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“มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน

และสาธารณูปโภค  ชั้นน�าของอาเซียน”

 เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ชั้นน�าของภูมิภาค

 มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัย อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 

 และความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง

 สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น 

อย่างต่อเนื่อง

I DEMCO  

I Integrity มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ

D Determination มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลส�าเร็จ

E Effective Teamwork ทีมงานมีประสิทธิภาพ

M Masterly รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้น�า

C Customer First ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

O Originality & Ownership มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่าง สร้างสรรค์ และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร
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 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย

หลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการ 

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจโดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่าง คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างย่ังยืน คณะกรรมการว่าด้วย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะท�างาน ได้ร่วมกันให้ค�าจ�ากัดความของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

ที่บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะท�างานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังได้ก�าหนดโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ไว้ดังนี้ 

 SD Model

“การจัดการองค์กรอย่างสมดุลย์ โดยค�านึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับ

ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

เป้าหมายและกลยุทธ์

รายงานประจ�าปี 2559
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 กรอบการด�าเนินการของบริษัทฯในการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้มุ่งท่ีบังเกิดผลลัพธ์ด้านธุรกิจ และ/หรือ ผลลัพธ์ด้านสังคม ที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ส่ิงแวดล้อม และ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ 

เป็นก�าลังส�าคัญ นอกจากนี้ เพื่อความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ ยังจะต้องตระหนักถึงคุณค่าที่พึงมีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และ การประกอบ

กิจการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการด�าเนินงานของบริษัทฯอีกด้วย

 จากแนวทางในการวางยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน บริษัทฯได้มุ่งเน้นองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจตามวิสัยทัศน์ โดยค�านึงถึงองค์ประกอบในการด�าเนินธุรกิจ 3 องค์ประกอบหลักท่ี

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Management) กระบวนการท�างานท่ีมีคุณภาพ 

(Process Quality) และ การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) นอกจากน้ันบริษัทฯยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ท่ีส�าคัญคือ 

 1. ท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

 2. การบริหารจัดการโครงการท่ีค�านึงถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ให้บริการด้วยมาตรฐานท่ีเป็นเลิศภายใต้กระบวนการท�างานท่ีมีคุณภาพ

 4. การบริหารจัดการความเส่ียงเชิงรุก เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

แผนผังยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Intergration

Long - Term Sustainable Profitability

To Be A Leader in Asian Electrical engineering contractors & Investors 

People Management Process Quality Business Development
Customer 

Stratergy

DEMCO Pulbic Company Limited
Total Solution Electrical Business Provider

Engineering Procurement Construction

All Department Support Business Activities

The Way We 

Work

DEMCO Power Co.,Ltd.

Steel Structure 

Business

Business Focus 

Co-Developer & 

Investing

Green Business 

and Infrastructure

Understanding

Customer Needs 

Project Cost & 

Control Management

Excellence Service

and Process Quality

Proactive Risk

Management

Strategic

Capabilities
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แนวทางการด�าเนินงาน การประเมินผลงาน และยุทธศาสตร์หลัก

 บริษัทฯก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานที่เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและสอดคล้อง ระหว่างเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กับการ

ก�าหนด กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน โดยบริษัทฯก�าหนดให้ในช่วงต้นปีแต่ละปี หัวหน้าระดับฝ่ายงาน

แต่ละฝ่ายงานจะมีการเสนอเป้าหมายธุรกิจให้ฝ่ายบริหารฯ รับทราบ จากนั้นจะมีการหารือและประเมินร่วมกันเพื่อก�าหนดแนวทางของเป้าหมาย

ระดับหน่วยงานที่ต้องค�านึงความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นฝ่ายบริหารฯ มีนโยบายชัดเจนในการ 

ติดตาม ประเมินผลกระทบได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อน�าไปสู่การทบทวน และพัฒนาวางยุทธศาสตร์ต่อไป ส�าหรับหลักการในการพิจารณา

ฝ่ายบริหารฯ มีการใช้มุมมอง 4 มิติ ดังนี้

 • มุมมองด้านการเงิน

 • มุมมองของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

 • มุมมองกระบวนการภายใน

 • มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา

 บริษัทฯ  ก�าหนดยุทธศาสตร์หลักเพื่อวางแนวทางการด�าเนินงานที่จะสามารถสร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรโดยมีเป้าหมายหลักในการ

ตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงกับการด�าเนินธุรกิจ มียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

 

 1. Knowledge Base Sharing & Creating Shared Value 

 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองต่อแนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การท�างาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมการท�างานในรูปแบบการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือส�าหรับการท�างานที่ดี สามารถสร้างคุณค่าร่วมผ่าน

วัฒนธรรมองค์กรและยึดถือเป็นนโยบายคุณภาพในการท�างาน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส สนับสนุนการมีระบบการสื่อสารแบบเปิดที่พนักงาน

ทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเปิดเผยทั้งภายในและสาธารณะได้ เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกส�าหรับการพัฒนาขีดความ

สามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันนั้นบริษัทฯสามารถบรรลุผลตอบแทนทางการเงินในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาว ผ่านกระบวนการจัดการการ

สร้างความรู้กับพนักงานทุกระดับที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง และน�าไปสู่การสร้างระบบการให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน บนความพึงพอใจของ

ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

 2. Enterprise Risk Management  Oriented

 การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียบนหลักการของการประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการ

2.1 การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง  และเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน

2.2 พัฒนาและสร้างกระบวนการท�างานที่ตรวจสอบและควบคุมได้อย่างโปร่งใส

2.3 บูรณาการขั้นตอนการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การจัดระบบสารสนเทศภายในเพื่อสร้างการประเมินผล และสามารถ

พัฒนากระบวนการท�างานเดิมเพื่อรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต

2.4 สามารถเชื่อมโยงกระบวนการท�างานภายใต้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและประเมินผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพของ

ก�าไรและตัวชี้วัดทางด้านการเงินได้

2.5 สามารถผลักดันผลลัพธ์จากการใช้กระบวนการและระบบสารสนเทศในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือจาก 

ทุกหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานเพิ่มได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 3. มุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นโครงการที่มี

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน

 บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการผลิต

ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 โดยบริษัทเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง คิดเป็นก�าลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 65 

เมกกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 3 เมกกะวัตต์ ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ก่อสร้าง ท�าให้บริษัท

เป็นผู้ช�านาญงานในธุรกิจโครงการพลังงานทดแทนรายแรกๆ ของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ส่วนประสบการณ์ในฐานะ

ผู้ลงทุนและผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ท�าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่สม�่าเสมอในระยะยาว

รายงานประจ�าปี 2559
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 บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท การ

ก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งทางด้านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อยและ

งานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า 20 ปี  ในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรใน

งานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้าย่อย งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้าน

พลังงานทดแทน เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ งานด้านอนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานสื่อสาร

และอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง ผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กส�าหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill 

Board และงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

และการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ   นอกจากนี้ในการพัฒนาล่าสุด บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

หมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ อีกด้วย

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ส�าคัญ มีดังต่อไปนี้

 

 ปี 2535 – 2548 พัฒนาการก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม. เอ. ไอ.

 

 บริษัทเริ่มเปิดด�าเนินการโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดในปี 2537 โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุน (BOI) และในปีเดียวกันนั้น บริษัทชนะการประมูลงานงานออกแบบ จัดหา และติดตั้งงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า 22-33 เควี ในพื้นที่

ภาคกลางและภาคใต้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกของบริษัท  ต่อมาในปี 2538 บริษัทเปิดโรงงานบ่อชุบสังกะสีแบบ

จุ่มร้อนขนาด 1.2 x 4.0 x 1.5 เมตร เพื่อใช้ชุบงานเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดที่โรงงานผลิต พร้อมทั้งได้เริ่มขยายงานสู่ภาคเอกชนมากขึ้น 

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

โรจนะ จ. อยุธยา นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับงานวางระบบและติดตั้งไฟฟ้าแรงต�่าในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บจก. สยามลวดเหล็ก (บริษัทใน

เครือบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย) บจก. ยูเอ็มซี จ. ชลบุรี และ บจก. ไทยน�้าทิพย์  ในปี 2539 บริษัทเริ่มรับงานออกแบบและติดตั้งระบบท�าความเย็นให้

แก่โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เช่น โรงงานหล่อดอกยางเครื่องบิน จ. สระบุรี อาคารสถานีศูนย์ฝึกอบรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ที่ อ. บางปะกง จ. ชลบุรี และต่อมาในปี 2540 บริษัทเริ่มงานระบบเคเบิ้ลใต้ดินเป็นครั้งแรก  ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี และงานสายส่ง 115 เควี เป็นครั้งแรกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น 

บจก. อมตะ เอ็กโก้ พาวเวอร์ เป็นต้น  ปี 2544  บริษัทเริ่มรับงานการจัดหา ก่อสร้างฐานราก ติดตั้งเสาโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร เช่น ชุด 

Antenna ชุดจาน Microwave ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน เช่น กฟภ. กรมการปกครอง บมจ. โทเทิล แอคเซสแอนด์คอมมูนิเคชั่น (DTAC) 

บจก. อัลคาเทล และบจก. โมโตโลร่า (ประเทศไทย) ในโครงการ TA Orange เป็นต้น และในปี 2546 บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้าน

การอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้ว่าจ้างบริษัทเป็นที่

ปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า โรงพยาบาลสวนปรุง จ. เชียงใหม่      

เป็นต้น  ในปี 2547 : บริษัทเริ่มงานติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว ด้วยวิธี Blowing Method ซึ่งเป็นวิธีติดตั้งแบบใช้ลมอัดในการลากสายเคเบิ้ลใยแก้วขึ้น

เป็นครั้งแรกให้แก่ โครงการวางท่อแก๊ส ไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานไทย - มาเลเซีย จ�ากัดซึ่งมี บมจ. ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ที่ อ. หาดใหญ่ จ. 

สงขลา นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มผลิตเสาโฆษณาโครงเหล็กให้แก่ บมจ. มาสเตอร์ แอด ปี 2548 : โรงงานได้รับ ISO 9001 : 2000 จากสถาบัน Anglo 

Japanese American (AJA) Registrars ส�าหรับระบบคุณภาพ ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากโลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์) 

ชิ้นส่วนจับยึด/รองรับในงานไฟฟ้า เสาระบบ สายส่งไฟฟ้า โครงสร้างส�าหรับสถานีไฟฟ้า เสาโทรคมนาคมโครงสร้างเหล็กส�าหรับป้ายโฆษณา 

โครงสร้างเหล็กส�าหรับอาคารทั่วไป อุปกรณ์โลหะในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่าและแรงสูงบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจาก 

142.0 ล้านบาท เป็น 160.0 ล้านบาท โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 100 บาท) เพื่อใช้ส�าหรับขยายก�าลัง

การผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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 ปี 2549 พัฒนาการหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ – ปัจจุบัน

 ปี 2549 : บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก

160.0 ล้านบาท เป็น 215.0 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน 50.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ

หุ้นจ�านวน 5.0 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549

 ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม. เอ. ไอ. บริษัทได้ใช้เงินทุนที่ได้รับในการขยายก�าลังการผลิตโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก 

ชุบสังกะสี จาก 6,000 ตันต่อปี เป็น 12,000 ตันต่อปี โดยโรงงานได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ�านวน 76.3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12  

ธันวาคม 2550

 ปี 2551 :  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทเจ พี เอ็ม อินเตอร์ จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เด็มโก้อินดัสตรี 

จ�ากัด) ซึ่งด�าเนินธุรกิจรับจ้างและติดตั้งภาชนะแรงดันสูง ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เครื่องกล ในสัดส่วนร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายตลาดไปสู่งานผลิตภาชนะแรงดันสูง (high pressure vessel) ที่ใช้ในโรงงานปิโตรเคมี และโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลยุทธดังกล่าวจะเสริมให้ส่วนงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของบริษัทมีต้นทุนประมูลงานที่ลดลง เป็นการเสริมความ

แข็งแกร่งของธุรกิจ 

 ปี 2552:  บริษัทได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมกับกลุ่มบริษัท วินด์ 

เอ็นเนอร์ยี่ส์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (WEH) จ�านวน 12 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 1,059.8 เมกกะวัตต์ ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 930 

เมกกะวัตต์ โดย WEH เป็นผู้ศึกษา พัฒนา คัดเลือกกังหันและการจัดหาเงินลงทุน ส่วนบริษัทท�าหน้าที่ส�ารวจ ออกแบบ งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

และการเชื่อมต่อการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  

 ปี 2553:  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 มีมติให้บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์ในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท จาก 48 ข้อ เป็น 59 ข้อ เพื่อให้ครบถ้วนเพียงพอในการที่บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้าและระบบ

สาธารณูปโภค รวมถึงธุรกิจการค้าด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินงานเพื่อขยายธุรกิจให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 

2553  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2553 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จ�านวน 40 ล้านหุ้น ในวงเงินไม่เกิน 214 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.19 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยวิธีซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดระยะเวลาซื้อคืนตั้งแต่

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2554  ณ วันครบก�าหนดระยะเวลา  บริษัทซื้อหุ้นคืนแล้วทั้งสิ้น 32.48 ล้านหุ้น เป็นเงิน 165.16 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของทุนช�าระแล้ว

 ปี 2554  :  บริษัทได้ย้ายการจดทะเบียนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ในบริษัท 

อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด (อีโอลัส) ซึ่ง อีโอลัส เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จ�ากัด (เฟิร์ส) และบริษัท เคอาทู จ�ากัด  

(เคอาทู) โดยที่ เฟิร์ส และ เคอาทู เป็นบริษัทที่ด�าเนินโครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 และ ห้วยบง 2 ขนาดก�าลังการผลิตติด

ตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวัตต์ เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ 

ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 ในด้านงานก่อสร้างบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่เป็นงานแรกของ

ประเทศไทย 

 

รายงานประจ�าปี 2559
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 ปี 2555 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติโอนกิจการผลิตเสาโครงเหล็กและโครงสร้าง

โลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างหรืออุปกรณ์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่  

2232(2)/2550 ให้แก่บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวิเคราะห์ธุรกิจและประเมิน

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานในลักษณะหน่วยธุรกิจ

 ในด้านงานก่อสร้าง ผลจากการที่บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาด้านพลังงานทดแทน ท�าให้รายได้จากงานรับเหมาของบริษัทปรับ

เพิ่มขึ้น จากระดับ 2,000 ล้านบาท มาสู่ระดับ 4,000 ล้านบาท

 

 ในปี 2556: บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากเดิมที่ลงทุนตรงในบริษัทโครงการ (ถือหุ้นร้อยละ10ในบริษัทซัสเทน 

เอเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่นจ�ากัด-โครงการพลังงานลมเขาค้อ 60 MW, ถือหุ้นร้อยละ 27 ในบริษัทอีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 

60 ในบริษัท เฟิร์สโคราช วินด์จ�ากัด และ บริษัท เค อาร์ 2 จ�ากัด- โครงการพลังงานลมห้วยบง ก�าลังการผลิตรวม 207 MW) ไปสู่การลงทุนใน

บริษัทวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม 12 โครงการก�าลังการผลิตรวม 1,059.80 MW วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากโครงการที่หลากหลาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อโอกาสในการรับงานก่อสร้างในอนาคต โดยที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 946,528,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5, 

DEMCO-W6 และ DEMCO-ESOP 3 

 ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน วินด์ เอนเนอร์ยี่ จ�านวน 4,210,526 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของหุ้นทั้งหมดของวินด์ เอนเนอร์ยี่  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)

 ในด้านการลงทุน โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2556 และพฤศจิกายน 2555  ซึ่งบริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งรายได้จากการถือหุ้นผ่านบริษัทอีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด ในงบการเงินรวมของบริษัท 

 ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบจก.อีโอลัส พาวเวอร์ ร้อยละ 1 ตามสัญญาการร่วมทุนระหว่าง (Shareholder  

Agreement)  เป็นผลให้เงินลงทุนเหลือ ร้อยละ 26

 ในปี 2557 : บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งประเภทก่อสร้างบนพื้นดิน และก่อสร้าง

บนหลังคา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นกระแสเงินสดสม�่าเสมอปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึงปี 2557 บริษัทได้ลงทุนกับบริษัทร่วม 

บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จ�ากัด บริษัท แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จ�ากัด  บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิต และ

จ�าหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar farm) ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัด

อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยบริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.75 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่ 

6 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้แต่ละบริษัทได้เร่ิมผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา และต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน ร้อยละ 26 ในบริษัท ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ จ�ากัด วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับบริษัท ซีไอเอ็น 

อินเตอร์เนชั่นแนล  จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 75 พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัท ซีไอเอ็น ไทยแลนด์ มีทุน 

จดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ช�าระแล้ว ร้อยละ 100 โดยบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 โครงการกล�าลังการผลิตโครงการละ 8 เมกกะวัตต์ 

ในเดือนเมษายน 2557  บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบจก.อีโอลัส พาวเวอร์  ร้อยละ 1 ตามสัญญาการร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้น  (Shareholder Agreement) 

เป็นผลให้เงินลงทุนเหลือ ร้อยละ 25

 ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัท ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการ

ด�าเนินกิจการ ตามสัญญาสัมปทานที่ดินรัฐ ส�าหรับโครงการพัฒนาน�้าประปา เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป. ลาว) โดย บมจ. เด็มโก้ ถือ หุ้นร้อยละ 90 และ นักธุรกิจลาว ถือหุ้นร้อยละ 10
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 ในปี 2558 : บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ทุนช�าระแล้วจาก 692,832,900 บาท เป็น 730,332,568 บาท เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว   ในระหว่างปี 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว 

จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน จ�านวน 19.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ระบุไว้ในทะเบียน

สัมปทาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด ได้เรียกช�าระทุนครั้งแรกในอัตราร้อยละ 20 โดยในระหว่างปี 2558  

บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้ช�าระค่าหุ้นจ�านวน 124.05 ล้านบาท ให้กับบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด (DDL) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด ได้ท�าสัญญาสัปทานที่ดินรัฐ โครงการพัฒนาน�้าประปา อยู่บ้านผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัญญามีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 พฤษภาคม 2588  เป็นรูปแบบ

การลงทุนแบบ  BOOT ( = Build, Own, Operate, and Transfer) บริษัทผู้รับสัมปทานเป็นผู้ลงทุนสร้าง เป็นเจ้าของ และ เป็นผู้ประกอบการ 

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงโอนเป็นกรรมสิทธิ์แก่รัฐบาลลาวในภายหลัง โดยสามารถยืดอายุต่อไปได้อีกโดยต้องเสนอต่อรัฐบาลลาวเพื่อพิจารณา  

ก่อนสัญญาสิ้นสุดเป็นเวลา 5 ปี  DDLได้รับการยกเว้นค่าสัมปทานที่ดินรัฐเป็นเวลา 3 ปี มีค่าสัมปทาน 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อ เฮกตาร์ 

ต่อปี และ เพิ่มขึ้น 5 % ทุกๆ 5 ปี   ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด  ได้ท�าสัญญาซื้อ-ขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจ

น�้าประปาก�าหนดเวลาของสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มซื้อขายน�้าประปา ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาใน

ไตรมาส 2 ปี 2560  โดยสัญญาซื้อ-ขายน�้าประปาจะมีการต่อขยายภายใต้ความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  

 ในปี 2559 : ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 

946,528,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 822,683,573 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรองรับใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 จ�านวน 41,712,468 หุ้น ใบส�าคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W6  จ�านวน 78,617,459 หุ้น และใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

DEMCO-ESOP2  จ�านวน 3,514,600 หุ้นรวมทั้งสิ้นจ�านวน 123,844,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

หมดอายุการใช้สิทธิ  และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน                   

ส�าหรับพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงเงินทุน สามารถค้นหาข้อมูลในรายงานแบบ 56-1 ประจ�าปี 2559   

รายงานประจ�าปี 2559
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 ปี 2559 เป็นปีแห่งความสูญเสีย เมื่อส�านักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการเสด็จสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 13 ตุลาคม ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได ้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) ขอตั้งจิตปฏิญาณที่จะน้อมน�า พระบรมราโชวาท และ 

พระราชด�ารัสที่พระราชทานไว้ มาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ ในการมุ่งมั่นสร้างผล 

การด�าเนินงานที่ยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สืบไป

 ในปี 2559 เศรษฐกิจทั่วโลกขยายตัวอย่างช้าๆ ภายใต้ความผันผวนที่เกิดจากความไม่แน่นอนในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจในสหภาพ

ยุโรป ความกังวลในผลกระทบของ Brexit การชะลอตัวของเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ส�าหรับประเทศไทยการส่งออกซึ่งเป็นแรง 

ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจยังปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ร้อยละ 3.2 เกิดจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 

การเร่งตัวขึ้นของรายได้ภาคการท่องเที่ยว ส่วนการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐเป็นเพียงช่วงเริ่มต้น

 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้ขีดความสามารถ ศักยภาพ และพันธมิตรที่ดีของบริษัทฯ อย่างเต็มก�าลัง ในการมุ่งสร้างรายได้จากธุรกิจรับเหมา

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,433.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในส่วนผลการด�าเนินงาน

บริษัทยังคงมีภาระในการปรับปรุงงฐานกังหันลมซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558  โดยงานปรับปรุงส่วนที่เหลือร้อยละ 30 คาดว่า

จะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 

 ด้านการก�ากับกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับนโยบายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองให้

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต( Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC ) 

และได้รับการประเมินผลส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามรายงาน Corporate Governance Report of 

Thailand Companies 2016 โดยมีคะแนนการก�ากับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ ( Excellent ) และ Top Quartile กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด 

3,000 – 9,999 ล้านบาท 

 ส�าหรับปี 2560 บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยก�าหนดยุทธศาสตร์ใน

การด�าเนินการ ได้แก่การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

 สุดท้ายนี้ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ธนาคาร สถาบันการเงิน พนักงานทุกท่าน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้ให้การสนับสนุนการสร้างความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด บริษัทและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจและองค์กร ไปพร้อมกับการพัฒนา

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ ตลอดไป

(นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	
ประธานคณะกรรมการ

สารจาก
ประธานคณะกรรมการ

ANNUAL REPORT 2016
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นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ
กรรมการ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายนริศ	ศรีนวล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเด็มโก้

นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานคณะกรรมการ

นายวิทยา	คชรักษ์
กรรมการอิสระ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2559
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นางสุทธารักษ์	ปัญญา
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

นายไพฑูรย์	ก�าชัย
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน บัญชี 
และทรัพยากรบุคคล

นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

กรรมการผู้จัดการ 
รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์

คณะกรรมการเด็มโก้
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นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

นายรักษา สารณาคมน์กุล

นายฉัตรชัย พืชพันธ์

นายไพฑูรย์ ก�าชัย

นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิศวกรรม 1
และพลังงานทดแทน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการออกแบบและทดสอบ
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อและคลังสินค้า

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน 

บัญชี และทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 2

คณะผู้บริหารเด็มโก้

รายงานประจ�าปี 2559
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คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

ส�านักงานตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สายงานวิศวกรรม 1

ฝ่ายก�ากับและควบคุม

สายงานวิศวกรรม 2

สายงานจัดซื้อและคลังสินค้า

พัฒนาธุรกิจ และการตลาด

สายงานบัญชี การเงินและ
ทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะท�างานบริหาร
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
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 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ เด็มโก้

 คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทน

จากการลงทุน ภายใต้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

 เด็มโก้ ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ  ดังนี้

• จ�านวนของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน 

• กรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

และจ�านวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

• คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท

• กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการเงิน

• การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี

 
 ปี 2559 คณะกรรมการ เด็มโก้ มีจ�านวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 7 คน โดยในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ 

จ�านวน 5  คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  ดังนี้

หมายเหตุ * นางสุทธารักษ์  ปัญญา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  

  แทน น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  ซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระ

         * กรรมการล�าดับที่ 5,6,11 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

 ** นายสุวัฒน์  จรดล  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

1.นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์

2.นายวิทยา  คชรักษ์

3..นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ

4.นายไมตรี  ลักษณโกเศศ

5.นางสาวภาษิตา  กิจยโภค*

6.นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส*

7.นายนริศ  ศรีนวล

8.นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์

9.นายสุวัฒน์  จรดล**

10.นายไพฑูรย์  ก�าชัย

11.นางสุทธารักษ์   ปัญญา*

2549

25/4/2555

2549

25/4/2552

25/4/2552

11/7/2556

14/11/2557

2549

2549

29/4/2556

28/4/2559

10

4

10

7

7*

3

2

10

10**

3

1

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการ  กรรมการบริหาร  

กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาค่า
ตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนปี
ที่เป็นกรรมการ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง

รายงานประจ�าปี 2559
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท        

กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

 นางประพร์ี ปุ้ยพนัธวงศ์ นายพงษ์ศักด์ิ ศิรคิปุต์ นายไพฑูรย์ ก�าชยั กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญับรษัิท 

  

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

• มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของเด็มโก้  และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

• มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of 

Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถ

เข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการ

ประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการ

ท�างาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

• มีความรู้ความสามารถที่ส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์

การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย

• ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

• กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

• ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 แห่ง

• คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติที่ดี

ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of Listed Companies)

การแต่งตั้งและการพ้นต�าแหน่งของคณะกรรมการ 

 การแต่งต้ังกรรมการบรษัิท คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาลจะพจิารณารายชือ่ผูท้ีมี่ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก�าหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความ

โปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ 

เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

• ส�าหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนน�าเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการ 

บริษัทพิจารณาเป็นข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 

• กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากต�าแหน่งในทุกคร้ังของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

โดยให้กรรมการซ่ึงอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้

พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ใหม่ได้

• นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติ

โดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
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 คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดวิธีการ และขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้ 

 1. การสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

  1.1 คณะกรรมการฯ รบัทราบรายชือ่กรรมการทีต้่องออกตามวาระ และพจิารณาสรรหาบคุคลภายนอก เพือ่เสนอชือ่เข้าคดัเลอืกเพือ่ 

   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

  1.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการ เสนอโดยผู้ที่จะได้รับการ 

   แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

  1.3 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

   ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 2. การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง

  2.1 คณะกรรมการฯ รับทราบว่ามีกรรมการขอลาออก ซึ่งมีผลให้ต�าแหน่งว่างลง และทราบรายช่ือบุคคลภายนอกที่ได้รับ 

   การสรรหา และเสนอชื่อเข้าคัดเลือก เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

  2.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ 

   ต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

  2.3 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

   บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอ�านาจในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ต้องปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และทิศทางการด�าเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท

3. ก�าหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม

5. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

7. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. จัดการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร เพื่อท�าหน้าที่บริหารกิจการ รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

9. จัดการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่

เหมาะสม

10. การให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

11. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ ตระหนักและให้ความ 

ส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย 

หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก)  เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และ

จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 (ค) การท�าการแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า  

  จัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

  (ฉ) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย และทิศทางในการด�าเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเป็น

อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด�าเนินไปในลักษณะ

ที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

 กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และมีนโย

บายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct)

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

 บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัท

 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของ เด็มโก้ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วยการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจฯ และการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

 บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

 ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต 

และสร้างสรรค์ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็นส�าคัญ

 บทบาทและหน้าที่ต่อผู้บริหาร

 สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย

และหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและ 

ความช�านาญอย่างต่อเนื่อง

 บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

 ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการท�าธุรกิจของบริษัทฯ โดยให ้

ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

การประชุมกรรมการ

 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎ

ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อน

วันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ หรือให้

ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งก�าหนดให้กรรมการแต่ละ

คนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ โดย มีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี 
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คุณประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์

คุณวิทยา  คชรักษ์

คุณสงวน  ตังเดชะหิรัญ

คุณไมตรี  ลักษณโกเศศ

คุณภาษิตา  กิจยโภค*

คุณเสริมศักดิ์  จารุมนัส

คุณนริศ ศรีนวล

คุณพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์

คุณสุวัฒน์  จรดล**

คุณไพฑูรย์  ก�าชัย

คุณสุทธารักษ์  ปัญญา*
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 100 90 100 100 90 100 90 90 80   85.71

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ (%) ของการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการทั้งหมด
ในแต่ละครั้งที่ประชุม

รายชื่อกรรมการล�าดับ

วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท
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นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อสามารถให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถด�าเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความ

จ�าเป็นได้  

       ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด

 

 ในปี 2559 บรษัิทได้ก�าหนดตารางการประชมุกรรมการไว้ล่วงหน้าทัง้ปีเพือ่ให้กรรมการสามารถวางแผนและจดัสรรเวลามาประชมุ  รวมถงึ 

คณะกรรมการได้มีการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้

 * นางสุทธารักษ์  ปัญญา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แทน 

  น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  ซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระ

 ** นายสุวัฒน์  จรดล  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
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รายงานประจ�าปี 2559
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สรุปการเข้าร่วมประชุม ประจ�าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  4 คณะ ดังนี้

C
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NID ,NCG,CRM

ID,A,NCG

ID,A, NCG

ID,CNCG,CRM

ID, A,CCRM
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NID,ED

NID,ED, CRM

ID,A, NCG

1

1
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1

1

1

1
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9/9
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-
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-
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-

-
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-
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-
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6/6

-
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2/3

-
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6/7

6/7

7/7

7/7

7/7

1. นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์

2. นายวิทยา คชรักษ์

3. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ

4. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ

5. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค*

6. นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส

7. นายนริศ  ศรีนวล

8. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์

9. นายสุวัฒน์  จรดล**

10. นายไพฑูรย์  ก�าชัย

11.นางสุทธารักษ์  ปัญญา*

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

AGM BOD AC EDC NCGC CRMC

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง/จ�านวนครั้งที่ประชุม)

ผู้บริหารบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 5 คน ดังนี้

 (1) นายพงษ์ศักด์ิ ศิรคิปุต์ กรรมการผูจ้ดัการ และรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการก�ากบัดูแลสายงานพฒันาธุรกจิ  

   และการตลาด

 (2)    นายไพฑูรย์ ก�าชัย รองกรรมการผู้จัดการก�ากับดูแลสายงานการเงิน บัญชี และทรัพยากรบุคคล

 (3) นายรักษา สารณาคมน์กุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1 และพลังงานทดแทน

 (4) นายฉัตรชัย   พืชพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการออกแบบและทดสอบ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ 

   สายงานจัดซื้อและคลังสินค้า

 (5) นายนรินทร์  เอกนิพิฐสริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 2

หมายเหตุ 1. *นางสุทธารักษ์  ปัญญา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559 แทน 

   น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  ซึ่งครบวาระ

              **นายสวุฒัน์  จรดล  ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารวนัท่ี 1 มิ.ย. 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิท วนัท่ี 17 ธ.ค. 2559

        2. C = ประธานกรรมการ ID =  กรรมการอิสระ NID =  กรรมการ 

    CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ A  =  กรรมการตรวจสอบ ED = กรรมการบริหาร,

         CNCG =  ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   NCG = กรรมการสรรหาฯ 

          CCRM = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร CRM = กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

               AGM = การประชุมสามัญประจ�าปี ผู้ถือหุ้น 2559  BOD =  คณะกรรมการบริษัท 

                       AC = คณะกรรมการตรวจสอบ  EDC =  คณะกรรมการบริหาร , 

    NCGC =คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล      CRMC = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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เลขานุการบริษัท

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551  มีมติแต่งตั้งนายไพฑูรย์   ก�าชัย  เป็นเลขานุการของบริษัท  มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2551 

เป็นต้นไป โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 ก. ทะเบียนกรรมการ

 ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท

 ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.   สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร Strategic Plan 2016-2017 และหลักสูตร Strategy Focus Move to Implement โดย 

Knowledge Base Co., Ltd. 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ 

และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจาณาจะเช่ือมโยงกับผลงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะ

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัท

ภิบาล จะเป็นผู้ก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ต่อไป

 ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559 มีวงเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทน ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (บาท/เดือน)

  ประธานกรรมการ     55,000

  กรรมการ      22,000

 • ค่าเบี้ยประชุม     -ไม่มี-

 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

 • ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (บาท/เดือน)

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการ     28,000

  กรรมการ      23,000

 • คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

  ประธานกรรมการ     25,000

  กรรมการ      20,000

รายงานประจ�าปี 2559
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 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  ประธานกรรมการ     25,000

  กรรมการ      20,000

 • คณะกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการ     32,000

  กรรมการ      32,000             

     • ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

  ประธานกรรมการ     2,500

  กรรมการ      2,500

หมายเหตุ : 1. ส�าหรบักรรมการทีท่�าหน้าท่ีในคณะกรรมการชดุย่อยมากกว่าหน่ึงชดุ ให้ได้รบัค่าตอบแทนตาม ค่าตอบแทนคณะชดุย่อยท่ีสูงกว่า 

  เพียงคณะเดียว

 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรณี กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยเกินกว่าหนึ่งชุดให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการเป็น 

  รายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย  ประจ�าปี 2559

หมายเหตุ   *นางสุทธารักษ์  ปัญญา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 แทน 

 น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  ซึ่งพ้นต�าแหน่งตามวาระ

          **นายสุวฒัน์  จรดล  ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารวนัท่ี 1 มิ.ย. 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิท วนัที ่17 ธ.ค. 2559

C

ID,CA

NID ,NCG,CRM

ID,A,NCG

ID,A, NCG

ID,CNCG,CRM

ID,CCRM,NCG

NID,ED, CRM

NID,ED

NID,ED, CRM

ID,A, NCG

660,000

264,000

264,000

264,000

90,200

264,000

264,000

264,000

257,400

264,000

173,800

3,029,400

-

336,000

249,000

276,000

94,300

300,000

294,000

384,000

171,355

384,000

181,700

2,670,355

660,000

600,000

533,000

555,000

192,000

576,500

575,500

663,000

428,755

663,000

360,500

5,804,755

-

-

17,500

15,000

7,500

12,500

17,500

15,000

-

15,000

5,000

105,000

1. นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์

2. นายวิทยา คชรักษ์

3. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ

4. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ

5. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค*

6. นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส

7. นายนริศ  ศรีนวล

8. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์

9. นายสุวัฒน์  จรดล**

10. นายไพฑูรย์  ก�าชัย

11. นางสุทธารักษ์  ปัญญา*

รายชื่อกรรมการ

รวม

ต�าแหน่ง
กรรมการ

บริษัท

ค่าตอบแทน

กรรมการชุดย่อย

ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการชุดย่อย

รวม

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

 C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ NID = กรรมการ 

 CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ A = กรรมการตรวจสอบ   ED = กรรมการบริหาร,

 CNCG =  ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล NCG = กรรมการสรรหาฯ 

 CCRM = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร CRM = กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
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 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ  ได้แก่ สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี  การประกันชีวิตกลุ่ม ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถานบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยค�านึงความเป็นธรรม และเหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน และผลการปฏิบัติ

งานของผู้บริหารแต่ละคน รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ อื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับ

บริษัทฯ 

 ส�าหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2559 บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนโบนัส  และอื่นๆ  จ�านวน 6 คน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18.146 ล้านบาท

 ค่าตอบแทนอื่น

 • เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร 5 คน  

บุคลากร

 1. จ�านวนพนักงาน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้นจ�านวน 484 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

 ส�าหรับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีพนักงานและลูกจ้างประจ�า รวมทั้งสิ้น 313 คนแบ่งเป็นสายงานผลิต 285 คน 

และส�านักงานส่วนกลาง 28 คน

 2. การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน  โดยในปี 2559 มีจ�านวนพนักงาน 

  เพิ่มขึ้น จากปีก่อนประมาณ 1.98%

 

44

201

83

40

45

14

57

484

ส�านักงานกลาง

สายงานวิศวกรรม 1 

สายงานวิศวกรรม 2

สายงานจัดซื้อและคลังสินค้า

สายงานการเงิน  บัญชี  และทรัพยากรบุคคล

สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

สายงานออกแบบและทดสอบ

สายงาน

รวม

จ�านวนพนักงาน (คน)
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 3. ค่าตอบแทนของพนักงาน 

 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 308.49 ล้านบาท โดยผลตอบแทนดังกล่าวรวมถึง

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยกันดารต่างจังหวัด เงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  แบ่งตามประเภท ดังนี้

 4.   ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ผ่านมา

  -ไม่มี-

( ล้านบาท)

251.98

13.62

9.00

10.41

6.30

2.11

15.07

308.49

50.58

6.57

0.97

0.10

3.50

0.77

2.55

67.47

เงินเดือน  ค่าจ้าง

ค่าครองชีพ

ค่าล่วงเวลา

เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยกันดารต่างจังหวัด

โบนัส

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

อื่นๆ

รายการ

รวม

บริษัท บริษัทย่อย
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คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559  มี 9  คน ดังนี้

 (1) นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์  ประธานกรรมการ  

 (2) นายวิทยา  คชรักษ์   กรรมการอิสระ 

 (3) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ   กรรมการ                  

 (4) นายไมตรี   ลักษณโกเศศ              กรรมการอิสระ                   

 (5) นางสุทธารักษ์  ปัญญา  กรรมการอิสระ                             

 (6) นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส           กรรมการอิสระ 

 (7) นายนริศ  ศรีนวล   กรรมการอิสระ

 (8) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์                   กรรมการ  

 (9) นายไพฑูรย์  ก�าชัย   กรรมการ 

โดยมีนางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเด็มโก้

รายงานประจ�าปี 2559
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นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

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

ประวัติการท�างาน

 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทฯ      

 2509 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมช่าง จ�ากัด

  ที่ปรึกษา บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ากัด

 ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล

  ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก  อาสากาชาด สภากาชาดไทย

 ประธานคณะกรรมการ
อายุ 76 ปี
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นายวิทยา คชรักษ์
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี

การศึกษาและการอบรม

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าก�าลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 อบรมหลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 อบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ รุ่นที่72, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย

 อบรมหลักสูตรวิทยาการทัพเรือ รุ่นที่ 28, วิทยาลัยการทัพเรือ, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 25/2546)  และ Audit Committee Program (ACP 39/2012) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน

 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ    

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2544 - 2545  ผู้ว่าการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 2541 - 2543  ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2

 2540 - 2542 ผู้ช่วยผู้ว่าการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 2536 - 2539 ผู้อ�านวยการฝ่ายเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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นายนริศ ศรีนวล
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 กรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

การศึกษาและการอบรม

ปริญญาโท

 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535

 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2549

ปริญญาตรี

 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2516

 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2544

หลักสูตรปริญญาบัตร

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

(วปม 3.) พ.ศ. 2548

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน 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 ฝ่ายอ�านวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยา

ความมั่นคง 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 และ

กฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวัติการท�างาน

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                

                                        กรรมการตรวจสอบ   

 พ.ย. 2556 - ก.ค. 2557 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

 ธ.ค. 2555 - ส.ค. 2556 กรรมการบริษัท บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ 

 เนชั่นแนล จ�ากัด

2553  รองผูว่้าการธุรกจิวศิวกรรม  การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค

2551  รองผูว่้าการพฒันาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

2548  รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบ�ารุงรักษา  

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2547  รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 (ภาคใต้) การไฟฟ้า 

 ส่วนภูมิภาค

2544  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหารโครงการ) การไฟฟ้า 

 ส่วนภูมิภาค
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นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

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)

ประวัติการท�างาน

 ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ

                                                  ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

   กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

        ก.ค. 2556 - ธ.ค.2556  กรรมการอิสระ

 เม.ย. 2518 - ต.ค. 2556  พนักงานและผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จ�ากัด(มหาชน) ในต�าแหน่ง ผู้จัดการสาขา  

                                                  ผู้อ�านวยการสาขา ผู้จัดการเขต  หัวหน้าส�านักงานพัฒนาธุรกิจ

   

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  

   และบรรษัทภิบาล
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 64 ปี
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 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  

   และบรรษัทภิบาล
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 64 ปี

การศึกษาและการอบรม

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�าลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้าก�าลัง (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

ประวัติการท�างาน

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 2549 - 2557 กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

 2544 - 2544 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2544 - 2544 กรรมการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก�าลัง คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2541 - 2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
 กรรมการ
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

   และบรรษัทภิบาล
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 76 ปี
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นายไมตรี ลักษณโกเศศ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 69 ปี

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) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน

 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 

                 กรรมการตรวจสอบ  

 พ.ค. - ก.ย. 2550  รักษาการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2548 - พ.ค. 2550    รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2546 - 2548  รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบ�ารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2544 - 2545  ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2540 - 2543  ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2531 - 2539  ผู้อ�านวยการกองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นางสุทธารักษ์ ปัญญา  
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ 63 ปี 

การศึกษาและการอบรม

 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประกาศนยีบตัรการตรวจสอบบัญชขีัน้สงู จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 45/2004) 

และ Advanced Audit Committee Program (AACP23/2016) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเป็นสมาชิกในสถาบันวิชาชีพ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย

 อดีตอนุกรรมการ การพัฒนาระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

 วิทยากรพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย

 วิทยากรหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Thai Institute of  

Director (IOD)

ประวัติการท�างาน

เม.ย.59 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล

พ.ค.2558 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา สายการบัญชีและการเงิน 

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

                           ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง  

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)   

  ที่ปรึกษาสายงานบัญชีการเงิน  

 บริษัท พีทีจี เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน)

   ที่ปรึกษาฝ่ายเหรัญญิก สภากาชาดไทย   

2551- 2558        บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา   

 เป็นหุ้นส่วนบริษัทรับผิดชอบงานที่ปรึกษา

2546- 2551 ด�ารงต�าแหน่งหุ้นส่วนในบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุ

 ไชยยศ ท่ีปรกึษา รบัผดิชอบเป็น ผูอ้�านวยการโครงการ 

 ในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท�างาน  

 (Business Process Reengineering) และติดตั้งระบบ 

 บัญชีแยกประเภท (General Ledger System) ของ  

 Oracle Application ร่วมกับบริษัท ออราเคิล   

 (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้กับธนาคารพาณิชย์   

 ในโครงการ IAS 39 และ Basel II

2542 – 2545  ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสของธนาคาร 

 ไทยทนุ รับผิดชอบการบริหารงาน ด้านการเงินและ 

 บัญชี การวางแผนองค์กร และหน่วยงาน MIS รวมถึง 

 รับผิดชอบในการวางระบบบัญชี (Silver lake and  

 PeopleSoft) การเพิ่มทุน การบริหาร NPL และการ 

 ดูแลติดตามการด�าเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ยัง 

 ตรวจทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคาร 

 แห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนของผู้บรหิารของ 

 ธนาคารเข้าร่วมสมาคมธนาคารไทย (Thai Banker  

 Association)

2530-2541     ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการฝ่ายของธนาคารสหธนาคาร 

 (ธนาคารไทยธนาคาร) รับผิดชอบในหน่วยงาน 

 งบประมาณ และ MIS 
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นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 กรรมการผู้จัดการ 
 รักษาการกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์
อายุ 59 ปี

การศึกษาและการอบรม

 พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 วศ.บ. (ไฟฟ้าก�าลัง) 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)

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7  (วพน. 7)  สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการท�างาน

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 เม.ย.2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

  ประธานกรรมการบริหาร 

  กรรมการผู้จัดการ 

  กรรมการบริษัท อีโอลัส จ�ากัด

  กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด

 2536 - เม.ย.2554 กรรมการบริษัท

  กรรมการบริหาร 

  รองกรรมการผู้จัดการ 

 2534 - 2536 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จ�ากัด

 2533 - 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 กรรมการผู้จัดการ 
 รักษาการกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์
อายุ 59 ปี

นายไพฑูรย์ ก�าชัย
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

   บัญชี และทรัพยากรบุคคล
อายุ 55 ปี

การศึกษาและการอบรม

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of  Strategy (SFE6/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย 

 (THAI INVESTORS ACADEMY)

ประวัติการท�างาน

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท   

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร   

  รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี  

  กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด

  กรรมการบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จ�ากัด

  กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด

 พ.ย. 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

 2537 - พ.ย. 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) 
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ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งธุรกิจเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  

1.  ธุรกิจการให้บริการ

 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร (Turnkey Basis) โดยธุรกิจการให้

บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้

• งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น

ประเภทงานได้ดังต่อไปนี้

• งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งก�าลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่ง

ผลิตกระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย

และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ระบบสายส่งไฟฟ้าจะรับระดับแรงดันตั้งแต่ 69 เควี  115 เควี  230 

เควี และ 500 เควี โดยระบบสายส่งนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ 

(Independent Power Producer : IPP) และประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย (Small Power Producer : SPP) และ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น

• งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (High Voltage Substation) ท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลง

แรงดันส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ

• งานก่อสร้างระบบจ�าหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดิน เป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้า ระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 

33 เควี และระบบไฟฟ้าแรงต�่าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูกค้าต่างๆ ทั่วประเทศ

   ส�าหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22  เควี และ 115 เควี 

โดยลูกค้าหลักของงานส่วนนี้นอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แล้ว ยังมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท IPP, SPP และโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

• งานด้านพลังงานทดแทน บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่

นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (น�้ามัน ถ่านหิน  หรือก๊าซธรรมชาติ )  เช่น  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม  แสงอาทิตย์ แกลบ 

เศษไม้ ขยะ  หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน�้าเสียจากโรงงาน กลุ่มลูกค้าได้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดย

บริษัทมีประสบการณ์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว 327 MW และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 321 MW

• งานด้านอาณัติสัญญาณ บริษัทให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารสัญญาณระบุต�าแหน่งการเดินรถของรถไฟ  โดย

วางอุปกรณ์ตรวจจับ  และเชื่อมต่ออุปกรณ์จับสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์หลักเพื่อแสดงสถานะส่งกลับไปที่สถานีรถไฟ และศูนย์กลาง 

ควบคุมการเดินรถ รวมถึงงานวางโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติคให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ที โอ ที 

จ�ากัด (มหาชน)

• งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E) บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างติดตั้ง รวมทั้งการบ�ารุงรักษา งานระบบ

สาธารณูปโภค ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน�้าและน�้า

ร้อน รวมถึงระบบท่อรับแรงดัน  (High Pressure Piping)  โดยบริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร

• งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและบริการติดตั้งเสาโครงเหล็กส�าหรับการ

สื่อสารและโทรคมนาคม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และผู้ที่ชนะการ

ประมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

• งานด้านอนุรักษ์พลังงาน บรษัิทข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรกึษาด้านการอนุรกัษ์พลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 

ต้ังแต่ปี 2546  เพือ่ให้บรกิารศึกษา วางแผน ติดต้ัง ออกแบบ ในการประหยดัพลงังานให้แก่หน่วยงานราชการ และโรงงานอตุสาหกรรม

ขนาดใหญ่ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะอุตสาหกรรม

รายงานประจ�าปี 2559
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2.  ธุรกิจงานขาย

• งานผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก บริษัทผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบ

จ�าหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม  ได้แก่ เสา

โทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กส�าหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีก�าลังการ

ผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตันต่อปี โดยบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 119.90 ล้าน

บาท  ปัจจุบันบริษัทใช้สิทธิประโยชน์แลัว 98.63 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 21.82 ล้านบาท มีก�าหนดสิ้นสุดการใช้

สิทธิวันที่ 3 มกราคม 2559

• การจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบส�าหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยจัดเป็น

ชุดส�าเร็จส�าหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self support tower ผู้ซื้อสามารถน�าชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ใน

การติดตั้งได้ทันที ท�าให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหาจากผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์หลาย ๆ ราย

• การจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับระบบจ�าหน่าย ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้าย่อย รวมอุปกรณ์

ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา รวมถึงจ�าหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของ

โครงการหรือผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการต่างๆ 

• การจ�าหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง  นอกจากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภท  ปูน  คอนกรีตส�าเร็จรูป  เหล็กก่อสร้าง 

เหล็กรูปภัณฑ์ และสีประเภทต่างๆ แล้ว  บริษัทยังจ�าหน่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโยธาทุกประเภท ทั้งนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป

• การจ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทต่างๆ

3.  ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

 โครงการพลังงานลม  แยกเป็น 

 

 โครงการที่บริษัทลงทุนทางตรงในบริษัทผู้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด (อีโอลัส) ซึ่ง อีโอลัส เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จ�ากัด  

(เฟิร์ส) และ บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด (เค.อาร์.ทู)  โดยที่ เฟิร์ส และ เค.อาร์.ทู เป็นบริษัทที่ด�าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 

และ ห้วยบง 2 ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง โครงการละ 103.5 เมกะวัตต์ เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 

90 เมกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันโครงการทั้งสองได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.

แล้ว ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2555 และกุมภาพันธ์ 2556 (บริษัทได้รับเงินปันผลจาก อีโอลัส ระหว่าง ปี 2556 – 2559 รวม 412.51 ล้านบาท) 

นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าถือหุ้นร้อยละ 14.28 ในบริษัท เขาค้อวินด์วินด์พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

พลังงานลม ที่ได้ลงนามในสัญญาขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดก�าลังการผลิต  60 เมกะวัตต์ โครงการตั้งอยู่ที่ อ�าเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.แล้ว ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2559  

 โครงการที่บริษัทลงทุนทางอ้อมใน Holding Company  

 บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ให้บริษัท เข้าลงทุนใน บริษัท วินด์  

เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานลม ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 9 

โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 834.8  เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 750 เมกะวัตต์ โดย
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 โครงการกลุ่มที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จ่ายไฟฟ้าแล้ว :  จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่

 โครงการห้วยบง 3 และห้วยบง 2 (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 75  ผ่านบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด)   ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 

207  เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 180 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันทั้ง 2 

โครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. แล้วตั้งแต่ปี 2555 และ 2556   

 โครงการเขาค้อ (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 9.82  ผ่านบริษัท ซัสเทนเอเบิ้ลเอ็นเนอร์ยี่  จ�ากัด) ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.แล้ว ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2559

 โครงการ วะตะแบก (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 75) ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอ

เทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.แล้ว ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2559

 โครงการกลุ่มที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา : จ�านวน 5 โครงการ (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 100) 

ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 500  เมกะวัตต์ ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 450  เมกะวัตต์ ปัจจุบันทั้ง 5 โครงการได้รับอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้า

จาก กฟผ.แล้ว อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อก่อสร้าง  คาดว่าจะทะยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ได้ในระหว่างปี  2561 - 2562

 

 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน 

 ในปี 2556-2557  บริษัท ได้ลงทุนใน บริษัท อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จ�ากัด  บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด  บริษัท อินโดไชน่า กรีน

เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar farm) ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกะ

วัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย  บริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2556 ซึ่งแต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 2557  เป็นต้นมา

  โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

 เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องของบริษัทร่วมค้า  5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ�ากัด  บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 

จ�ากัด   บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จ�ากัด   บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากัด  และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากัด บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(solar 

rooftop) จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทแต่ละแห่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกะวัตต์  0.165 เมกะ

วัตต์  0.269 เมกะวัตต์   0.269 เมกะวัตต์  และ 0.269 เมกะวัตต์  ตามล�าดับ ซึ่งแต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2558  

เป็นต้นมา

 โครงการสัมปทานในประเทศเพื่อนบ้าน (DDL) 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้า

ประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัติให้บริษัท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด 

ด้วยทุนจดทะเบียน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย บมจ.เด็มโก้ถือหุ้นร้อยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10 ในระหว่างปี 2558 บริษัท เด็ม

โก้ เดอลาว จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน จ�านวน 19.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ระบุไว้ใน

ทะเบียนสัมปทาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด ได้เรียกช�าระทุนครั้งแรกในอัตราร้อยละ 20 โดยในระหว่างปี 

2558 บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด(มหาชน) ได้ช�าระค่าหุ้นจ�านวน 124.05 ล้านบาท ให้กับบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 บริษัท 

เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด ได้ท�าสัญญาสัมปทานที่ดินรัฐ โครงการพัฒนาน�้าประปา อยู่บ้านผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง กับ เมือง

หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สัญญามีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 พฤษภาคม 2588 ค่า

สัมปทานจะได้รับยกเว้นเป็นระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าสัมปทาน 500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/เฮ็กตาร์/ปี และทุก ๆ 5 ปี อัตราสัมปทานจะเพิ่มขึ้น 5% 

และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด  ได้ท�าสัญญาซื้อ-ขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปาก�าหนดเวลาของสัมปทาน

เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่เริ่มซื้อขายน�้าประปา ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในไตรมาส 2 ปี 2560

รายงานประจ�าปี 2559
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  โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ (C.I.N.-Thai) 

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน ร้อยละ 26  ในบริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์)  จ�ากัด 

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับบริษัท ซีไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล  จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 75 พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ  ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2557 บริษัท ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์) จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ช�าระแล้ว ร้อยละ 100  ในระหว่างปี 2558 บริษัท ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์)  

จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน 5 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6 ล้านบาท และให้เรียกเก็บเงินค่า

หุ้นที่ออกใหม่นี้เต็มมูลค่าหุ้นโดยบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงขยะ

 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ (1)บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด (2)บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด (3)บริษัท 

เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด และมีบริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่ (1)บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด ( อีโอลัส ) (2)บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ�ากัด และ

บริษัทร่วมค้า 8 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ�ากัด (2)บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จ�ากัด  (3)บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 

15 จ�ากัด  (4)บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากัด  และ(5)บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากัด (6)บริษัท อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จ�ากัด (7) บริษัท แม่โขง 

กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด  (8) บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด โดยบริษัทได้เข้าลงทุน ดังนี้

 บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้

บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร์ จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด) ซึ่งด�าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้ง

โครงสร้างเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เครื่องกล ในสัดส่วนร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว โดยเข้าลงทุน

ในวันที่ 15 มกราคม 2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552ได้มีมติให้บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท 

เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด เป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ซึ่งการลงทุนทั้ง 2 ครั้งเป็นจ�านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 64 ล้านบาท  

ต่อมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2556 ให้ลงทุนเพิ่มใน บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด ในสัดส่วนร้อย

ละ 100 โดยปัจจุบัน บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท ทุนช�าระแล้ว 190 ล้านบาท บริษัท ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างงาน

ด้านโยธา และด้านระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ 

 บริษัทย่อยแห่งที่ 2 ได้แก่ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  โดยบริษัทได้โอน

กิจการผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างเสาสายส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมไปยังบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด ตามมติที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้เรียกทุนช�าระแล้วครบทั้ง 130 ล้านบาท ตามรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน 70 ล้าน

บาท จากเดิม 130 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยบริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2558

 บริษัทย่อยแห่งที่ 3 ได้แก่บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557 ได้

อนุมัติให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจ

ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัติ

ให้บริษัท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย บมจ.เด็มโก้ถือหุ้นร้อยละ 90 และนัก

ธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10   ในระหว่างปี 2558 บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจด

ทะเบียนจ�านวน 19.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับช�าระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นจ�านวน 138.49.ล้านบาท เป็นส่วนของ บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด(มหาชน) 

จ�านวน 124.05 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2559  บริษัท เด็มโก้  เดอลาว จ�ากัด ได้เรียกช�าระค่าหุ้นจ�านวน 1.92 ล้านหุ้น ซึ่งมูลค่าที่ตราไว้ 

0.59 USD ต่อหุ้น และ บริษัท เด็มโก้  จ�ากัด (มหาชน) ได้จ่ายช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วจ�านวน 40.72 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนในการถือหุ้นไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
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ส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม มีรายละเอียด ดังนี้

 บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด ( อีโอลัส ) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ได้มีมติให้บริษัทลงทุนเป็น

ผู้ถือหุ้นร้อยละ 27 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด ( อีโอลัส ) ซึ่ง อีโอลัส เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 60 ใน บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จ�ากัด ( เฟิร์ส ) 

และ บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด ( เค.อาร์.ทู )  โดยที่ เฟิร์ส และ เค.อาร์.ทู เป็นบริษัทที่ด�าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 และ 

ห้วยบง 2 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกะวัตต์ เซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 

90 เมกะวัตต์ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มี Siemens Wind Power A/S (Siemens) เป็นผู้จัดหาและ

ติดตั้งกังหันลม โครงการละ 45 กังหัน  เด็มโก้ เป็นผู้ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า และงานโยธา เพื่อเชื่อมต่อการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ที่สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่

สม�่าเสมอในระยะยาว  ได้ขยายธุรกิจงานก่อสร้างไปสู่ตลาดงานพลังงานทดแทนที่มีอัตราการเติบโตสูง  ท�าให้บริษัทมีประสบการณ์และผลงาน

ในการขยายการรับงานโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต  ทั้งนี้การลงทุนท�าให้ อีโอลัสมีสถานะเป็นบริษัทร่วม 

ที่ เด็มโก้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 27 ส่วนผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 73 ที่เหลือเป็นนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็มโก้ โดยมีกรรมการของเด็มโก้ 1 

ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว

 ในปี 2555 -2557  อีโอลัส ได้ทยอยเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจนปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.0 โดยโครงการผลิตกระแส

ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ห้วยบง 3 และห้วยบง 2 ได้เริ่มผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 

พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามล�าดับ

 บริษัทร่วม บริษัทที่ 2 ได้แก่บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์)  จ�ากัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติให้บริษัท

เข้าลงทุน ร้อยละ 26 ในบริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ�ากัด วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับบริษัท ซีไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล  จ�ากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 75 

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัท ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์) มีทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ช�าระแล้ว ร้อยละ 100 ใน

ระหว่างปี 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน 5 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 6 ล้านบาท และเรียกเก็บ

เงินค่าหุ้นที่ออกใหม่นี้เต็มมูลค่าหุ้น

 ส�าหรับบริษัทร่วมค้า บริษัทที่ 1-5  ได้แก่ บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ�ากัด  บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จ�ากัด   บริษัท เด็ม

โก้ เพาเวอร์ 15 จ�ากัด   บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากัด  และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากัด บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 10/2556  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) จ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทแต่ละแห่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกะวัตต์  0.165 เมกะวัตต์  0.269 เมกะวัตต์   

0.269 เมกะวัตต์  และ 0.269 เมกะวัตต์  ตามล�าดับ

            

 บริษัทร่วมค้า บริษัทที่ 6-8 ได้แก่ บริษัท อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จ�ากัด  บริษัท แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จ�ากัด  บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็น

เนอร์ยี่ จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar farm) ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า บริษัทละ 0.998 เมกะ

วัตต์ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย บริษัท เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2556 โดยแต่ละบริษัทเริ่มผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม 2557  เป็นต้นมา

ภายหลังการลงทุนโครงสร้างของกลุ่มบริษัทแสดงได้ ดังนี้
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หมายเหตุ               

A: ธุรกิจการให้บริการ

B: ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก

C: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

D: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเหนือพื้นดิน

E: ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา

F: ธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

G: ธุรกิจสัมปทาน

โครงสร้างกลุ่ม บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (C)
ทุนจดทะเบียน 1,301 ลานบาท

25%

บริษัท อุดรธานี โซลา พาวเวอร จํากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

45.71%

บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 6 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท

49%

บริษัท แมโขงกรีน พาวเวอร จํากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

45.71%

บริษัท อินโดไซนา กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

45.71%

บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จํากัด (F)
ทุนจดทะเบียน 6 ลานบาท

26%

บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 11 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท

49%

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

51%

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

51%

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

51%

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จํากัด (A)
ทุนจดทะเบียน 260 ลานบาท
ทุนชําระแลว 190 ลานบาท

100%

บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด (B)
ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท

100%

บริษัท เด็มโก เดอลาว จํากัด (G)
ทุนจดทะเบียน 19.5 ลานดอลลารสหรัฐ

90%

กลุมบริษัทยอย กลุมบริษัทรวม กลุมบริษัทรวมคา
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กลุ่มบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทร่วม

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
(กลุมบริษัทยอย)

บริษัท เด็มโก อิสดัสตรี จํากัด
ทุนจดทะเบียน 260 ลานบาท

บริษัท เด็มโก เพาเวอร จํากัด
ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท

บริษัท เด็มโก เดอลาว จํากัด
ทุนจดทะเบียน 19.5 ลานดอลลารสหรัฐ

เฮือนหลวงพระบาง

100% 90%

10%

100%

25%

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (C)
ทุนจดทะเบียน 1,301 ลานบาท

บริษัท วินด เอนเนอรยี ่โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จํากัด (F)
ทุนจดทะเบียน 6 ลานบาท

บริษัท ซีไอเอ็น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
26%

75%

74%
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กลุ่มบริษัทร่วมค้า

49%

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 6 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท

บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 11 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จํากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด

บริษัท เค-วัน เอนเนอรยี่ จํากัด

บริษัท ซี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท เค-วัน เอนเนอรยี่ จํากัด

49%

51%

51%

51%

51%

51%

49%

49%

49%

บริษัท อุดรธานี โซลาพาวเวอร จํากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

บริษัท แมโขงกรีนพาวเวอร จํากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

บริษัท อินโดไชนา กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

1. บริษัท สยามพลังงานทดแทน จํากัด
2. ผูถือหุนรายยอย

45.71%

45.71%

45.71%

54.29%

54.29%

54.29%
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ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทมีจุดเด่นที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

 

 จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่ง คือ

• ทีมงานที่มีประสบการณ์และได้รับความเชื่อถือทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

  บริษัทมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มามากกว่า 20 ปี และด้วยประสบการณ์และความ

สัมพันธ์ท่ีดีของทีมงานกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ ท�าให้บริษัทได้รับความเชื่อถือถึงความสามารถในการท�างานให้บรรลุได้ตาม 

เป้าหมาย  และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ท�างานหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง

• ขอบเขตการให้บริการครบวงจรด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า

  บริษัทให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง แรงดันปานกลาง และ แรงดันต�่า 

ครอบคลุมงานก่อสร้างครบวงจร ทั้งการก่อสร้างสายส่งแรงสูง ระบบจ�าหน่าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน สถานีไฟฟ้า งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

และเครื่องกลในโรงงาน งานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน งานระบบสื่อสารใยแก้วน�าแสง และอื่นๆ 

• การด�าเนินธุรกิจที่หลากหลาย

  บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บริการ งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านพลังงานทดแทน งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้านเสา

โทรคมนาคม งานด้านการติดตั้งระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณและธุรกิจงานผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์  งาน

จ�าหน่ายอุปกรณ์ยึดจับ วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนธุรกิจที่มีความต่อเนื่อง 

ส่งผลให้บรษัิทมีรายได้จากการด�าเนนิธุรกจิท่ีหลากหลาย ท�าให้บรษัิทสามารถกระจายความเสีย่งและลดการพึง่พงิธุรกจิใดธุรกจิหนึง่  

• การเป็นผู้พัฒนาร่วมในโครงการพลังงานทดแทน (Co-developer)

  บริษัท ได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ

โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม  มาตั้งแต่ปี 2552  ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับงานโดยไม่ต้องแข่งขัน ปัจจุบันนอกจากการเป็น

ผู้ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและงานโยธา ในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภท แล้ว บริษัทยังเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้า

พลังงานลม 3 แห่ง คิดเป็นก�าลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 37 เมกะวัตต์  และยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งโครงการที่

ก่อสร้างบนพื้นดิน 3 โครงการ และก่อสร้างบนหลังคาอีก 6 แห่ง ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ก่อสร้าง ท�าให้ให้บริษัทเป็น 

ผู้ช�านาญงานในธุรกิจโครงการพลังงานทดแทนรายแรก ๆ  ของประเทศ  โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม  ส่วนประสบการณ์

ในฐานะผู้ลงทุนและผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ท�าให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่สม�่าเสมอในระยะยาว

• ต้นทุนที่แข่งขันได้

  บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก

- บรษัิทเป็นผูด้�าเนนิธุรกจิให้บรกิารงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน จงึมีความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและมีการเติบโตของ

รายได้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้บรษัิทมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้�าหน่ายสินค้า (Supplier) เนือ่งจาก บรษัิทสัง่ซือ้สนิค้าในปรมิาณ

มาก และต่อเนือ่ง ดงันัน้ ผูจ้ดัจ�าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จึงเสนอราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ให้แก่บรษิทั เพือ่ใช้ในการเข้าประมูล

งานต่างๆ 

- บรษัิทด�าเนนิธุรกจิวศิวกรรมไฟฟ้าครบวงจร ส่งผลให้บรษิทัสามารถอ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารแก่กลุม่ลกูค้าอย่าง

ครบถ้วน
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• เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่หลากหลาย

  จากประสบการณ์อันยาวนานและผลงานอันเป็นท่ียอมรับของบริษัท ได้ส่งผลให้บริษัทเป็นบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ข้ึน

ทะเบียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานจากหน่วยงานราชการได้หลากหลายในอนาคต

ที่มา : บริษัท

 จากตารางข้างต้น จะพบว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้หลักๆ ของบริษัทมาจากงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยงาน

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย งานก่อสร้างระบบจ�าหน่าย และงานก่อสร้างสายส่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์การท�างานของทีมงานวิศวกร

ของบริษัทที่มีมานานกว่า 20 ปี ท�าให้บริษัทสามารถพัฒนาและกระจายลักษณะงานไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่ยังคงใช้พื้นฐานความช�านาญทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้แก่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานโทรคมนาคม งานอาณัติสัญญาณ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นต้น

 โครงสร้างรายได้ ปี 2558 บริษัทมีรายได้หลักจากงานด้านพลังงานทดแทน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 58.86 ของรายได้รวม หรือร้อยละ 

63.78 ของรายได้งานบริการ เติบโตต่อเนื่องจากปี 2557  เนื่องจากการขยายการลงทุนของกลุ่มผู้พัฒนาโครงการซึ่งในปี 2558 บริษัทมีโครงการ

พลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งสิ้น 4 โครงการ ก�าลังการผลิตรวมมากกว่า 336 เมกะวัตต์   ส�าหรับรายได้งานขายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการจ�าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากงานก่อสร้างระบบสายส่ง

 ส�าหรับโครงสร้างรายได้ ปี 2559 บริษัทมีรายได้หลักจากงานด้านพลังงานทดแทน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 55.68 ของรายได้รวม หรือ

ร้อยละ 58.19 ของรายได้งานบริการ  โดยงานส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมในพื้นที่ภาคใต้  ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

39.43 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นร้อยละ 41.21 ของรายได้งานบริการ เติบโตต่อเนื่องจากปี 2555  เนื่องจากการขยายการลงทุนของการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตในระบบจ�าหน่ายท�าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในงานสายสเงแรงสูง 230 เค.วี. และ 500 เค.วี. รวมถึงงานสถานีไฟฟ้าของภาครัฐและ

เอกชน ส�าหรับรายได้งานขายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการจ�าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

รายได้งานบริการ

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้า

2. งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

3. งานโทรคมนาคม,อาณัติสัญญาณ

4. งานก่อสร้างโยธา

5. พลังงานทดแทน 

 รวมรายได้งานบริการ

รายได้จากการขาย

1. จ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก

2. จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้าง

    รวมรายได้จากการขาย

รายได้อื่น

               รวมรายได้

1,812.64

582.23

40.36

59.39

1,874.36

4,368.98

1.27

3.99

5.26

244.78

4,619.02

41.49

13.33

0.92

1.36

42.90

99.29

75.78

24.22

0.12

0.59

100

33.95

0.85

1.34

0.07

63.78

96.86

99.10

0.90

2.70

0.44

100

41.21

(0.02)

0.47

0.15

58.19

95.69

-

100

3.58

0.73

100

1,588.39

39.97

62.69

3.29

2,983.71

4,678.05

1.17

129.47

130.64

260.74

5,069.43

2,704.57

(1.04)

30.68

9.92

3,818.91

6,563.04

-

245.75

245.75

        50.20

6,858.99

ประเภทรายได้
ปี 2557

มูลค่า มูลค่า มูลค่า% % %

ปี 2558 ปี 2559
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 นอกจากโครงสร้างรายได้จากธุรกิจการให้บริการ และ ธุรกิจงานขายข้างต้น บริษัทยังมีรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 

ต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีงานที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งสิ้น 90 โครงการ มูลค่า  4,158.63  ล้านบาท  

และ มีงานอยู่ระหว่างการนามในสัญญา 2 โครงการ มูลค่า 1,238 ล้านบาท

81

-

3

6

90

3,342.54

-

                3.87

812.22

4,158.63

งานวิศวกรรมไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานอาณัติสัญญาณ

งานพลังงานทดแทน

รวม

ประเภทโครงการ

31 ธันวาคม 2559

จ�านวน มูลค่า

(โครงการ) (ล้านบาท)
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ข้อมูลส�าคัญทางภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 

 เศรษฐกิจไทยปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ แถลงว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2559 

ขยายตัวร้อยละ 3.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่

สาม ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2559 ร้อยละ 0.6 รวม 9 เดือนแรกของปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.3   ด้านการใช้จ่าย การใช้จ่าย

ภาคครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเนื่อง การส่งออกบริการขยายตัวเร่งขึ้น และการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว ในด้านการผลิต 

สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวเร่งขึ้น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาก่อสร้าง สาขาการค้าส่งค้าปลีกและสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง 

และสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบแปดไตรมาส

 ส่วนเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ขยายตัวได้ในอัตรา 3.0% ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจปี 2559 สามารถขยายตัวได้ 3.2% ตามที่คาด

ไว้ ทั้งนี้ เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวสูงขึ้น, การใช้จ่ายของรัฐบาล และการลงทุน

โดยรวมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายของประชาชนก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2559

 

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560

สภาพัฒน์ฯคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0  ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1)การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของภาค

การส่งออกซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีขึ้น (2)การขยายตัวเร่งขึ้นของการผลิต

ภาคการเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และ (3)การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง 

และ (4)แรงขับเคล่ือนจากภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในเกณฑ์ดี  ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4  การ

บริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 5.0 ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0-2.0 และบัญชีเดิน

สะพัดเกินดุลร้อยละ 10.2 ของ GDP

 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2560

            ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจส�าหรับปี 2560  โดยเน้นในเรื่องของ 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1)อัตราการเบิกจ่าย

งบลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 (2)อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 และ 

(3)อัตราการเบิกจ่ายงบเหลื่อมปีไม่ต�่ากว่าร้อยละ 75 ควบคู่กับการด�าเนินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งในด้านโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญๆท้ังการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและการ

พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

2) การรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยว โดยให้ความส�าคัญกับ (1)การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์แผนการ

ตลาดท่องเท่ียวปี2560 (2)การชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเก่ียวกับมาตรการทัวร์ศูนย์เหรียญ (3)การ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเท่ียวกับนักท่องเที่ยวและบริษัทท่องเท่ียวต่างชาติ และ (4)การรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญๆ

3) การสนับสนุนและเร่งรัดการส่งออกให้สามารถกลับมาขยายตัวโดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ

ส่งออกของไทยปี 2560 โดยเฉพาะการขยายตลาดส่งออกเชิงรุก การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการค้า

ชายแดนเชื่อมโยงประเทศใน CLMV การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการด้วยการใช้นวัตกรรม และการติดตามและระมัดระวัง 

มาตรการกดีกนัทางการค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะภายใต้แนวโน้มการเพิม่ข้ึนของกระแสการต่อต้านการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมในประเทศ 

ส�าคัญๆ   
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4) การฟื้นฟูเกษตรกรและการเตรียมมาตรการรองรับการขยายตัวของการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความส�าคัญกับการลดต้นทุน 

การผลิต การส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ การปลกูพชืและการใช้วธีิการผลติท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพของพืน้ท่ี และการลดข้ันตอน 

ทางการตลาดเพื่อให้รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตเป็นของเกษตรกรมากขึ้น 

5) การสร้างความเชื่อม่ันและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (1)การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถกลับมา 

ขยายตัวในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อลดก�าลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม (2)การด�าเนินมาตรการเชิงรุกชักจูงนักลงทุนใน 

สาขาเป้าหมายการพัฒนาและบริการส�าหรับอนาคตการพัฒนาประเทศ เช่น อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายภายใต้กรอบการ

พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และกรอบการส่งเสริมการจัดต้ังส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และการจัดต้ังบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศ (ICT) (3)การด�าเนินการและประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (4)การ

อ�านวยความสะดวกนักลงทุนท่ีย้ายฐานการผลิตกลับประเทศและนักลงทุนท่ีย้ายฐานการผลิตจากประเทศที่มีข้อจ�ากัดในด้านการ 

ส่งออก (5)การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Roadmap ทางการเมืองรวมทั้งเจตนารมณ์และสาระส�าคัญ 

ในร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาและการปฏิรูปประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

 ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้า

 กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี 2558 เพื่อให้

สอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าทีจ่ะเกดิข้ึน โดยกระทรวงพลงังาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลงังานแห่งชาติ จดัท�าเป็น 5 แผนหลกั ได้แก่ 

(1) แผนพัฒนาก�าลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) 

(2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) 

(3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) 

(4) แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ 

(5) แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งการจัดท�าแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ และ แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน PDP2015) จะให้ความส�าคัญใน ประเด็นดังนี้ (1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ต้องตอบสนอง

ปริมาณความต้องการไฟฟ้า เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วน เชื้อเพลิง (Fuel diversification) 

ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม (2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ประชาชนและ

ภาคธุรกิจยอมรับได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การใช้ไฟฟ้าอย่างมี 

ประสิทธิภาพในภาค เศรษฐกิจต่างๆ เพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และ (3) ด้านสิ่ง

แวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการ ผลิตไฟฟ้า จากการปลดปล่อย

ของโรงไฟฟ้า  นอกจากนี้แผน PDP2015 ได้เน้นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลด 

การพึง่พาก๊าซธรรมชาติ การเพิม่สัดส่วนการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิเทคโนโลยสีะอาด การจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ การเพิม่ 

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนวียน รวมทั้ง การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงาน

ทดแทน และการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยแผนPDP2015 ได้ ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจาก คณะกรรม

การก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผน 

PDP2015 ใน การประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบ มติ กพช. ดังกล่าว เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายงานประจ�าปี 2559
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 ในการจัดท�าแผน PDP2015 จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในส่วนของการบูรณาการ

กับแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณ 89,672 ล้านหน่วย 

(GWh) ในปี 2579 นอกจากนั้น ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพ

ในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ 

พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบ 

Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวได้ประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของ

แผน PDP2015 ในปี 2579 ไว้ดังนี้

 ส�าหรับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดท�าแผน PDP2015 เมื่อรวมผลของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกแล้ว ในช่วงปี 2557 – 2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 

ต่อปี ในปี 2579 ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศมีค่าประมาณ 326,119 

ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ

 จากสมมุติฐานข้างต้น เมื่อสิ้นแผนพัฒนาก�าลังผลิตฯในปลายปี 2579 จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ 70,335 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วย

ก�าลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ ก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 57,459 เมกะวัตต์ มีการปลดก�าลังผลิตโรง

ไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ ในช่วงปี 2558 - 2579 จ�านวน 24,736 เมกะวัตต์
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ที่มา : คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ก�าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2558 - 2579

- ก�าลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2557  37,612  เมกะวัตต์

- ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579  57,459  เมกะวัตต์

- ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2558 - 2579  -24,736  เมกะวัตต์

- รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2579  70,335  เมกะวัตต์

ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2558 - 2579 เท่ากับ 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  21,648  เมกะวัตต์

 - ในประเทศ  12,105  เมกะวัตต์

 - ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ  9,543   เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ  2,101   เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 4,119 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  17,478  เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน  12,113  เมกะวัตต์

 - โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์  7,390   เมกะวัตต์

 - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  2,000   เมกะวัตต์

 - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส  1,250   เมกะวัตต์

 - ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ  1,473   เมกะวัตต์

รวม   57,459  เมกะวัตต์

 ในส่วนของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan – AEDP 2010 REV 3)  

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีมติเม่ือวันท่ี 16 กรกฏาคม 2556 ให้ปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

ระหว่างปี 2555- 2564  โดยเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทุกประเภท จากเดิม 9,201 เมกะวัตต์ เป็น 13,927 เมกะวัตต์   ตาม

วัตถุประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ  ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน และ สนับสนุนอุตสาหกรรมการ

ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ  สามารถสรุปก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามแผน PDP 2010 ปรับปรุงครั้งที่ 3  ดังนี้

• ก�าลังผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในปี 2555 -2564 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า
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หน่วย : เมกะวัตต์

เป้าหมายการผลิตและรับซื้อ

ตาม PDP Rev.3 ปรับปรุง 16 ก.ค.2556
ประเภทพลังงาน

รายงานประจ�าปี 2559
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 และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 กพช. ได้มีมติเห็นชอบ แผน PDP 2015 ซึ่งได้วางแนวทางการจัดท�า AEDP 2015 ภายใต้แผน PDP 2015 

โดยก�าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมพลังงานจากขยะ และตามด้วยพลังงานชีวภาพ ได้แก่ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นอันดับแรก 

(2) ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค หรือการ Zoning ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพ 

พลังงานหมุนเวียน 

(3) ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลม เม่ือต้นทุนการผลติสามารถแข่งขันได้กบัการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลวหรอื LNG ที่

น�าเข้าจากต่างประเทศ และส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าท่ีเกิดการสร้างชมุชนท่ีเข้มแข็ง และการลดการน�าเข้าพลงังานจากฟอสซิล และ 

(4) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) ตามแผน PDP 2015 โดยเพิ่ม

สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ

ในปี 2579 คิดเป็นก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมประมาณ 19,635 เมกะวัตต์ 

สรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) 

เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ท่ีมา: แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) กระทรวงพลงังาน

 จากรายละเอียดข้างต้น จะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งในส่วนของระบบไฟฟ้า ได้วางแผนการ

จัดหาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงส่ง

เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือก  โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

ทุกรูปแบบ ทั้งลม แสงอาทิตย์ พลังน�้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความส�าคัญต่อสิ่ง

แวดล้อม โดยก�าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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การที่รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านพลังงาน และส่งเสริมให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติโดยเพิ่มปริมาณการรับซือ้ 

ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2555-2564 (AEDP) จาก 9,201 เมกะวัตต์ เป็น 13,927 เมกะวัตต์ และตามแผน

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่มีความต้องการก�าลังไฟฟ้าสูงถึง 19,684.40 เมกะวัตต์ นั้นจะเป็น

ที่มาของการเพิ่มการลงทุนในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  รวมถึงการลงทุนด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนและ

พลังงานหมุนเวียน  ท�าให้ให้มีการเพิ่มขนาดของตลาด งานระบบสายส่ง 115-500 เควี  สถานีไฟฟ้าย่อย รวมถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการลงทุนระดับ SPP และ VSPP  ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตของรายได้และก�าไรในระยะยาว 

ซึ่งในช่วงของแผน PDP 2015 ได้ระบุถึงแผนงานการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ดังนี้

 - โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 9 โครงการ 

 - โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า จ�านวน 7 โครงการ

 - โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จ�านวน 5 โครงการ 

 - โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า จ�านวน 9 โครงการ (เพื่อรองรับการซื้อไฟฟ้าจาก IPP, SPP และซื้อไฟฟ้า 

  ต่างประเทศ) 

 - โครงการเชือ่มโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid) – โครงการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ 

  (Smart Grid)  ซึ่งโครงการพัฒนาระบบส่งทั้งหมดนี้ เป็นโครงการแผนงานที่ กฟผ.ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่าง ก่อสร้างจ�านวน 13  

  โครงการ และเป็นโครงการแผนงานที่ กฟผ. มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมัติอีกจ�านวน 19 โครงการ  

 

 ภาวะและแนวโน้มธุรกิจด้านผลิตและจ�าหน่ายเสาโทรคมนาคม ในปี 2560 บริษัทคาดว่า ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ทั้ง AIS, True, 

JAS และ Dtac ล้วนแล้วแต่ยังต้องลงทุนขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ 3G - 2.1 GHz และ 4G-900 MHz รวมทั้งอาจต้องมีการเตรียมเงินทุน

ส�าหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ที่น่าจะมีการเปิดประมูลภายในปี 2560 เพิ่มเติม ซึ่งนอกจากเพื่อรองรับการเปลี่ยนการใช้โทรศัพท์

มือถือจากระบบ 2G มาสู่ระบบ 3G แล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพของสัญญาณและเพิ่มขอบเขตการให้บริการเป็นระบบ 4 G เพื่อเป็นการจูงใจให้

เกิดการย้ายเครือข่าย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปี 2560 น่าจะยังมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปี 

2559 โดยน่าจะมีมูลค่าตลาดโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 232,937-237,160 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบแคบราวร้อยละ 3.6-5.5 จากปี 2559 ที่คาดว่าจะ

ขยายตัวราวร้อยละ 5.1 โดยได้รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การขยายตัวของตลาดการ

ให้บริการสื่อสารข้อมูลในปี 2560 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า น่าจะมาจากแรงหนุนหลัก 3 ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ประการแรก กระแสความนิยมในการเข้าใช้โมบาย บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ผ่านโครงข่าย 3G/4G ทุกที่ ทุกเวลาในหมู่ผู้บริโภคไทย

ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นแนวโน้มต่อเนื่องมาจากปี 2559 โดยเฉพาะความนิยมในการเข้าใช้ 3G/4G เพื่อความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม

ออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หรือดูหนัง หรือซีรีส์ต่างประเทศออนไลน์ ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์อย่างยู

ทูป เป็นต้น ซึ่งการใช้บริการบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment) ดังกล่าว จ�าเป็นต้องใช้การสื่อสารข้อมูลในปริมาณมาก

 ประการท่ีสอง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายภายใต้สภาวะการแข่งขันที่

รุนแรง เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น โดยอาจมีการน�าเสนอแพ็กเกจการใช้บริการข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายด้วย

ราคาที่คุ้มค่า เช่น การน�าเสนอแพ็กเกจการใช้งานสื่อสารข้อมูลในปริมาณมากด้วยราคาที่สูงขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อยแก่ลูกค้ารายเดิม และใน

ส่วนลูกค้ารายใหม่ทั้งที่เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่าย ผู้ประกอบการอาจให้ส่วนลดพิเศษส�าหรับแพ็กเกจบริการสื่อสารข้อมูลในปริมาณมาก เพื่อ

แย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และเพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้งานบริการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เป็นต้น

 ประการที่สาม ธุรกิจเกิดใหม่อย่างธุรกิจดิจิทัลเทคสตาร์ทอัป (Digital Tech-Startup) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

ในการด�าเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในโลกออนไลน์ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 น่าจะมีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ให้

ความสนใจ และเข้ามาด�าเนินธุรกิจในตลาดเพิ่มขึ้น โดยมีการคิดค้นโมเดลทางธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่หลากหลายบน

โลกออนไลน์ ขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนที่เริ่มเข้ามาด�าเนินธุรกิจบ้างแล้วในปี 2559 ก็น่าจะมีการด�าเนินธุรกิจกันอย่างจริงจังในปี 2560 เช่น

กัน ทั้งนี้ หากโมเดลธุรกิจดิจิทัลเทคสตาร์ทอัปดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ความต้องการ หรือสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้

บริโภคยุคใหม่ได้ ก็น่าจะส่งผลให้เกิดการใช้งานโมบาย บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งความต้องการของตลาดดังกล่าว

จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการรับงานผลิตและขายเสาโครงเหล็กในปี 2560 อย่างต่อเนื่อง  ส�าหรับธุรกิจด้านการลงทุนในปี  2560  นอกเหนือ

จากการที่บริษัทจะเริ่มมีรายได้เงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทควบคุมร่วมกันซึ่ง ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แล้ว  บริษัทคาดว่า จะสามารถก่อสร้างโครงการสัมปทานน�้าประปาใน สปป.ลาว  แล้วเสร็จและสามารถให้ผลตอบแทนแก่บริษัทได้

ในปีนี้
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การด�าเนินงานและแผนงาน

 ปี 2559 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้ขยายตัวขึ้น จากการเพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการและโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 336 เมกะวัตต์  รวมถึงการขยายการลงทุนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ในการเพิ่มระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการพลังงาน ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,433.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 

39.69 จากรายได้รวมในปี 2558 จ�านวน 5,321.20 ล้านบาท  มีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 160.77  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67.99  เมื่อเปรียบเทียบ

กับผลขาดทุนสุทธิรวมในปี 2558  จ�านวน 502.28 ล้านบาท ทั้งนี้ การลดลงของผลขาดทุนมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐานกังหัน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3 (รายละเอียดอธิบายใน หัวข้อ ค�าอธิบายและวิเคราะห์การเงิน ) 

 

 ส�าหรับปี 2560 คาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากเริ่มปรากฏความชัดเจนในนโยบายและวิธีการลงทุนด้านพลังงาน

ทดแทน อาทิเช่น กกพ. มีแผนจะเปิดรับซื้อไฟฟ้ากว่า 1,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการเปิดรับซื้อไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนเป็นหลัก  4 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เหลือจากปี 2559 ที่เปิดรับซื้อแล้วยังไม่ครบตามเป้าหมาย จึงมาเปิดรับซื้อ

ต่อในปี 2560 โดยโครงการแรกที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้า คือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ4 อ�าเภอ ได้แก่ จะนะ เทพพา สะบ้าย้อยและนาทวี จ�านวน 8 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการที่ 2 ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้า

ต่อ คือ โครงการประมูลผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและก๊าซชีวมวล ซึ่งจะเป็นการเปิดประมูลทั่วไปทั้งประเทศ จ�านวน 400 เมกะวัตต์ โครงการ

ที่ 3 ที่จะเปิดรับซื้อคือโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จ�านวน 63 เมกะวัตต์ เพื่อให้เต็มเป้าหมายการรับซื้อที่ 140 เมกะวัตต์ หลังจากที่เปิดรับ

ซื้อรอบแรกไปแล้วมีผู้เข้าร่วม 77 เมกะวัตต์  และโครงการสุดท้ายที่จะเปิดรับซื้อช่วงครึ่งหลังของปี 2560 คือโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์บนภาคพื้นดิน(โซล่าร์ฟาร์ม) เฉพาะภาคราชการและสหกรณ์การเกษตร  จ�านวน 519 เมกะวัตตต์ รวมถึงงานภาครัฐได้เร่งตัวในการเปิด

ประมูลอย่างต่อเนื่อง เช่นกฟผ. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจากคณะรัฐมนตรี วงเงิน 57,587 ล้านบาท โดยจะมีการลงทุนในโครงการระบบส่งและ

โรงไฟฟ้ารายการใหญ่ 31,879 ล้านบาท รวมถึงแผนระยะยาวและครุภัณฑ์รวม 25,707 ล้านบาท และในปี 2560 ยังมีแผนปรับปรุงงบประมาณ

ในส่วนของโรงไฟฟ้าเพิ่ม 5,758 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่อง4 -7 วงเงิน 3,500 ล้านบาท และโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ทดแทน ระยะที่ 1 จ�านวน 2,258 ล้านบาท จากงบประมาณด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ทั้งโครงการรวม 30,600 

ล้านบาท ส่วนกฟน. มีโครงการน�าสายไฟลงใต้ดินระยะที่ 1 เป็นระยะทาง 127.3 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 4.87 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีระยะเวลา

ด�าเนินการ 10 ปี (พ.ศ.2559-พ.ศ.2568)  นอกจากนี้ ส�าหรับการลงทุนด้านพลังงานทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนที่จะเกิดขึ้น ในปี 2560 จะมีเงิน

ลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 587,572 ล้านบาท แยกเป็นการด�าเนินงานตามกรอบของแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว หรือ Thailand Integrated Energy 

Blueprint : TIEB ดังนี้ 

• สาขาไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) เงินลงทุนรวม 121,060 ล้านบาท  แบ่งเป็นเงินลงทุนจากภาครัฐรวม 91,060 ล้าน

บาท มีโครงการที่ส�าคัญ อาทิโครงการขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า และการพัฒนาปรับปรุงโรงไฟฟ้าของ กฟผ. อาทิ โครงการโรง

ไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนน�้างึม 3 และน�้าเทิน 1 โครงการขยาย

ระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 โครงการลงทุนด้านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟน. ส่วนการลงทุนภาคเอกชน จะมีการด�าเนิน

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก ประมาณการว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท 
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• สาขาอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) เงินลงทุนรวม 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินลงทุนจากภาครัฐจ�านวน 8,000 

ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่วนเงินลงทุนจากภาคเอกชนจ�านวน 14,000 ล้านบาท มีโครงการที่ส�าคัญ ได้แก่ เงินลงทุน

ของอาคาร/โรงงานควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อให้ปรับเปลี่ยน

อุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงาน ผ่านเงินหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่า (Soft loan) เป็นต้น 

• สาขาพลังงานทดแทน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) เงินลงทุนรวม 102,228 ล้านบาท แบ่งเป็น 

เงินลงทุนจากภาครัฐจ�านวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุน

โครงการศึกษาวิจัยต้นแบบพลังงานทดแทน เป็นต้น ส่วนเงินลงทุนจากภาคเอกชนจ�านวน 99,228 ล้านบาท ประมาณการจาก

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ หรือ COD ในปี 2559 อาทิ โครงการ Solar ส่วนราชการ/

สหกรณ์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และลม ประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ 

• สาขาปิโตรเลียม ตามแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) จะมีเงิน

ลงทุนรวม 342,284 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนจากภาครัฐรวม 262,284 ล้านบาท มีโครงการที่ส�าคัญ อาทิ การลงทุนส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. โครงการระบบท่อก๊าซตามแผนแม่บทฉบับท่ี 3 โครงการ LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2 และ

โครงการขยายคลัง LPG ส่วนการลงทุนจากภาคเอกชน มูลค่าประมาณ 80,000 ล้านบาท ประมาณการจากแผนการลงทุนส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน อาทิ บริษัท เชฟรอน จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น การขยายตัวของงานพลังงานทดแทนเหล่านี้ล้วน

เป็นช่องทางที่จะเพิ่มโอกาสในการประมูลงานก่อสร้างให้กับบริษัททั้งสิ้น
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 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน  ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และถูกต้อง

เชื่อถือได้   โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากับและควบคุมท�าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ  รายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการด�าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา  รวมทั้งการ

ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของบริษัท  และให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฏหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มีการ

ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  บนพื้น

ฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

 

 ในด้านการบริหารความเสี่ยง  บริษัทได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง  โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 คณะ แบ่งเป็น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่าง ๆ 

พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละสถานการณ์ 

 

 ในรอบปี  2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประชุม  7 ครั้ง  โดยมีฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระ

ต่างๆ คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มีการสอบทานประสิทธิผลและความเพยีงพอของกระบวนการบรหิารความเสีย่งและระบบควบคมุภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและ

ฝ่ายก�ากับและควบคุม ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน  ประกอบกับผลการรายงานของส�านักงานตรวจสอบ 

 สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ  รายงานทางการเงินของบริษัทถูกต้อง 

เพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อก�าหนดของกรรมการ การด�าเนินธุรกิจของบริษัท อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายในและการก�ากับดูแลกิจการที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง

 

 นอกจากน้ีบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามของระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน

สากล ISO9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของบริษัท
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายงานประจ�าปี 2559
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 บริษัท ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management : CRM) โดยได้พัฒนาแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ อย่างต่อเนื่องให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความไม่

แน่นอนเพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบกรณีที่เกิดความเสี่ยง  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนเป็นไปตามมาตรฐาน

สากลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 

 บริษัท ได้ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ

ร่วมกัน มีกระบวนการประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ และสอบทาน ความเสี่ยงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจกับการเติบโตตามวัตถุประสงค์และเป้า

หมายของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่น   เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก พร้อม

ทั้งก�าหนดมาตรการ แผนรองรับและมาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยครอบคลุมและเชื่อมโยงกิจกรรม

ส�าคัญของทุกสายงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการพิจารณาและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงส�าคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

และบริษัทในเครือ อย่างเป็นระบบ และมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ

จัดการ (Risk Management Committee : RMC) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

(CRM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีนโยบายที่มุ่งเน้นการช่วยก�ากับดูแล สนับสนุน 

และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการ

บริหารความเสี่ยง

 ในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากเดิม 5 ด้าน 12 ความเสี่ยง เป็น 6 ด้าน 16 ความเสี่ยงโดย

ให้ความส�าคัญเพิ่มความเสี่ยงด้านการทุจริตซ่ึงเป็นนโยบายที่บริษัทได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อีก 3 ความเสี่ยง และเพิ่มความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ ในหมวดความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กร อีก 

1 ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

ก. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 1. สภาพคล่อง การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน

 ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างานบริการแต่ละโครงการ เพื่อใช้ในขั้นตอน 

การประมูลงาน การเตรียมงานโครงการ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการด�าเนินงานในโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับช�าระเงินจาก 

ผู้ว่าจ้างตามสัญญา ในการบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง บริษัทให้ความส�าคัญกับแผนธุรกิจระยะสั้นที่บริษัทจะด�าเนินการในแต่ละปี ทั้งการ

ประเมินความต้องการเงินทุนในการรับงานบริการ  การลงทุนในโครงการใหม่เพื่อขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจ ส�าหรับแผนธุรกิจระยะยาว 

บริษัทจะประเมินการเติบโตของงานบริการ การลงทุนขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ก่อนที่จะวางแผนจัดเตรียมโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม 

ทั้งด้านเงินทุนจากผู้ถือหุ้น และการก่อหนี้สินโดยบริษัทค�านึงถึงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ไม่เกินค่าเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรม 

 ส�าหรบัในกรณทีีบ่รษัิทมีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เป็นปกติ และท�าให้บรษัิทต้องจดัหาสภาพคล่องเพิม่เติม บรษัิทจะจดัหาแหล่งเงนิทนุและ/หรอืเงนิ

กู้ยืมเพื่อรองรับความจ�าเป็นในการใช้เงินที่เพิ่มขึ้นโดยให้ความส�าคัญกับ ระยะเวลาในการใช้คืนที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับ เพื่อหลีกเลี่ยง 

ปัญหาการขาดสภาพคล่องในอนาคต

 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน

 ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการด�าเนินงานบางส่วนของบริษัทนั้น ในบางครั้งจ�าเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทก�าหนดนโยบายให้มีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้ทั้งจ�านวน                 

 อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริหารมีความมั่นใจในการคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทอาจพิจารณาไม่ท�าสัญญาซื้อ

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) แต่อาจใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทอื่น หรือ บริษัทอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างเปิดเลตเตอร์ออฟ

เครดิตให้ให้กับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์โดยตรง

การบริหารความเสี่ยงองค์กร
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ข. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของรัฐบาล

 การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือ ข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ

การลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายกิจการที่บริษัทก�าหนดเป็นกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญกับ

มาตรการในการติดตามและวเิคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกจิของรฐับาลท่ีจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทเป็นการล่วงหน้า โดยบรษัิท 

เน้นการให้ความร่วมมือ รวมถงึก�าหนดข้ันตอนในการปฏบิติัด้วยความระมัดระวงัให้สอดคล้องกบักฏหมาย ระเบียบและข้อก�าหนดท่ีเปลีย่นแปลง 

ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติครอบคลุม การลงทุน และ/ หรือการขยายกิจการ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

 4. บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น/ยาว

 บริษัทตระหนักถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศ  รวมถึงความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น/ยาว โดยบริษัทได้ติดตาม วิเคราะห์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง กฎหมาย และนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบที่จะมีต่อการด�าเนินกลยุทธ์ของบริษัท    ซึ่ง

นอกจากการก�าหนดกระบวนการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทั้งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริษัท แล้วบริษัทยังจัดท�าโครงการ Thinking Together ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง  Leadership Brain-

storming Workshop ในผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 

 5. การลงทุนหรือการขยายธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์

 การลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่ หรือ ในตลาดที่เปิดขึ้นใหม่ เช่นตลาดต่างประเทศ เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเจริญ

เติบโต อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับองค์กร บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

การลงทุนรวมถึงการก�าหนดมาตรการรองรับหรือป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนการ

ลงทุน  โดยกระบวนการพิจารณา กลั่นกรอง ได้ด�าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสบการณ์ ให้ความเห็นชอบก่อน

น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างการเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 นอกจากมาตรการข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ยังก�าหนดนโยบายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ติดตามและรายงานผลการลงทุนและ/หรือความคืบหน้าของการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมทราบ

เป็นรายไตรมาส  และกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่จะต้องรายงานความเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลกระทบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยเร่งด่วน

 

ค.ความเสี่ยงด้านการตลาด

  6. ความผันผวนของเศรษฐกิจ

 ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยท่ัวไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริโภคของผู้บริโภคท้ังในประเทศไทย

และประเทศทั่วโลก ความเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่องบประมาณการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน และอาจส่งผลต่อเนื่องถึง ธุรกิจออกแบบ 

จัดหา และบริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

 ทีผ่่านมา บรษัิทได้ใช้เครือ่งมือในการบรหิาร วเิคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของบรษิทัด้านความสามารถในการแข่งขนั วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกเพือ่ 

ประเมนิโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัด้วยความระมดัระวงั ก่อนก�าหนดกลยทุธ์ทีเ่หมาะสม เชน่ การขยายแนวธรุกจิไปสูโ่ครงการผลติกระแสไฟฟา้

ด้วยพลังงานลม และพลังแสงอาทิตย์ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการได้มาซึ่งกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอ   บริษัทมีนโยบายที่จะประเมิน 

ความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวนปัจจัยพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 7. ความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน

 ความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัท และส่งผล 

กระทบโดยอ้อมกับการลงทุนของภาคเอกชนที่จะมีการขยายธุรกิจซึ่งเป็นที่มาของรายได้จากธุรกิจการให้บริการของบริษัท

 อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคา และ ความต้องการพลังงาน เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมและยากที่จะหลีกเลี่ยงจากผลกระทบ 

บริษัทให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าว ด้วยการก�าหนดมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  เช่นการควบคุมต้นทุนงานด้วยการสั่งซื้อสินค้า 

และก�าหนดส่งสินค้าจากผูข้ายให้สอดคล้องกบัสญัญาบรษัิทรบัจากผูว่้าจ้าง รณรงค์การประหยดัพลงังานจากการใช้งานในบรษัิทอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส�าหรับผลกระทบทางอ้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลดการลงทุนของภาคเอกชน บริษัทได้เพิ่มช่องทางของรายได้ที่หลากหลายท้ังจากงานบริการ

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากสาเหตุ

ดังกล่าว

 8.การขยายธุรกิจด้วยการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า และ/หรือร่วมลงทุน

 ในกรณีที่บริษัทได้เข้าร่วมในกิจการค้าร่วมกับผู้ร่วมลงทุนภายนอกเม่ือบริษัทต้องการขยายฐานลูกค้าหรือต้องการประมูลงานท่ีมีมูลค่า

โครงการสูงขึ้น หรือ ต้องการร่วมลงทุนในธุรกิจเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทได้ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าร่วมใน

กิจการร่วมค้าและ/หรือการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทได้ให้ความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร่วมทุนก่อนร่วมด�าเนินการอย่าง

เข้มงวด โดยบริษัทจะเลือกผู้ร่วมทุนที่มีสถานะทางการเงิน และความสามารถในการท�างานที่ไม่ด้อยไปกว่าบริษัท 

 9. ภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง

 ด้วยลักษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ที่มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต และปัจจัยในการลงทุน อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ภาวะ

การแข่งขันในธุรกิจและอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลง                         

                   บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วยการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรโดยจัดให้มีบุคคลากรที่เพียงพอ  มีระบบบริหาร

จัดการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับผู้ที่อยู่

ในห่วงโซ่อุปทานท�าให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยงแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

 

ง. ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ

  10. สถานการณ์รุนแรงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจหรือท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัย

ประเภทต่างๆ

               ความเสี่ยงข้างต้น เป็นความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้นบริษัทได้ลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยการหามาตรการรองรับความเสี่ยง 

โดยเฉพาะการประกันภัย ส�าหรับในด้านงานก่อสร้างบริษัทจะก�าหนดไว้ในสัญญาของโครงการ และ ส�าหรับโครงการที่มีมูลค่าสูงหรือโครงการ

ของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทจะจัดท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (Insurance for all risk)

 11. การเพิ่มขึ้นของต้นทุน

                                การเพิ่มขึ้นของต้นทุน มักมีสาเหตุมาจาก ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง ผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพรวมถึงการด�าเนินโครงการที่ล่าช้ากว่า

ก�าหนด บริษัทได้ก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากเหตุต่างๆ โดย

 

ANNUAL REPORT 2016
DEMCO Public Company Limited

59



 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง

 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่ต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาแบบตายตัว โดยเป็นราคาที่ก�าหนดตั้งแต่เริ่ม

ประมูลงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวราคาของวัสดุและอุปกรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้

บริษัทมีต้นทุนการด�าเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีอุปกรณ์หลัก บริษัทจะท�าการตกลงกับ

ผู้จัดจ�าหน่ายตั้งแต่ช่วงของการเริ่มประมูลงาน เพื่อให้ได้รับการยืนยันราคาล่วงหน้า ครอบคลุมระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาราคาและเมื่อลงนาม

ในสัญญาจ้างบริษัทจะออกค�าสั่งซื้อเพื่อควบคุมต้นทุนให้คงที่ กรณีวัสดุทั่วไป ซึ่งมีผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย บริษัทจะรวบรวมปริมาณสั่งซื้อจาก

หลายๆ โครงการ เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรอง ท�าให้มีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคา

วัสดุทั่วไปไม่มากนัก

 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจาก ผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพ

 ปัญหาหนึง่ทีพ่บในธุรกจิก่อสร้างท่ัวไปคอืการด�าเนินงานและบรหิารจดัการโครงการโดยผูร้บัเหมาทีไ่ม่มีคณุภาพ จงึอาจก่อให้เกดิปัญหา 

การขาดความเอาใจใส่ในงานและท�างานผดิพลาด น�ามาซ่ึงความล่าช้าของโครงการอนัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�าเนนิงานและความ 

สามารถในการท�าก�าไรของบรษัิทในอนาคต เพือ่ลดผลกระทบจากความเสีย่งบรษัิทได้แต่งต้ังและมอบหมายงานโครงการให้แก่ผูจ้ดัการโครงการ 

เป็นผู้ควบคุมดูแลผู้รับเหมา โดยพิจารณาถึงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบปัจจุบัน รวมทั้งความสามารถและความช�านาญเฉพาะด้านของผู้จัดการ

โครงการแต่ละราย เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายงานสามารถดูแลและบริหารงานของผู้รับเหมาท่ีมีอยู่ได้อย่างท่ัวถึง พร้อมกันน้ี บริษัทยังได้

ก�าหนดให้กลุ่มวิศวกรผู้บริหารเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการของผู้จัดการโครงการอีกชั้นหนึ่งด้วย

 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากโครงการล่าช้ากว่าก�าหนด

 ในการด�าเนินธุรกิจให้บริการแบบรับเหมา หากการด�าเนินโครงการมีความล่าช้าจากก�าหนดการ อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกค่าเสียหาย

จากความล่าช้าของการส่งมอบงานได้ทั้งนี้ ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากเจ้าของโครงการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงแบบ

ก่อสร้าง หรือการขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผู้ว่าจ้าง และหากเป็นผลให้โครงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม

ขึ้นจากเจ้าของโครงการ เนื่องจากสัญญาส่วนใหญ่จะก�าหนดให้บริษัทสามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้

 ส�าหรับกรณีที่ความล่าช้ามีสาเหตุจากผู้รับเหมาช่วง ซึ่งผู้รับเหมาช่วงอาจขาดแคลนเงินทุน หรือขาดแคลนแรงงาน ผู้จัดการโครงการ

จะพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไข โดยให้ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิด

ขึ้นจากทีมงานของบริษัทเอง บริษัทจึงเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

โครงการ เช่น ผู้อ�านวยการโครงการและผู้จัดการโครงการ รวมทั้งการจัดสรรทีมงานให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อต้นทุนทั้ง 3 ประการนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัทให้ความส�าคัญในล�าดับต้น คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองค์กร ได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ติดตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ เช่นการ

บริหารสัญญาจ้าง การบริหารงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพงาน วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ และ

ควบคุมความเสี่ยงในการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง โดยคณะกรรมการความเสี่ยงระดับจัดการจะต้องรายงานผลการติดตามความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทราบทุกไตรมาส

จ. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล

 12. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร ซึ่งได้แก่การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆตามแผนงาน

ซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญ  แม้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  (Feasibility Study) จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในผลส�าเร็จว่าบริษัทจะสามารถ

จัดการความเสี่ยงและจะท�าให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่การด�าเนินการตามโครงการก็ยังอาจเกิดความเสี่ยงได้อีก 

ซึ่งอาจมีผลกระทบกับความส�าเร็จของโครงการ
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 ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร จึงต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบประมาณ ความเสี่ยงด้าน

การควบคุมค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านก�าหนดเวลา และความเสี่ยงด้านเทคนิค ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการวางแผนปฏิบัติ การแก้ไข 

ติดตามผล เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจ�าแนกปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆของผลกระทบจากการด�าเนินงาน

ขององค์กรแบ่งได้เป็น 5 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านนโยบาย ด้านการเงิน และ ด้านเหตุการณ์ภายนอก 

 โดย ความเสี่ยงภายในองค์กร เช่น สถานที่ท�างานไม่ปลอดภัย วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพในการท�างาน การฝึก

อบรมพนักงานที่ไม่เพียงพอ และความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เป็นต้น

 ส่วนความเส่ียงภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงในข้อกฏหมาย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

 13. ความเสี่ยงด้านบุคลากร

 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะต้องมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ทั้ง

ความรู้ ความสามารถ และจ�านวนที่เพียงพอ  บริษัทเห็นความส�าคัญดังกล่าวจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้คงอยู่ 

กับบริษัท รวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับชั้น  ส�าหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบุคลากร มักเกิดจาก บริษัทมีบุคลากร

ไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ รวมถึงการพึ่งพาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม   บริษัทได้ก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงด้านบุคลากร

จากเหตุต่าง ๆ ดังนี้

 

 ความเสี่ยงจากก�าลังคนและความสามารถ ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ

 ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว อาจท�าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงาน บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าว โดยจัดให้

มีการติดตาม และประเมินสภาวการณ์ของเศรษฐกิจอย่างสม�่าเสมอ ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคุณภาพมีความผูกพันกับองค์กร 

มีผลตอบแทนที่เหมาะสม และ เป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงก�าหนดแนวทางความก้าวหน้าในการ

ท�างานตามสายงานเพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่นที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร

 บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้าย่อยงานก่อสร้างสายส่ง และ

งานเสาโทรคมนาคม ซึ่งในการรับงานและการด�าเนินงานแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ�าเป็นที่ต้องพึ่งพา 

บคุลากรท่ีมปีระสบการณ์และความรูค้วามสามารถโดยเฉพาะอย่างยิง่วศิวกรผูท้�าหน้าท่ีควบคุมและบรหิารโครงการ ต้ังแต่ระดับผูจ้ดัการโครงการ 

ซึ่งหากบริษัทสูญเสียวิศวกรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการ

 บรษัิทตระหนักถงึความส�าคญัของบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิจงึก�าหนดมาตรการป้องกนัความเสีย่งดังกล่าว ด้วยการ 

จดัให้มีสวสัดิการและมาตรการจงูใจพนกังานให้มีความผกูพนักบัองค์กรในระยะยาว นโยบายการบรหิารและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมถงึ 

มีการกระจายอ�านาจการบริหารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร

 คณะผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านเสาโทรคมนาคม คุณสมบัติ 

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการติดต่อลูกค้าและได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินงานมาโดยตลอด ดังน้ัน หากมี 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต เพื่อลด

การพึ่งพาผู้บริหารดังกล่าว บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อกระจายอ�านาจการบริหารงานด้วยการแต่งต้ังและมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้แก่คณะ

กรรมการบริหาร เพื่อให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถ รวมถึงก�าหนดนโยบาย

ให้มีการพัฒนาผู้บริหารทดแทนอย่างเพียงพอ
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ฉ. ความเสี่ยงด้านการทุจริต

 14. ความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์สิน

 การยักยอกทรัพย์ ได้แก่ การกระท�าใดๆก็ตามที่น�าไปสู่การครอบครองทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้บริษัทสูญเสีย 

ทรัพย์สิน โอกาสหรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

 

 15. ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

 การทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบกระท�าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง 

หรือผู้อื่น ทั้งนี้ การคอร์รัปชั่น ครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรือ เรียกร้องผลประโยชน์ 

และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก

 16. ความเสี่ยงจากการทุจริตในการรายงาน

 การทุจริตในการรายงาน ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน เช่น งบการเงิน บันทึกทางการเงิน หรือรายงาน

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อปิดบังการยักยอกทรัพย์หรือการกระท�าที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อหาประโยชน์ต่อตนเองและ ผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้งบการเงิน 

บันทึกทางการเงิน หรือรายงานต่างๆ ของบริษัทไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตนั้น บริษัทได้จัดให้มีนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และมาตรการเพื่อต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา

บรรณในการด�าเนินธุรกิจ แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงิน 

สนับสนุน และแนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวัญ ของก�านัล และการเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทเข้าใจหลัก

การด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนัก จิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่

บุคลากรของบริษัท ทั้งนี้ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจะท�าการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และคู่มือที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าอย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รับ

การจัดการอย่างเหมาะสม

 ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรท่ีได้กล่าวถึงทั้งหมด   คณะกรรมการความเส่ียงองค์กรจะมีการติดตามประเมินผล ทบทวน

นโยบายและแผนบรหิารความเสีย่ง รวมถงึรายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ส�าคญั

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด�าเนินการ 

โดยเร็ว

รายงานประจ�าปี 2559

62



 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยด�าเนินงานตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเป็นที่

ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรอบปี 2559 ได้จัดประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

 1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยที่กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ

จ�านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จึงต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

แทนต�าแหน่งที่ว่างลงตามวาระโดยคณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดวิธีการ และขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1.1 คณะกรรมการฯ รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

1.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการ เสนอโดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

1.3 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

 2. การพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง

 เนื่องด้วย นายสุวัฒน์  จรดล  กรรมการบริษัท ได้ลาออกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาสรรหากรรมการ

แทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยได้ก�าหนดวิธีการ และขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

2.1 คณะกรรมการฯ รับทราบว่ามีกรรมการขอลาออก ซึ่งมีผลให้ต�าแหน่งว่างลง และทราบรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหา 

และเสนอชื่อเข้าคัดเลือก เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

2.3 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 3. การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงาน และสาธารณูปโภค

3.2 ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsi-

bility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

3.3 กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทน

เพิ่ม รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ

3.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ต้องสอดคล้องกับความเจริญเติบโต และความแข็งแกร่งของผลการด�าเนินงานของบริษัทด้วย

  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ดังนี้

 ก) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทฯ

 ข) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

 ค) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 ง) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ 

 บรรษัทภิบาล

 ฉ) ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
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 ช) ส�าหรับกรรมการที่ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการที่สูงกว่าเพียงคณะเดียว แต่ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่เข้าประชุม  

 2,500 บาท/ครั้ง ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่มีค่าเบี้ยประชุม

 4. การพิจาณาหลักเกณฑ์การวัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และเงินค่า 

  ตอบแทนพิเศษ ส�าหรับผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการด�าเนินงานตาม 

  สถานการณ์ของบริษัทฯ เป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

 5. การพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ 

5.1 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม และผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารระดับสูงจะ

ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่ จ่ายให้กับพนักงานทั่วไป

5.2 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม สภาวะตลาดและเศรษฐกิจสถานการณ์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการปรับอัตราเงิน

เดือนของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

 6. การพิจารณาด�าเนินงานตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีการบริหารจัดการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  

  โปร่งใส และเป็นธรรม มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

6.1 ปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักการบริหารกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด โดยเฉพาะการน�าสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 3/2559 เรื่อง การก�าหนด

ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผล 

กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ กลต. เข้ามาเป็นประเด็นในการ

พัฒนาระบบนิเวศของธรรมภิบาลในองค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงาน และการก�ากับดูแลกิจการ

ตามหลักปฏิบัติที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็ง สร้างค่านิยม I DEMCO และจิตส�านึกของบุคลากรในบริษัท ให้

ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบ

ความส�าเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า

สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

6.2 การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่

ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการฯ มีภารกิจ และความรับผิดชอบวางกรอบแนวทางการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ CAC ก�าหนด ซึ่งคณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองมาตรฐาน

การต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 

ล�าดับปัจจุบันที่123 และปัจจุบันบริษัทฯได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหารเพื่อเป็นเครื่องมือใน

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

6.3 ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง โดยการประเมินครั้งที่ 1 จะใช้แบบประเมินตนเองของคณะ

กรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมิน

การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะกับเพื่อใช้ประเมิน 

การท�าหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ และของตนเอง เป็นดังนี้

 ก. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

  ก.1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ได้คะแนนเฉลี่ยดีเยี่ยม และดี 100%

  ก.2. การประชุมคณะกรรมกาชุดย่อยได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ หน้าที่ในการประชุมได้ 

  อย่างมีประสิทธิภาพ ได้คะแนนเฉลี่ย ดีเยี่ยมและดี 100%

  ก.3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน  

  และปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

รายงานประจ�าปี 2559
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  • คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย ดีเยี่ยม 100%

  • คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ยในหน้าท่ีการสรรหา ดีเย่ียมและดี 93.75% 

  ในหน้าที่ก�าหนดค่าตอบแทน ดีเยี่ยมและดี 100% ในหน้าที่การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ดีเยี่ยมและดี 100% 

  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้คะแนนเฉลี่ย ดีเยี่ยมและดี 100%

 ข. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

  ข.1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ได้คะแนนเฉลี่ย ดีเยี่ยม และดี 100%

  ข.2. การประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย ดีเยี่ยมและดี 95.0% 

  ข.3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย ดีเยี่ยมและดี  89.0%

  ส�าหรับการประเมินครั้งที่ 2 เป็นการประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ เพื่อให้ทราบปัญหา 

และอุปสรรค์ที่เป็นเหตุในการปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา กับให้กรรมการเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคนที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

 โดยมีผลการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้

1) โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม เพียงพอที่ท�าให้การปฏิบัติงาน และการท�าหน้าที่มีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ที่มีการด�าเนินการดีและดีเยียม 100%

2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญในเรื่องกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ การก�ากับดูแลทบทวน 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม 

รวมทัง้การพจิารณาและทบทวนนโยบายด้านความเส่ียง และการจดัการความเส่ียงของบรษัิทฯ การดูแลให้การจดัท�างบการเงิน  

เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองโดยทัว่ไป การดูแลให้บรษัิทเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด การพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ การพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารกับการก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ผู้จัดการ มีการด�าเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีเยี่ยม 100%

3) มีการประชุมคณะกรรมการ 9 ครั้ง มีการก�าหนดการประชุมล่วงหน้า จ�านวนครั้ง จ�านวนกรรมการที่เข้าประชุม การเตรียม 

การประชุม การได้รับ หรือขอข้อมูลเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งกรรมการสามารถ

แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เป็นอิสระในการอภิปรายปัญหาส�าคัญอย่างเต็มท่ี ไม่มีการถูกครอบง�าโดยบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง และกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการด�าเนินการอยู่ในเกณฑ์ ดีและดีเยียม  98.61%

4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ มีการเตรียมตัว ศึกษาข้อมูลแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ สามารถเข้าใจ

ประเด็นส�าคัญกับใช้เวลาในการพิจารณาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ กับมีการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดย

ไม่เกิดความขัดแย้ง มีผลการด�าเนินการอยู่ในเกณฑ์ ดีและดีเยี่ยม 100%

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ กรรมการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไข ให้ ค�าแนะน�ากับฝ่ายจัดการในปัญหา

ส�าคัญๆ อย่างเหมาะสม เช่นในกรณีท่ีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�าหนด 

โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ มีสัมพันธภาพที่ดี และเหมาะสมกับฝ่ายจัดการ มีการด�าเนินการ 

อยู่ในเกณฑ์ดีและดีเยี่ยม 100%

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะ

เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนสภาพการแข่งขัน เพื่อน�ามาก�าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท�าให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรม 

สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้ง 

มีการก�าหนดแผนงานสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง กับการดูแลให้กรรมการใหม่ได้รับเอกสาร การบรรยายสรุปให้

เข้าใจธุรกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเหมาะสม มีผลการด�าเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีและดีเยี่ยม 97.92%

     โดยมีข้อเสนอแนะปรับปรุงในเรื่องการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการ มีเวลาเพียงพอใน 

การศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวเข้าประชุมและการก�าหนดแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
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6.4 ผลจากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมสุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ 

การประเมินผลส�ารวจ โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of 

Thai Companies 2016 บริษัทฯ ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเปรียบเทียบ ดังนี้

  อยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ (Excellent) และกลุ่ม Top Quartile กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด 3,000- 9,999 ล้านบาท ตามเกณฑ์ส�ารวจ

ที่ได้พิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของโครงการ ASEAN CG Scorecard ที่น�ามาใช้

ประเมินในปี 2559 นี้

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล กิจการที่ดีในหมวดของการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ได้รับผลการ

ประเมินมากกว่า 90% โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญการด�าเนินกิจการอย่างยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

กับการปรับบทบาทและภาวะผู้น�าของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น เช่นในด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการ

ดูแลเรื่องความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่นักลงทุนทั้งไทย และต่างประเทศให้ความส�าคัญ

6.5 ตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ DEMCO เป็นหลักทรัพย์ 1 ใน102 หลักทรัพย์ได้รับการคัดเลือกเข้า      เป็นองค์ประกอบดัชนีใหม ่

ครั้งแรกของ “sSET Index” ที่เพิ่มจากดัชนี SET50 และ SET100 ตามเกณฑ์คัดเลือกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มมีผลตั้งแต่ มกราคม 

– มิถุนายน 2560 ด้วย

  การด�าเนินงานด้านการสรรหา ค่าตอบแทน และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรอบปีท่ีผ่านมาสามารถท�าตามแผนงานท่ี

ก�าหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในทุกมิติของผู้มีส่วน

ได้เสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี และนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นักลงทุนทั้งไทย และต่างประเทศอย่างยั่งยืน

  ในนามของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส         กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล

 นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 นายไมตรี  ลักษณโกเศศ  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 นางสุทธารักษณ์  ปัญญา กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 น.ส.วรรณฤดี  สุวพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

78% 86% 88%
90%

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม SET 100 Index SET 50 Index บริษัท DEMCO

(นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส)

ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล   

รายงานของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตังคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ย กรรมการ
อิสระ และกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน ดงันี  

ชือนามสกลุ     ตาํแหน่ง 
1. นายเสริมศกัดิ   จารุมนสั  ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  
2. นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  
3. นายไมตรี  ลกัษณโกเศศ  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  
4. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

 ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล มีการประชุมรวม 7 ครั ง เพือปฏิบติัหน้าทีในแต่
ละดา้น  ดงันี  

 ด้านการสรรหา 
 มีหนา้ที และความรับผิดชอบตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการในการสรรหากรรมการบริษทัฯ พร้อมทัง
สรรหา และคดัเลือกบุคคลทีมีคุณสมบติั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการศึกษาอบรม  เหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นแนวทางในการพจิารณาสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม รวมทังคาํนึงถึงคุณสมบติั ความมีภาวะผูน้าํ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทศันคติทีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดเ้พียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินการ
ของบริษทัฯ โดยมีกระบวนการสรรหาทีโปร่งใส สร้างความมันใจใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 ปัจจุบนั คณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน ในจาํนวนนี มีกรรมการอิสระ 5 คน 

 ด้านการกาํหนดค่าตอบแทน 
 ไดป้ฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดย
พิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษทัอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือทีมีขนาดใกลเ้คียงกนั สภาวะเศรษฐกิจ
เชือมโยงกบัผลประกอบการ และมลูค่าทีบริษทัฯ สร้างใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 ด้านการกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล มีความมุ่งมันทีจะส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าทีของ
คณะกรรมการบริษทั และการดาํเนินธุรกิจ โดยใหค้วามสําคญักบัการกาํหนด และปรับปรุงทบทวนนโยบาย ควบคู่ไปกบั
การนาํนโยบายไปปฏิบติัจริง เพือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน การปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ การจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และกรรมการ ปีละ 
2 ครั ง เน้นการดาํเนินธุรกิจทีก้าวหน้าควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผูมี้ส่วนได้เสีย คู่คา้ ตลอดจน
พนัธมิตรทางธุรกิจ เพือสร้างฐานทีแขง็กร่ง และมุ่งมันการดาํเนินการพฒันาธุรกิจอย่างย ังยืน มองภาพรวมในระยะยาว
มากกวา่ระยะสัน 
 ในรอบปีทีผ่านมาคณะกรรมการไดใ้ห้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลทีไม่ใช่ทางการเงินมากขึน ปรับเปลียน
บทบาทคณะกรรมการไปสู่เชิงรุก โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นผูน้าํทางดา้นวิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงการดูแลเรืองความเสียงต่างๆ ในลกัษณะการป้องกนัมากกว่าการแกไ้ขปรับปรุง รวมทังการนาํนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรสมยัใหม่เขา้มาปรับใชใ้นการพฒันา และรักษาบุคคลากรทีมีคุณค่าของบริษทัฯ อยา่งต่อเนือง  
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การก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด 

ส�าหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty ส�าคัญ 4 ประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด

ชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น (Duty of loy-

alty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อ

ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการมาโดยตลอด ก�าหนดให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนี

วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากลอย่างสม�่าเสมอ ในปี 2559 คณะกรรมการฯ ได้ มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักการบริหารกิจการที่ดี ตามหลัก

เกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด โดยเฉพาะการน�าสาระส�าคัญของพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 3/2559 เรื่อง 

การก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระ

ทบต่อราคาหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ กลต. เข้ามาเป็นประเด็นในการพัฒนาระบบนิเวศน์

ของธรรมภิบาลในองค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงาน และการก�ากับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติที่ดี มีวัฒนธรรม

องค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็ง สร้างค่านิยม I DEMCO และจิตส�านึกของบุคลากรในบริษัท ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วย

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความส�าเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against  Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่

โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และปัจจุบันบริษัทฯได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านทุจริต

ในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

 ผลจากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมสุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การ

ประเมินผลส�ารวจ โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Companies 

2016 บริษัทฯ ได้คะแนนอยู่ในกลุ่ม ดีเลิศ (Excellent) และกลุ่ม Top Quartile กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด 3,000- 9,999 ล้านบาท

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียม การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ได้รับผลการประเมินมากกว่า 90% โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการให้ความส�าคัญการด�าเนินกิจการอย่างยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
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โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

ส�านักงานตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายก�ากับและควบคุม

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะท�างานบริหาร
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการจัดการ

รายงานประจ�าปี 2559

68



บริษัทฯ ได้จัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2549 ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ส�าหรับกรรมการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จึงได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�านึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มี

คุณธรรม และจริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียง และเกียรติคุณของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการผลักดันการสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีตามค�าแนะน�าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรณรงค์ส่งเสริมหลักการบรรษัทภิบาล และรณรงค์เรื่องบรรษัทภิบาล

ออกสู่ภายนอกองค์กร รวมทั้งการส่งเสริมรณรงค์การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องศึกษา

ท�าความเข้าใจในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และยึดถือ

ปฏิบัติเป็นคุณธรรมประจ�าใจ โดยกรรมการ และผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบาย และข้อพึง

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้บริษัทฯ ถือว่านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานของบริษัท 

เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ส�าคัญ โดยได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส

และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติส�าหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการส�าคัญ ดังต่อไปนี้

-  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 

รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความ

ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ

- การบรหิารงานด้านความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ และสามารถ 

ตรวจสอบได้ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

ในวาระที่ส�าคัญ เช่น การท�ารายการที่เกี่ยวโยง การท�ารายการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

- การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของบริษัท

- การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะก�าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ  

ในปี 2559  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก�าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้าน

ต่างๆ ไว้ในคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และคู่มือขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
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 หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท�าหน้าที่แทนตนและมีสิทธิใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

การปฏิบัติของบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะ

เจ้าของบริษัท โดยไม่กระท�าการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ก�าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยในคู่มือ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนันสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  ดังนี้

• สิทธิพื้นฐานตามกฏหมาย : ดูแลอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่าง ๆ  ได้แก่การมีส่วนแบ่งในเงินปันผลอย่าง

เท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น ได้รับการจัดการโดยนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้   

• สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ: เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทรวมถึงข้อมูล

ท่ีถือเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการเปล่ียนแปลง รวมถึง

สารสนเทศท่ีบริษัทฯ เปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ ของ

บริษัท (www.demco.co.th)

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัทมีนโยบายให้มีการแจ้งและเผยแพร่รายละเอียดวาระประชุม 

รวมถึงก�าหนดการประชุม และสถานที่ประชุม ก่อนถึงก�าหนด 30 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกประเภทสามารถวางแผน

เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยก�าหนดสถานที่ประชุม ไปมาสะดวก มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Bar Code ที่รวดเร็ว อ�านวย

ความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม 

ประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือ

มอบฉันทะท่ีได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือนัดประชุม ซ่ึงเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางออกเสียงได้ตามที่

กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และบริษัทยังได้จัดอากรแสตมป์ไว้ส�าหรับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี2559 

บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม  เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประชุมล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.demco.co.th)  และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 

3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ด้วย 

  นอกจากนีบ้รษัิทยงัมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุน้ในการเข้าร่วมประชมุโดยก�าหนดให้จดัการประชมุ 

ผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางสะดวกเช่นในแนวสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนแบบระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ในการออกเสียงแต่ละวาระบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียง

เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อค�านวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และส�าหรับวิธี

การนับคะแนน บริษัทใช้ระบบ e-voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการ

พิจารณาแต่ละวาระ  และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้ภายหลังจบการประชุม ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนนับคะแนนดังกล่าว

รายงานประจ�าปี 2559
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 หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับ

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่า บริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะ

กรรมการได้ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการด�าเนินการท่ีรักษาสิทธิพื้นฐานท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามท่ี

กฎหมายก�าหนด รวมถึงการจัดการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ี

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าส�าคัญ และเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี ในช่วงเวลา 3 เดือน ก่อนสิ้นงวดปีบัญชีซึ่งเป็นปีบัญชีก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามใดๆ (หากมี) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ 

ที่ก�าหนด ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเบ้ืองต้น เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็น

ชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งที่จะมีขึ้น  

• เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 

วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

• เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ในแต่ละระเบียบวาระ

การประชุม และไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม เสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่าน

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดให้ใช้ได้เพื่อผู้ถือหุ้น

ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

  วันประชุมผู้ถือหุ้น

• เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิ

• จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ ในกรณีผู้มอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้น�ามา เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  พร้อมทั้ง

จดัท�าบตัรผูเ้ข้าร่วมประชมุส�าหรบัผูท่ี้ลงทะเบียนแล้ว เพือ่สะดวกในการเข้าออกห้องประชมุโดยไม่ต้องเสยีเวลาตรวจเอกสารใหม่

• จัดเตรียม การเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

• ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน และวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่ม

การประชุมใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และในระเบียบวาระที่ส�าคัญ เช่นการแต่งตั้งกรรมการ โดย

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

• ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�าคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อ

ซักถามในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเร่ืองเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับ

บริษัท โดยประธานได้แนะน�ากรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

 หลังการประชุม

• เลขานุการบริษัทฯ บันทึกข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่รายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่

เข้าร่วมประชุม ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ ค�าถาม/ค�าตอบ/ข้อคิดเห็น วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน มติที่ประชุมโดยแยกเป็น

คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.dem-

co.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  และจัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
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 หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และควรส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

การปฏิบัติของบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการดูแล และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม

กฎหมาย หรือข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ และได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส�าคัญ ดังน้ี

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

•  การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• การรายงานความคืบหน้าให้

กับผู้ถือหุ้น

• การประกาศผลประกอบการ

รายไตรมาส

• การพบปะกับนักลงทุน

• การพบปะกับนักวิเคราะห์

• Road show ในต่างประเทศ

• ระบบตรวจสอบ และการ

บริหารความเสี่ยง

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การประเมินผลความพึงพอใจ

ในการท�างาน

• การประเมินความผูกพันธ์ของ

พนักงาน

• โครงการ HR Change Man-

agement

• การประกาศเกียรติคุณ

พนักงาน

• ด�าเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม 

เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี

• ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และได้

รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

• มีระบบการตรวจสอบ และ

ควบคุมภายในที่ดี

• มีระบบการบริหารความเสี่ยง

ที่มีประสิทธิภาพ

• ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่

เหมาะสม

•  แผนการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากร

• ความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในสายอาชีพ

• จ่ายเงินปันผลอย่าง

เหมาะสม

• เปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใส

• เคารพในหลักสิทธิ

มนุษยชน และปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียม

• มีแผนการพัฒนา

พนักงาน

• มีการจัดกิจกรรม

สร้างความผูกพันของ

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน พนักงาน

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ ความคาดหวัง การตอบสนอง

• เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างครบถ้วนภายหลังจากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ 

ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวันเวลา 

และรายละเอียดของเงินปันผลที่จะได้รับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งทางเว็บไซต์  การเข้า

ร่วมให้ข้อมูลกิจการในงาน  Opportunity Day  ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจ�าทุกไตรมาส รวมทั้งสามารถ

สื่อสารผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ IR@demco.co.th ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากที่สุด  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายการดูแล

และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งได้เปิดเผยในหัวข้อการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2559

72



• ปฏบัิติต่อพนัธมิตร และคู่แข่งขนั 

ทางการค้าอย่างเป็นธรรม

• รักษาความลับทางการค้าภาย

ใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง

• หลีกเลี่ยงจากการสืบหาข้อมูล

จากพันธมิตร และคู่แข่งทางการ

ค้าอย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่เป็น

ธรรม

• ค�านึงถึงความปลอดภัย 

คุณภาพชีวิต ประชาชน

• อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม

• ค�านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระ

ทบต่อความเสียหายของสังคม 

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้น้อยที่สุด

• ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่

เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรม

อันดีงาม

• ไม่กระท�าการใดๆ ที่ส่งผลเสีย

หายต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

และสภาพแวดล้อมเกินกว่า 

ที่กฎหมายก�าหนด

• ให้ความสนับสนุนกิจกรรม

ชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้น

ให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้าน

ต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพ

ชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน

การจัดการด้านภาษีอากร และ

บัญชี รวมทั้งประกาศต่างๆ ของ

ราชการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท

• ด�าเนินการแข่งขันทางการค้า

อย่างเป็นธรรม ถูกต้องตาม

หลักจริยธรรมและตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ความปลอดภัยของสังคม  

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ประชาชน มีการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

• เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• จิตส�านึกของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของ

บุคลากรเด็มโก้

• ความผูกพันของชุมชนและ 

สังคมกับบริษัทฯ

• พนักงานทุกระดับจะต้อง

ศึกษา และท�าความเข้าใจใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของตนเอง

• ผู้บริหารควรจัดให้มีข้อมูลด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้

อ้างอิง

• จิตส�านึกของความรับผิดชอบ

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และระเบียบข้อบังคับของ 

บริษัทฯ

• มีหลักจรรยาบรรณ

เพื่อการประกอบธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม และ

โปร่งใส

• มีหลักจรรยาบรรณ

ส�าหรับพนักงาน

• มีกระบวนการใน

การตอบสนอง

อย่างรวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพต่อ

เหตุการณ์ที่มีผล 

กระทบต่อชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อันเนื่องมาจากการ

ด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ

• ความร่วมมือ ความไว้

วางใจซึ่งกันและกัน

• พนักงาน และผู้บริหาร

เด็มโก้ ไม่ด�าเนินการ

ใดๆ อันเป็นการขัดต่อ

กฎหมาย และ 

ข้อบังคับต่างๆ ของ 

บริษัทฯ

• การสร้างสัมพันธ์ที่ด ี

โดยให้ความร่วมมือ

กับหน่วยราชการ  

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในการให้ข้อมูล  

เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศ และส่วนรวม

พันธมิตร

และคู่แข่ง

ทางการค้า

ชุมชน

สังคม

และ

สิ่งแวดล้อม

หน่วย

ราชการ

และองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง

ชุมชน และ

ประชาชนในพื้นที่ตั้ง

และใกล้เคียงหน่วยงาน

ส่วนรวม และ

ประเทศชาติ

บริษัทอื่นๆ ใน

ตลาดธุรกิจพลังงาน

และสาธารณูปโภค

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ ความคาดหวัง การตอบสนอง
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณด้านการเคารพกฎหมาย 

และหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ในคู่มือนโยบายก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมใน

การประกอบธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)  

 

 แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัทก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน เด็มโก้ ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย 

ค�าสั่งเด็มโก้ และตามมาตรฐานที่เด็มโก้ก�าหนดซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของเด็มโก้ โดยไม่ให้ 

ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ท้ังน้ีหาก เด็มโก้ พบว่า

พนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมาย

ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

 แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

 การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ตระหนักและให้ความส�าคัญ 

โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ เด็มโก้ ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

 เด็มโก้ มุ่งเน้นให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย

ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  หรือไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นท่ีขัดต่อ

บทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�าและถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยด้วย

 เด็มโก้ ให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย 

บริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดม่ันในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้าน 

เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากน้ีบริษัท ยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่าง

เคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่น�าข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน  ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือ 

ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้ก�าหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดท�าเป็นคู่มือ 

ให้กับพนักงานได้รับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน ผ่านการปฐมนิเทศน์ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

 ช่องทางในการติดต่อ  ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

 เด็มโก้ ให้ความส�าคัญต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความ

คิดเห็นและค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ

ของ เด็มโก้ สามารถร้องเรียน แนะน�า ติชม  หรือแจ้งเบาะแส ต่อ เด็มโก้ ได้หลายด้านท้ังด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อ

ถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ท้ังจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนด้วย เด็มโก้ ให้ความส�าคัญกับการเก็บ

ข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย และเก่ียวข้องด้วยเท่าน้ัน เพื่อ

สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเด็มโก้ ได้จัดท�าช่องทาง 

การติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ดังนี้
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  (1)  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  E-mail address : goodgovernance@demco.co.th 

  (2) เลขานุการบริษัทฯ     Email address :  paitoongcc@demco.co.th 

  (3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address :  wonruedee@demco.co.th

  (4) ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส�านักงานใหญ่

  ส่งจดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย  ถึง ส�านักงานตรวจสอบ  บริษัท เด็มโก้  จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 59  ม.1   

 ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000  หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018

 หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ : ข้อมูลข่าวสารส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ควรได้รับการเปิดเผย 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส  มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเท่า

เทียม โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางช่องทางของระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท   โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการได้ก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิด

ความมั่นใจ  ดังนี้

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ของกรรมการ และผู้บริหาร จะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี   (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจ�าปี (แบบ 56-2)  ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 เดือนก่อน

การรายงานผลการด�าเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัท ได้ก�าหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการ

ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และกรรม

การบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส และจะต้องจัดท�ารายงาน

ใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552  เรื่อง การ

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
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การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ 

ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. ก�าหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญ 

ทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนที่ก�าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่าง 

เท่าเทียมกัน ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

หมายเหตุ    

* น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค  ออกจากต�าแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  จ�านวนหุ้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกจากต�าแหน่ง

** นายสุวัฒน์  จรดล  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559  จ�านวนหุ้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกจากต�าแหน่ง

ในปี 2559 การเปลี่ยนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นดังนี้

ประธานกรรมการ 109,320,766

32,578,188

0.00

806,060

311

280,473

0.00

205,000

0.00

4,137,399

11,635,368

561,557

246,939

86

0.00

110,065,766

32,643,188

0.00

806,060

311

280,473*

0.00

205,000

0.00

4,137,399

11,635,368**

561,557

246,939

86

0.00

745,000

65,000

15.07

4.47

0.00

0.11

0.00

0.04

0.00

0.03

0.00

0.57

1.59

0.08

0.03

0.00

0.00

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

นายวิทยา คชรักษ์

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

นายไมตรี  ลักษณโกเศศ

น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค*

นางสุทธารักษ์  ปัญญา

นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส

นายนริศ   ศรีนวล

นายพงษ์ศักดิ์   ศิริคุปต์

นายสุวัฒน์   จรดล**

นายไพฑูรย์   ก�าชัย

นายรักษา  สารณาคมน์กุล

นายฉัตรชัย  พืชพันธ์

นายนรินทร์   เอกนิพิฐสริ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการและ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการและ

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการและ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

คู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

รายชื่อล�าดับ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นทีถ่อื 

ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2558

จ�านวนหุ้นทีถื่อ

ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2559

จ�านวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ในปี2558

สัดส่วน

การถอืหุน้

ในบรษัิท(%)
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 - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.

 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

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

 - สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

 - การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร

 - การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 - การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทได้น�าเสนอ

ข้อมูลส�าคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการจัดการ เป็นต้น

- การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้

ข้อมูลภายใน และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ เป็นต้น

- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ เป็นต้น

- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ

กิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

- ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ห้องข่าว ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อน�าเสนอ

ผ่านวีดีโอ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน จึงมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ จัดให้มีส�านักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก 

เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้

ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และพบปะคณะกรรมการ 

และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

 ส�าหรับผู้ที่สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังส�านักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท โดยติดต่อผ่านช่องทาง 

ดังนี้

- จดหมาย : ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ  59  หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

- E-mail    : IR@demco.co.th,  paitoongcc@demco.co.th

- โทรศัพท์ :  029595811 ต่อ 2116 ,2250

- โทรสาร :  029595811 ต่อ 2000 ,2018

 หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการร่วมก�าหนด

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

 

 ในส่วนขององค์ประกอบ และคุณสมบัติ  วิธีการสรรหาแต่งตั้ง การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม 

และค่าตอบแทนของกรรมการ ระบุในหัวข้อ  โครงสร้างการจัดการ
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 เด็มโก้ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และไม่

ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย เด็มโก้ ได้ร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และก�าหนดให้บุคลากรของ เด็มโก้ 

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ เด็มโก้ อย่างจริงจัง

ในปี 2558-2559 มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จัดท�าคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกร้องหรือด�าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อ

ตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม 

 จากการมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against  Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่

ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และปัจจุบันบริษัทฯได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และ

ผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาและผู้ลงทุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดพันธกิจไว้อย่าง

ชัดเจนว่า บริษัทฯจะมุ่งม่ันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนอย่างยั่งยืน โดยการด�าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานงานที่เป็นเลิศควบคู่ไปกับการพัฒนา

สินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ทันสมัย และครบวงจร มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า สังคม และชุมชน สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสวงหาผล

ตอบแทนจากการลงทุนโครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจ

สอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม 

บริษัทจึงก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้ ดังนี้

1. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องไม่ด�าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม โดยมีหน้าทีป่ฏบิติัตามนโยบายต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ คู่มอืการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี มาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจของ เด็มโก้ รวมทั้งระเบียบ และข้อก�าหนดอื่น ที่เกี่ยวข้อง

2. บุคลากรของ เด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึง 

ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือ

ตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

3. การบรจิาคเพือ่การกศุล และการให้เงินสนับสนนุของ เด็มโก้ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ อนมัุติ และสอบทาน โดยต้องมเีอกสารหลกัฐาน 

ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ เด็มโก้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับ 

การคอร์รัปชั่น

4. เด็มโก้ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาพัสดุและท�าสัญญาอย่าง

สม�่าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

5. เด็มโก้ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีนโยบายที่

จะไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้ เด็มโก้ สูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ โดย เด็มโก้ มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองต่อส�านักงานตรวจสอบ เพื่อด�าเนินการตรวจสอบหากพบ

ประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุง

มาตรการควบคุม

7. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสม

ของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ 

หรือรายการที่เป็นเท็จ

รายงานประจ�าปี 2559
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8. เด็มโก้ จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท�าบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจ

สอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการ

บันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

9. เด็มโก้ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของ เด็มโก้ และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

10. เด็มโก้ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ เด็มโก้ มีอ�านาจในการ

ควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและน�ามาตรการต่อ

ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

11. บุคลากรของ เด็มโก้ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท�าที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย เด็มโก้ จัดให้

มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

12. คณะท�างานการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ เด็มโก้ มีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ เด็มโก้ โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

13. ส�านักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการและคณะ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ เด็มโก้  

 

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ บริษัทปรารถนาให้บุคลากรของกลุ่มบริษัททุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมมือกันยึดถือ

ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมสืบไป

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 3 ข้อ ประกอบด้วย

1.  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ ประเมิน

ระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ ก�าหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมิน

ได้ วิธีวัดความส�าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงที่ก�าหนดขึ้น

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต

คอร์รัปชั่น สรุปได้ ดังนี้

  2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน

ส�าคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท�าสัญญา ระบบการจัดท�าและควบคุม งบประมาณ ระบบ

การบันทึกบัญชี การจ่ายช�าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

  2.2  จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท�าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ 

ของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือ

ระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ 

รวมทั้งมีมาตรการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้

เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด�าเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

  2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงาน

ให้ผู้มีอ�านาจทราบตามล�าดับ
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3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

  3.1  ก�าหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่า

ด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และ

จรรยาบรรณ / ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม�่าเสมอ

  3.2  จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแล

กิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

  3.3  ก�าหนดให้ฝ่ายก�ากบัและควบคุม รบัผดิชอบในการทดสอบและประเมนิความเส่ียงจากการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อให้การน�ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ โดยน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทตามล�าดับอย่างทันเวลาและสม�่าเสมอ

  3.4  หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่า 

มีรายการ หรือการกระท�าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน 

การกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษัิทฯ หรอืแนวทางปฏบัิติในการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ โดยเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น  อนิทราเนต็ของกลุม่บรษัิทฯ และบนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ท้ังนีเ้พือ่ให้ บคุลากรของเด็มโก้ รบัทราบและถอืปฏบิติั

จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลกระ

ทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

  1. สนับสนุนการสร้างจิตส�านึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพ

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและ

ถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ

  3. พนักงานต้องไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นหรือที่มี

ธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และทรัพย์สินนั้นต้อง

ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยต�าแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

  4. จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารเพือ่รบัเรือ่งร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยัโดยมีนโยบาย ในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

หรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนดบทลงโทษตาม 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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  5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อ

ต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น

 เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ก�าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิด

โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ  

 1) ) การพัฒนา/ฝึกอบรม  

  2) แก้ไข/ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ  

  3) ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  โดยก�าหนดให้ส�านักงานตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยรบัข้อร้องเรยีนด้านจรยิธรรมว่าด้วยการสนบัสนุนการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

ของบริษัทฯ

 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดมาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น ความสม

เหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในตลาด 

และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ  ในการพิจารณารายการระหว่างกัน

ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี   ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการตรวจสอบและให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

 นอกจากนี้ บริษัท มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

การท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด

โดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด และจะท�าการ 

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยในแบบ 

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 เด็มโก้ได้จัดท�าเอกสารปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการแนะน�าลักษณะประกอบธุรกิจ 

และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัย

ทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ และการด�าเนินการที่ส�าคัญโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/

หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการท�าหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการ

บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจ�าปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท อ�านาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระท�าของกรรมการบริษัท

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 เด็มโก้ ได้ส่งเสริม และสนับสนุนการฝึกอบรม และให้ความรู้ในเรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้กับคณะกรรมการ

บริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง กับมีการ

พัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม ส�าหรับการหมุนเวียนต�าแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมส�าหรับการสืบทอด

ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยจัดให้มีการประเมินทักษะความสามารถ และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) ผู้บริหารระดับรอง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกับผู้จัดการฝ่าย เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารอาวุโส 

หรือต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการบริษัท  มีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้กับกรรมการ และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้กรรมการ 

และผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุม สัมมนาโครงการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และผู้บริหาร โดยในปี 2559 หลักสูตร

ที่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม เช่น

• การเข้าร่วมสัมมนา Chairman Forum 1/2016 “Corporate governance VS Corporate Performance : Is there a duty or Choice” ด�าเนินการ 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์  จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาล

• การเข้าร่วมสัมมนา National Director Conference 2016 “Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business” 

ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

• การเข้าร่วมสัมมนา Executive Briefing 2/2016 : Experience Sharing of CAC Certification Progress ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายเสริมศักดิ์  จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

• การเข้าร่วมสัมมนา CG Seminar 1/2016 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์   

จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

• การเข้าร่วมสัมมนา AGM 2016 & Dinner Talk : Tone at the Top Series 2/2016 “Sustaining Business through Ethical Leadership” 

ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์  จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

• การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategic Plan 2016-2017  ด�าเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

• การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategy Focus Move to Implement  ด�าเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายพงษ์ศักดิ์  

ศิริคุปต์  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

• การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategic Plan 2016-2017  ด�าเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายไพฑูรย์  ก�าชัย  

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

• การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategy Focus Move to Implement ด�าเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd.  โดย นายไพฑูรย์  ก�าชัย 

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

• การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) โดยนางสุทธารักษ์  ปัญญา  กรรมการตรวจสอบ

• การเข้าร่วมสัมมนา CG Forum 3/2016 ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ด�าเนินการโดยตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย โดยนายสงวน  ตังเดชะหริญั  กรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กร  และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล

• การเข้าร่วมสัมมนา CG Forum 3/2016 ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกันและควบคุมได้ ด�าเนินการโดยตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย โดยนายนริศ  ศรีนวล  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  และกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2559
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การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. นางประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์

2. นายวิทยา คชรักษ์

3. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ

4. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ

5. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค

6. นายเสริมศักดิ์   จารุมนัส

7. นายนริศ  ศรีนวล

8. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์

9. นายสุวัฒน์  จรดล

10. นายไพฑูรย์  ก�าชัย

11. นางสุทธารักษ์  ปัญญา

DCP 

194/2014

DCP

 25/2546

DCP

96/2007

DCP

199/2015

DCP

114/2009

DCP

45/2004

DAP

 46/2005

DAP

79/2008

DAP

 36/2005

DAP

86/2010

DAP

107/2014

DAP 

46/2005

DAP 

36/20005

DAP

 85/2010

ACP

39/2012

ACP

 6/2005

ACP

27/2009

ACP

27/2009

AACP

20/2015

AACP

23/2016

RCP

 18/2008

FN 

24/2005

FN 

24/2005

FN

 18/2005

RMP

6/2015

RMP

3/2014

AECP 

13/2014

SFE 

6/2010

RNG

6/2014

รายชื่อ DCP DAP ACP RNG RCP FN RMP AECP SFE

หมายเหตุ : 

DCP  =  Director Certification Program 

DAP  =   Director Accreditation Program

ACP  =   Audit Committee Program   

AACP = Advance Audit Committee Program

RNG  =  Role of the Nomination and Governance Committee

RCP  =  Role of the Chairman Program 

FN     =  Finance for Non finance Director

RMP =   Risk Management Program  

AECP =  Anti – Corruption for Executive Program

SFE    =  Successful Formulation & Execution of Strategy
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 แผนพัฒนาการสืบทอดต�าแหน่ง

 บริษัท ก�าหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง จนถึงประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารที่

เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกกับเตรียมพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งที่เป็นต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญในทุกระดับ โดยเฉพาะ

ต�าแหน่งผู้บริหาร ได้ก�าหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร และพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan) เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีต�าแหน่งว่าง ได้แก่ ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ

ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า และผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า

 ส�าหรับการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งภายใน 

และภายนอกบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานส�าหรับกรรมการ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 บริษัทฯ ได้ท�าการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ในปี2559 มีการประเมิน 2 ครั้ง โดยจัดท�าการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

2. แบบประเมินทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย 

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นส�าคัญ ดังนี้

1. นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)

2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)

3. โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure) 

4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style) 

5. การจัดเตรียม และด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ (Board Meeting)

6. คุณลักษณะของคณะกรรมการ (Board Members)

 นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง โดยแบบ

ฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นส�าคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1  การท�าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 2  การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

    - การสอบทานงบการเงิน

    - การท�างานกับผู้สอบบัญชี

    - การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ 

  การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุม (Internal Control) 

    - การสอบทานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

    - หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดฯ

     - การด�าเนินการตามมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

     - เรื่องทั่วไป

   การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน

     - การคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 

     - การประชุมกับผู้สอบบัญชี
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 การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการ โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นส�าคัญ ดังนี้ 

 1. การก�าหนดบทบาทด้านการก�ากับดูแล (Defining Governance Role)

 2. การปรับปรุงกระบวนการท�างานของคณะกรรมการ (Improving Board Process) 

 3. หน้าที่หลักของคณะกรรมการ (Key Board Function) 

 4. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuing Improvement) 

 สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 พบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู่

ในเกณฑ์ดี และดีมาก ซึ่งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้น�าเรียนผลการประเมิน และข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมบริษัทฯ พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 บรษัิทฯ จดัท�าการประเมินผลการปฏบิติังานของประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการทุกสิน้ปี โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

 1. เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

      2.  สอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

       3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อน�าไป 

  ใช้ในการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใช้บรรทดัฐานท่ีได้ตกลงกนัล่วงหน้ากบั กรรมการผูจ้ดัการตามเกณฑ์ 

  ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึง 

  3.1 ผลการด�าเนินงานทางการเงิน

  3.2 ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว 

  3.3 ผลงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร

    4. ผลประเมินข้างต้นจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอาวุโส  

  เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรอง และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อ

ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ให้เป็นตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. 

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งแต่ละชุดมีองค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ต่างๆ ตาม

กฎบัตร ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th  และแบบ 56-1 
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 • คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการ เด็มโก้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนดซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งกรรมการที่ได้แต่งตั้งมีตามคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก�าหนด  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จ�านวน 4 คน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล        ต�าแหน่ง

 1. นายวิทยา  คชรักษ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ  กรรมการตรวจสอบ

 3. นายนริศ   ศรีนวล   กรรมการตรวจสอบ 

 4. นางสุทธารักษ์   ปัญญา  กรรมการตรวจสอบ

 โดยมี นางสาววรรณฤดี  สุวพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 อ�านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่า

เกี่ยวข้องจ�าเป็นตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น

• สอบทานให้บรษัิทมีรายงานทางการเงนิถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ 

• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ 

มีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักงานตรวจสอบ 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผู้จัดการ 

ส�านักงานตรวจสอบ

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่าย

จัดการในการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ

• สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่าย

ก�ากับและควบคุม

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบ

บัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการ

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย  และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเพือ่รบัทราบและพจิารณาในคราวถดัไป
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* กรรมการล�าดับที่ 5 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  แทนกรรมการล�าดับที่ 3 ซึ่งครบวาระ และเป็นผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์

ด้านบัญชีการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 

• ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

ทราบและพิจารณาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) จ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตุโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบัิติหน้าทีต่ามกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

 

ในปี  2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

7/7

7/7

2/2

6/7

5/5

1. นายวิทยา  คชรักษ์                    

2. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ

3. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค*

4. นายนริศ  ศรีนวล

5. นางสุทธารักษ์  ปัญญา*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม
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 • คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

      คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของ 

 บริษัทฯจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ และประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็น 

 ผู้บริหาร จ�านวน 4 คน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล    ต�าแหน่ง

 1. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส  ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 4. นางสุทธารักษ์  ปัญญา  กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 โดยมี นางสาววรรณฤดี  สุวพันธ์  ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 ภารกิจ  และความรับผิดชอบ  ของ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 •  ด้านการสรรหา

(1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการ  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ และส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท  

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ที่มีอ�านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามที่เหมาะสม

(3) ดูแลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในด้านต่างๆ

 (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนสรรหาในรายงาน ประจ�าปีของบริษัท

      

 • ด้านค่าตอบแทน

(1) ก�าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้มีอ�านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาบริษัท  

โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและ/หรือน�าเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

(2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอ�านาจในการจัดการ ได้รับ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ

(3) ก�าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอ�านาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี

(4) เปิดเผยนโยบายเกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย ค่าตอบแทนในรปูแบบต่างๆ รวมท้ังจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน 

โดยอย่างน้อย ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การด�าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจ�าปี

ของบริษัท

(5) เสนอแนะค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ให้ความเหน็ชอบ 

ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร เรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแผนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่น

ส�าหรับพนักงานบริษัท นอกเหนือจากค่าจ้าง เช่นโบนัส เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

(7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) ส�าหรับบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมส�าหรับ  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ

เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานประจ�าปี 2559
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 •  ด้านบรรษัทภิบาล

(1) เสนอค�าแนะน�า และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(3) ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรม

การบริษัทฯ

(4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainability Development Management : SDM) 

ซึ่งรวมถึงการด�าเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

(5) วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

 • คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองเป็นประจ�า และน�าเสนอผล 

 การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในด้านสรรหาค่าตอบแทน และด้านบรรษัทภิบาล  

 ส�าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค หรือบริษัทลูกทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตามความเหมาะสม และตามที่ 

 เห็นสมควร

 • ด�าเนินการใดๆ ตามหน้าที่ ที่กฎหมาย กฏ ประกาศ ระเบียบ หรือค�าสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

• พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท แทนต�าแหน่งที่ว่างลง

• ทบทวน และน�าเสนอค�าแนะน�าเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการของบริษัท ต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือ

หุ้นของบริษัท

• พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

• ทบทวน และน�าเสนอ ค�าแนะน�าเกี่ยวกับหลักก�ากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล

• ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

• รายงานการก�ากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ  จัดให้มีการประชุม 6 ครั้ง  การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

* กรรมการล�าดับที่  5  เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการ ล�าดับที่ 4  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559  

 เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

6/6

6/6

5/6

2/2

2/3

1. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส                

2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ                    

3. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ

4. น.ส.ภาษิตา  กิจยโภค*

5. นางสุทธารักษ์  ปัญญา*

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการกรรมการสรรหาฯ

กรรมการกรรมการสรรหาฯ

กรรมการกรรมการสรรหาฯ

กรรมการกรรมการสรรหาฯ

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม
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 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  โดยได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง

กับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่ง

ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติ

การในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการ

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise 

Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และปลูกฝังให้เป็นส่วน

หนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ มุ่งไปสู่

การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้ 

 ชื่อ-นามสกุล    ต�าแหน่ง

 1. นายนริศ  ศรีนวล   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ)

 2. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

 3. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการอิสระ)

 4. นายพงษ์ศักดิ์   ศิริคุปต์  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

 5. นายไพฑูรย์   ก�าชัย   กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

 โดยมี นายศุภกฤต  เนื้อทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 ภาระกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

• ก�าหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

• ก�ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ และ

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นรวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

• ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk 

Management Committee: RMC) เพื่อน�าไปด�าเนินการ

• พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังแนวทางการก�าหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• สนับสนุนการด�าเนินงานของ Chief Risk Officer  สมาชิกใน RMC ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

• รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งอาจมีผล 

กระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและส�านักงานตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2559
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 • คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จากกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ

เป็นประธานกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นผู้บริหารในระดับ กรรมการผู้จัดการ และ 

รองกรรมการผู้จัดการ 2 คน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล    ต�าแหน่ง

 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์  ประธานกรรมการบริหาร

 2.  นายไพฑูรย์  ก�าชัย   กรรมการบริหาร

 โดยม ีนายไพฑรูย์  ก�าชยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัช ีการเงิน และทรพัยากรบุคคล ปฏบัิติหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร

 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

• ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

• พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 1) แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

 2) งบประมาณประจ�าปี (Annual Estimate Budget)  ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทศาสตร์ของบริษัทฯ

 3)  กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ

 4) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ

• มีอ�านาจสั่งการ วางแผน และด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

• ก�าหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท

• บริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

• เสนอการจัดสรรก�าไรเป็นส�ารองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท และน�าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

•  การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการอาวุโส

• รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

• มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

•  เสริมสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดให้มีการประชุม 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

7/7

6/7

6/7

7/7

7/7

1. นายนริศ  ศรีนวล                    

2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ                    

3. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส    

4. นายพงษ์ศักดิ์   ศิริคุปต์

5. นายไพฑูรย์  ก�าชัย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม
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• มีอ�านาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จ�าเป็น รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

• อนุมัติการเข้าท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อการท�าสัญญาร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่า

การลงทุนในส่วนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท

•  มีอ�านาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน  การเสนอราคา    การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท�าสัญญา หรือ

การท�านิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท  ดังนี้

  - วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ส�าหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน 

  - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ส�าหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ

          - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ส�าหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น

         - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ส�าหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท�าสัญญา / นิติกรรมใดๆ ทีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

  การค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

         - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ส�าหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท�าสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

  การค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

• ในกรณีที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหาร สามารถด�าเนินการ

ได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน

• การออกหนังสือค�้าประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ต้องผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

   ยกเว้น กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

• อนุมัติการด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิประโยชน์ของบริษัทและ

บริษัทย่อย อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

• อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก ส�ารองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการด�าเนินการ เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 10  ล้านบาท

• พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นน้ันต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกับรายการที่เกี่ยว

โยงกัน รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเร่ืองที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะท�าข้ึนกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะ

กรรมการบริหารน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการ

บริหารท่านน้ันและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังกล่าว

ในปี  2559 คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุม 16 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นดังนี้

* กรรมการล�าดับที่ 2 ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

16/16

7/16

16/16

1. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริคุปต์                

2. นายสุวัฒน์  จรดล*                  

3. นายไพฑูรย์  ก�าชัย

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม
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 การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการอิสระ

 มีจ�านวน ร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  

 1. นายวิทยา  คชรักษ์

 2. นายไมตรี  ลักษณโกเศศ           

 3. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส     

 4. นายนริศ  ศรีนวล

 5. นางสุทธารักษ์  ปัญญา

 ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก้ มีความเข้มข้นกว่าข้ันต�่าของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 

หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูมี้อ�านาจควบคุม 

ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  

ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา 

มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม 

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระน้ี 

ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ 

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ANNUAL REPORT 2016
DEMCO Public Company Limited

93



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง

ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี

นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 

1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ

กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว  กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ

นั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

 • การสรรหากรรมการ

 เมื่อต�าแหน่งกรรมการของ เด็มโก้ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม 

ที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก�าหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 

จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจารณา 

คุณสมบัติ ดังนี้

1.) มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญติับรษัิทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของเด็มโก้  และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty 

of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์  

สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ มีการเตรยีมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ 

ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง 

ประวัติการท�างาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

3.) มีความรู้ความสามารถที่ส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย

ในส่วนของวิธีการ และขั้นตอนในการสรรหากรรมการ ระบุในโครงสร้างการจัดการ ภายใต้หัวข้อการแต่งตั้งและการพ้นต�าแหน่ง

ของกรรมการ
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 • การสรรหาแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง 

ฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการด�าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการ

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดต�าแหน่ง

 ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท�าหน้าที่เก่ียวกับการ

ด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ 

สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นไม่ท�าการใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนด ดังน้ี  

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา

2. วางแผนและควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

3. ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

4. สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริหาร

5. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน โบนัส ส�าหรับ

พนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา

6. มีอ�านาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าท�าสัญญาหรือ

การท�านิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

      - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ส�าหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวรและการให้กู้ยืมเงิน

  - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ส�าหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ

  - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ส�าหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น

  - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ส�าหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท�าสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า 

  โดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

  - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ส�าหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท�าสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า 

  อื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

7. มีอ�านาจกระท�าการ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. มีอ�านาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ที่เหมาะสม

9. ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการ

บริหารมอบหมาย

10. มีอ�านาจกระท�าการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินส�าหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ของบริษัท โดย

ไม่จ�ากัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ทุกครั้ง

 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย

และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆในเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้

มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้กรรมการผู้จัดการน�าเสนอเรื่อง

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
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 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทในเครือ

 ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทในเครือฯ นั้น คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งประธานกรรมการ

บริหาร และกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในเครือฯ ที่บริษัทเด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) 

ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเข้าไปด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการใน

คณะกรรมการบริษัทในเครือฯ นอกจากนี้ เด็มโก้ ยังได้จัดท�านโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บริษัทในเครือฯ น�าไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือการจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

 ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ 

ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท. ก�าหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ไม่ต�่ากว่าสามในสี ่ ของจ�านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานบริษัทในบริษัทในเครือตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ก�าหนดให้เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายส�าคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือฯ ผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เชิญพนักงานบริษัทในเครือฯ เข้าร่วม และได้เผยแพร่

บทความ และข่าวสารเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการไปสู่พนักงานในบริษัทในเครือฯ ด้วยเช่นเดียวกัน

 นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรม นิติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อการ 

กระท�าของตนเอง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการได้มีการพิจารณาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลเป็นอิสระภายใต้จริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็น

ส�าคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรฐานการดูแลข้อมูลภายใน เป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องถือปฏิบัติ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีจรรยาบรรณด้านการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือนโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ ส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการยึดถือปฏิบัติ ทั้งน้ีเน่ืองจากป้องกันข้อมูลภายใน

มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จของบริษัท เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อ

ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงก�าหนดให้มีจรรยาบรรณเก่ียวกับการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน ดังน้ี

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท                                              

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือ 

ไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ 

และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรง

รายงานประจ�าปี 2559
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 นอกจากน้ีกรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 

และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 กรรมการและผูบ้รหิารทุกท่านมีหน้าท่ีรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน รวมถงึคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อส�านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขาย หลักทรัพย์ต่อประชาชน  หรือวันที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  หรือผู้บริหาร

2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)  ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน  3 วัน  นับแต่

วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งส�าเนารายงานนี้ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

 ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687 แห่งบริษัทส�านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ากัด จ�านวน 1.550  ล้านบาท นอกจากนี้ส�านักงานสอบ

บัญชี ซี แอนด์ เอ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จ�ากัด และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแห่งละ 0.350 ล้านบาท และ 0.400 ล้านบาท ตามล�าดับ

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าบริการให้บริษัทส�านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ากัด ในเร่ือง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะ 

ของผู้สอบบัญชี เป็นจ�านวนเงินรวม 0.28 ล้านบาท ส�าหรับบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น
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ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขาย

รายได้งานบริการ/รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายได้รวม

ต้นทุนรวม

ก�าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน

ภาษี

ก�าไรสุทธิ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)

อัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) (%)

อัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset ROA) (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity ROE) (%)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share BVPS) (บาท)

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share EPS) (บาท)

 7,453.74 

 4,471.87 

 730.34 

 2,981.87 

 499.68 

 6,867.26 

 7,433.45 

 6,930.96 

 435.98 

 816.18 

 101.84 

 (81.85)

 (158.85)

 0.92 

 0.84 

 5.92 

 (2.14)

 (2.13)

 (5.33)

 4.08 

 (0.22)

 6,769.45 

 3,635.52 

 730.33 

 3,133.93 

 519.33 

 4,758.39 

 5,321.20 

 4,859.65 

 418.07 

 1,229.28 

 56.86 

 (164.62)

 (501.84)

 1.04 

 0.96 

 7.92 

 (9.43)

 (7.41)

 (16.01)

 4.29 

 (0.69)

 6,236.61 

 2,894.97 

 692.83 

 3,341.64 

 466.16 

 4,389.47 

 4,920.08 

 4,330.44 

 525.18 

 305.70 

 69.97 

 37.48 

 357.23 

 1.28 

 1.16 

 10.82 

 7.26 

 5.73 

 10.69 

 4.82 

 0.52 

หน่วยล้านบาท

หน่วยล้านบาท

หน่วยล้านบาท

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2557

2557

2557

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ค�าอธิบายและวิเคราะห์การเงิน

งบการเงินรวม

รายงานประจ�าปี 2559
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ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

หน่วยล้านบาท

2557

2557

 6,236.61 

 692.83 

 3,341.64 

 2,894.97 

2558

2558

 6,769.45 

 730.33  3,133.93 

 3,635.52 

2559

2559

 7,453.74 

 730.34 
 2,981.87 

 4,471.87 

หน่วยล้านบาท

2557 2557

2557 25572557

2558

2558

2558 2558
2558

2559
2559

2559 2559

2559

สินทรัพย์รวม

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขั้นต้น

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

รายได้งานบริการ รายได้จากการขาย

2557 2558 2559

2557 2558 2559

 525.18 
 435.98 

 418.07 

 357.23 

(158.85)

(501.84)

 4,920.08 
 7,433.45 

 5,321.20 

 4,389.47 

 4,758.39 

 6,867.26 
 466.16  499.68 

 519.33 

ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวม
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 

งบการเงิน

 สรุปรายงานสอบบัญชี

 รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2557  ตรวจสอบโดยนางจินตนา  เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5131 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน โดยถูกต้อง 

สมควรในสาระส�าคญัตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมข้ีอมลูและเหตกุารณ์ทีเ่น้นตามข้อ (1) การเปลีย่นแปลง 

นโยบายบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบัติ และ (2) ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43 

ซึ่งระบุว่างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการแก้ไขและออกใหม่ในงบการเงินรวม โดยจะรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)

จากเงินลงทุนในบรษัิทร่วมและรบัรูเ้งินลงทุนในบรษัิทร่วมตามสัดส่วนการถอืหุน้ทีบ่รษัิทใหญ่มส่ีวนได้เสีย ตามรายงานลงวนัท่ี 3 เมษายน 2557  

 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2558  ตรวจสอบโดยนางสาวจินตนา  มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 4687 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน โดยถูกต้อง

สมควรในสาระส�าคญัตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมีข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้นขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 29  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินจากการปรับปรุงงานและมีค่าสูญเสียโอกาสในการผลิต 

รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องท่ีบริษัทต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างโดยมีรายละเอียดตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ข้าพเจ้า

มิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท ในปี 2559  ตรวจสอบโดยนางสาวจินตนา  มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 4687 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน โดยถูกต้อง

สมควรในสาระส�าคญัตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยมีข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้นขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ 4  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี บริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมปีก่อนที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนผล 

กระทบของรายการปรับปรุงดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

 

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในปี 2559 เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายการสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย (บริษัท 

เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด) เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทสิทธิตามสัญญาสัมปทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลง

สัมปทาน

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2559
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย: ล้านบาท

รายการ

 2557 2558 2559  2557  2558 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 604.53          611.62          705.63          628.00          639.90          745.53          

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,344.89       1,301.98       1,314.61       1,367.47       1,301.71       1,388.70       

  มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 1,133.19       1,093.82       992.88          1,126.51       1,093.82       992.88          

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 6.76              23.47            35.31            6.77              23.47            25.30            

  สินค้าคงเหลือ 105.95          87.27            138.92          327.78          253.09          316.57          

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 109.20          163.63          178.93          116.28          167.77          185.57          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,304.52       3,281.79       3,366.28       3,572.81       3,479.76       3,654.55       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน 31.50            31.50            31.50            32.07            31.50            31.50            

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,207.11       1,208.41       1,208.41       1,403.67       1,339.12       1,400.72       

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 297.60          491.65          532.37          -                -                -                

  เงินลงทุนในการร่วมค้า 60.82            60.82            60.82            12.13            66.82            72.80            

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 872.85          1,132.68       1,132.68       872.85          1,132.68       1,132.68       

  เงินให้กู้ยืมระยะยาว -                -                286.71          -                -                -                

  ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 119.92          186.57          199.12          285.62          338.19          346.00          

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.22              6.60              7.54              7.86              119.35          415.52          

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 6.80              6.80              6.80              9.06              6.80              6.80              

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 11.15            172.51          252.91          14.30            175.68          257.54          

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6.68              3.52              4.97              26.24            79.55            135.63          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,620.65       3,301.06       3,723.83       2,663.80       3,289.69       3,799.19       

รวมสินทรัพย์ 5,925.17       6,582.85       7,090.11       6,236.61       6,769.45       7,453.74       

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) หน่วย: ล้านบาท

รายการ

 2557 2558 2559  2557  2558 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,324.94       1,263.71       1,722.30       1,453.21       1,313.71       1,795.22       

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,207.26       1,713.90       1,644.04       1,127.60       1,611.16       1,608.92       

  เงินกู้ยืมระยะสั้น 115.00          60.00            61.30            115.00          60.00            61.30            

  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 10.45            11.25            255.68          19.79            20.46            262.22          

  ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 10.01            313.08          195.94          10.31            313.38          196.24          

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 55.13            30.88            33.56            64.79            39.98            40.35            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,722.79       3,392.82       3,912.82       2,790.70       3,358.69       3,964.25       

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เงินกู้ยืมระยะยาว 5.80              195.42          423.91          49.92            230.32          452.45          

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 44.58            36.73            43.74            54.35            46.45            55.12            

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี -                -                -                -                0.06              0.05              

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 50.38            232.15          467.65          104.27          276.83          507.62          

รวมหนี้สิน 2,773.17       3,624.97       4,380.47       2,894.97       3,635.52       4,471.87       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 692.83          730.33          730.34          692.83          730.33          730.34          

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,501.93       1,915.88       1,916.04       1,501.93       1,915.88       1,916.04       

  ส่วนเกินทุนจากการจ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 151.95          151.95          151.95          151.95          151.95          151.95          

  ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 8.35              13.57            -                8.35              13.57            -                

   ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว -                -                16.36            -                -                16.36            

  ส่วนเกิน(ต่�า)กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                -                -                3.62              (0.87)             (0.87)             

  ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

     จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย 81.64            81.64            81.64            81.64            81.64            81.64            

     ยังไม่ได้จัดสรร 715.30          64.51            (186.69)         905.71          226.76          65.93            

  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                0.31              -                -                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,152.00       2,957.88       2,709.64       3,346.34       3,119.26       2,961.39       

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม -                -                -                (4.70)             14.67            20.48            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,152.00       2,957.88       2,709.64       3,341.64       3,133.93       2,981.87       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,925.17       6,582.85       7,090.11       6,236.61       6,769.45       7,453.74       
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย: ล้านบาท

รายการ

2557 2558 2559 2557 2558 2559

รายได้จากการด�าเนินงาน

  รายได้จากการให้บริการ 4,368.98       4,678.05       6,563.04       4,389.47       4,644.83       6,564.46       

  รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน -                -                -                -                113.56          302.80          

  รายได้จากการขาย 5.26              130.64          245.75          466.16          519.33          499.68          

รวมรายได้ 4,374.24       4,808.69       6,808.79       4,855.63       5,277.72       7,366.94       

  ต้นทุนบริการ 3,919.65       4,369.16       6,192.85       3,938.24       4,366.14       6,188.56       

  ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน -                -                -                -                105.15          280.37          

  ต้นทุนขาย 5.95              110.21          244.22          392.21          388.36          462.03          

รวมต้นทุน 3,925.60       4,479.37       6,437.07       4,330.45       4,859.65       6,930.96       

ก�าไรขั้นต้น 448.64          329.32          371.72          525.18          418.07          435.98          

  รายได้อื่น 26.04            21.13            50.19            64.45            43.48            66.51            

  ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.73            -                -                -                -                -                

  รายได้เงินปันผล 207.02          239.60          123.25          -                -                -                

ก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 693.43          590.05          545.16          589.63          461.55          502.49          

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 248.01          1,151.20       753.27          280.97          1,197.80       786.02          

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19.94            27.65            26.21            24.73            31.49            30.16            

รวมค่าใช้จ่าย 267.95          1,178.85       779.48          305.70          1,229.29       816.18          

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า -                -                -                180.74          158.14          174.83          

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 425.48          (588.80)         (234.32)         464.67          (609.60)         (138.86)         

  ต้นทุนทางการเงิน 66.61            48.75            97.22            69.96            56.86            101.84          

  ค่าใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 34.03            (164.41)         (80.39)           37.48            (164.62)         (81.85)           

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 324.84          (473.14)         (251.15)         357.23          (501.84)         (158.85)         
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ

2557 2558 2559 2557 2558 2559

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

   ก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักการ

   คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ

   ผลประโยชน์พนักงาน -                15.27            (0.07)             -                16.51            (0.07)             

   ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                (3.05)             0.01              -                (3.30)             0.01              

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

   ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน -                -                0.32              (0.32)             -                

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี -                12.22            (0.06)             0.32              12.89            (0.06)             

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 324.84          (460.92)         (251.21)         357.55          (488.95)         (158.91)         

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -                -                362.01          (502.28)         (160.77)         

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม -                -                (4.78)             0.44              1.92              

รวม -                -                357.23          (501.84)         (158.85)         

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -                -                362.33          (489.39)         (160.83)         

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม -                -                (4.78)             0.44              1.92              

รวม -                -                357.55          (488.95)         (158.91)         

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.47              (0.65)             (0.34)             0.52              (0.69)             (0.22)             

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 0.47              (0.65)             (0.34)             0.52              (0.69)             (0.22)             

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

รายการ

2557 2558 2559 2557 2558 2559

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 27.66            (145.40)         (587.04)         (222.25)         (27.34)           (630.17)         

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 199.90 (157.37)         (249.57)         169.68 (197.48)         (212.58)         

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 50.49 309.87 930.61 310.27 237.02 948.39

เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงค่างบการเงิน -                -                -                0.32 (0.31)             -                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 278.05          7.10              94.00            258.02          11.89            105.64          
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 

 2559  2558 2557  2559  2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.86              0.97              1.21              0.92              1.04              1.28              

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.82              0.94              1.17              0.84              0.96              1.16              

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.88            7.04              5.17              9.67              6.39              4.99              

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 33.09            51.14            69.62            37.23            56.34            72.20            

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าการขาย (เท่า) 5.59              8.15              0.89              2.86              3.39              3.57              

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยการขาย (วัน) 64.40            44.17            405.04          125.87          106.19          100.71          

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าการบริการ (เท่า) 11.29            7.01              5.20              11.69            7.07              5.20              

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยการบริการ (วัน) 31.89            51.36            69.22            30.80            50.92            69.17            

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 53.10            46.64            39.52            45.55            39.83            33.85            

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.78              7.72              9.11              7.90              9.04              10.63            

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 8.03              6.22              4.53              9.51              8.65              5.13              

ระยะเวลาการช�าระหนี้ (วัน) 44.83            57.88            79.55            37.85            41.62            70.14            

Cash Cycle (วัน) (4.96)             0.98              (0.82)             7.28              23.76            12.70            

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 5.46              6.85              10.26            5.92              7.92              10.82            

    อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%) จากการขาย 0.62              15.64            (13.07)           0.51              2.48              15.86            

    อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น (%) จากการบริการ 5.98              7.07              10.28            5.41              5.44              10.28            

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (5.25)             (17.23)           9.73              (4.26)             (14.55)           9.65              

อัตราก�าไรสุทธิ (%) (3.60)             (9.33)             7.03              (2.14)             (9.43)             7.34              

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (9.27)             (16.00)           10.31            (5.33)             (16.01)           10.81            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (3.54)             (7.19)             5.48              (2.13)             (7.41)             5.79              

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (121.97)         (244.68)         257.53          (45.02)           (145.47)         123.12          

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.96              0.73              0.74              0.99              0.78              0.78              

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 1.62              1.23              0.88              1.50              1.16              0.87              

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  (เท่า) (3.38)             (15.29)           3.42              (2.74)             (11.51)           4.48              

อัตราการจ่ายปันผล  (%) -                (0.19)             55.32            -                (0.19)             50.00            

รายการ
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ค�าอธิบายฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

• ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

 บริษัทเฉพาะกิจการด�าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ด้าน

เสาโทรคมนาคม ระบบอาณัติสัญญาณ ด้านงานอนุรักษ์พลังงาน  ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ให้แก่ลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน โดยวิธี

ประมูลงานเป็นส่วนใหญ่

บริษัทย่อยแห่งที่ 1 ได้แก่บริษัท  เด็มโก้  เพาเวอร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กส�าหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและ

ระบบโทรคมนาคม รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop)  

บริษัทย่อยแห่งที่ 2 ได้แก่บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างงานด้านโยธา และระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ 

บริษัทย่อยแห่งที่ 3 ได้แก่บริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจสัมปทานผลิตน�้าประปา จ�าหน่ายให้กับ รัฐวิสาหกิจน�้าประปา

หลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว ( จะเริ่มด�าเนินธุรกิจและมีรายได้ใน ปี 2560)

 ในภาพรวมการด�าเนินธุรกจิของบรษัิทและบรษิทัย่อยถอืได้ว่าอยูใ่นกลุม่งานก่อสร้างและการลงทนุในธุรกจิพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนทั้งแผน PDP และแผน AEDP ซึ่งในการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัท สามารถแบ่งธุรกิจ

ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1)  ธุรกิจงานบริการ ด�าเนินธุรกิจในนามของ บริษัท  เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)  งานบริการที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท คือ งานรับเหมา

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นงานภาครัฐ 

ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งล้วนแต่ เป็นลูกค้าที่ส�าคัญ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีหน้า

ที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้ไฟ เป็นเหตุให้การไฟฟ้า ทั้ง 3 แห่ง มีการก�าหนดแผนการลงทุนในระยะยาวที่

ชัดเจน และมีมูลค่างบประมาณการลงทุนสูง ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (POWER DEVELOPMENT PLAN-PDP) ซึ่งมีเป้าหมายจะขยาย

ก�าลังการผลิตจากปัจจุบันที่ 37,612 เมกกะวัตต์ เป็น 70,335 เมกกะวัตต์ ในปี 2579 ส�าหรับงานภาคเอกชน มีกลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาด

ใหญ่-ขนาดเล็ก-ขนาดเล็กมาก (IPP, SPP, VSPP) รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นลูกค้าที่ 

ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลการประมูลงานภาครัฐเป็นข้อมูลสาธารณะ จึงมีการแข่งขันในการประมูลงานสูง เป็นเหตุให้อัตราก�าไรขั้นต้น 

ของงานภาครัฐมักต�่ากว่างานภาคเอกชน 

 ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีสภาวะการแข่งขันสูง บริษัทได้เข้าสู่การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งโรงไฟฟ้า

พลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับพันธมิตร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงานส�ารวจ ออกแบบ ประเมินงบประมาณก่อสร้าง 

ระบบไฟฟ้าและโยธา รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟผ., กฟภ., กรมป่าไม้, กรมทางหลวง เพื่อให้การพัฒนาฯส�าเร็จ

ลุล่วงสามารถเริ่มก่อสร้าง ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ก่อสร้างระบบไฟฟ้า และโยธา ทั้งโครงการ โดยในช่วงแรกไม่ต้องผ่านการประมูลงานเนื่องจาก

บริษัทอยู่ในฐานะของผู้ร่วมพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตาม เมื่อภาครัฐได้สนับสนุนให้มีการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ALTERNATIVE  ENERGY DEVELOPMENT PLAN-AEDP) ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายก�าลัง

การผลิตจากปัจจุบันที่ 7,490.40 เมกกะวัตต์ เป็น 19,624.40 เมกกะวัตต์ ในปี 2579 ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น การเข้ารับงานได้เข้าสู่

การประมูลงานเช่นเดียวกับงานระบบไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม และ โรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีก�าลังการผลิตรวมมากกว่า 650 เมกกะวัตต์คิดเป็นมูลค่าสัญญารวมมากกว่า 13,000 ล้านบาท

 นอกเหนือจากงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแล้ว บริษัทได้เข้าสู่ตลาดงานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ได้แก่ งานวางระบบท่อแก๊ส ท่อไอน�้า 

แรงดันสูง รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชนรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสขยาย

ธุรกิจและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

 รายได้งานบริการเฉพาะกิจการ ในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 4,368.98 ล้านบาทลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2556  โดยรายได้งานบริการ

ส่วนที่ลดลงได้แก่งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนื่องจากบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในช่วงปลายปีเป็นเหตุ

ให้รายได้งานพลังงานทดแทนในปี 2557 ส่วนใหญ่มาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ในปี 2557 งานวิศวกรรมไฟฟ้ามีมูลค่า

รวม 1,912.39 ล้านบาท งานด้านพลังงานทดแทนมีมูลค่างานรวม 1,874.36 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกลมูลค่า  

582.23 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ งานวิศวกรรมไฟฟ้า : งานพลังงานทดแทน : งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นร้อยละ 44 : 43 : 13  

ตามล�าดับ ส�าหรับการเพิ่มขึ้นของรายได้งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลมาจาก การเปิดตลาดและขยายงานไปสู่การสร้างระบบถังน�้ามันส�ารอง

ขนาดใหญ่ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายงานประจ�าปี 2559
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 ส่วน ในปี 2558 รายได้งานบริการเฉพาะกิจการ มีมูลค่าเท่ากับ 4,678.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยรายได้งาน

บริการในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้แก่งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม โดย รายได้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมูลค่า 1,654.37 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2557  ส่วนรายได้งานพลังงานทดแทนมีมูลค่ารวม 2,983.71 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จาก

ปี 2557 ในขณะที่ รายได้งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกลมีมูลค่า  39.97 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ งานวิศวกรรมไฟฟ้า : งาน

พลังงานทดแทน : งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นร้อยละ   35 : 64 : 1  ตามล�าดับ  การเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานพลังงานทดแทนมาจาก

การขยายการลงทุนของผู้พัฒนาโครงการโดยในปี 2558 บริษัทมีโครงการพลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ( Backlog ) ทั้งสิ้น 4 โครงการ 

มูลค่าสัญญารวม  5,848.96 ล้านบาท

 ในปี 2559 รายได้งานบริการเฉพาะกิจการ มีมูลค่าเท่ากับ 6,563.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยรายได้งาน

บริการในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้แก่งานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเอกชน มีมูลค่ารวม 3,818.91 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

28 จากปี 2558 ในขณะที่ รายได้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมูลค่า 2,744.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับปี 2558  การเพิ่มขึ้นของงาน

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาจากการขยายการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการเพิ่มระบบสายส่ง เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของ

โครงการพลังงานทดแทน ทั้งนี้โครงสร้างรายได้งานบริการในปี 2559  คิดเป็นสัดส่วนรายได้ งานวิศวกรรมไฟฟ้า : งานพลังงานทดแทน เป็น

ร้อยละ   42 : 58   ตามล�าดับ  การเพิ่มขึ้นของรายได้ในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเอกชน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 246 เมกกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 90 

เมกกะวัตต์ รวมถึงงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี. 500 เควี และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชน ณ สิ้นปี 

2559 บริษัทมีงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ(Backlog) มูลค่าสัญญารวม 4,158.63 ล้านบาท

 (2) ธุรกิจงานขาย บริษัทประกอบธุรกิจการขายเสาโครงเหล็ก และอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทอุปกรณ์ยึดจับบนเสาไฟฟ้า โดยในช่วงปี 

2555  ด�าเนินธุรกิจในนาม บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)  ต่อมา ในช่วงกลางปี 2556 บริษัทได้โอนกิจการขายเสาโครงเหล็ก และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ประเภทอุปกรณ์ยึดจับบนเสาไฟฟ้าให้กับบริษัทย่อยคือบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด ด�าเนินการ มีวัตถุประสงค์ที่จะแยกหน่วยธุรกิจ (Business 

Unit) ให้ชัดเจน  

 โดย ปี 2557 งบเฉพาะกิจการของบริษัท มีรายได้จากการขายเท่ากับ 5.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 94 จากปี 2556  โดยรายได้ในปี 2557 

เป็นเพียงการขายอุปกรณ์ที่คงเหลืออยู่ในสต๊อค

 ส�าหรับปี 2558 งบเฉพาะกิจการของบริษัท มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น 130.64 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,384 จากปี 2557 

เนื่องจากในการรับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ ) จะมีงานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและเสาโครง

เหล็กเดิมซึ่งบริษัทสามารถน�าวัสดุจากการรื้อถอนมาขายเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่า รายได้จากการขายที่ปรากฏในงบเฉพาะกิจการปี 

2558 เป็นรายการพิเศษ ที่ไม่ได้เกิดจาก ธุรกิจการขายเสาโครงเหล็ก และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก

 ในปี 2559 งบเฉพาะกิจการของบริษัท มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเป็น 245.75 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 จากปี 2558 เนื่องจาก

ลูกค้าดั้งเดิมของบริษัท 1 รายได้สั่งซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส�าหรับโครงการขนาดใหญ่

 ส�าหรับรายได้รวมของกิจการทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  (งบการเงินรวม) ในปี 2557 รายได้รวมของกิจการในงบการเงินรวมเป็น

จ�านวน 4,920.08 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานบริการ 4,389.47 ล้านบาท รายได้จากการขาย 466.16 ล้านบาท และรายได้อื่น 64.45 ล้าน

บาท โดยการลดลงของรายได้งานบริการคิดเป็นร้อยละ 17  เนื่องมาจากผลกระทบจากความขัดแย้งทางด้านการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี 2557  

ท�าให้การลงทุนชะลอตัว ส่วนรายได้จากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 112 เนื่องจากการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบ 3 G 2,100 เมกกะเฮิร์สที่มีการประมูลใบอนุญาตได้ในช่วงที่ผ่านมา

 ส�าหรับปี 2558  รายได้รวมในงบการเงินรวมเป็นจ�านวน 5,321.20 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานบริการ 4,644.83 ล้านบาท รายได้จาก

การขาย 519.33 ล้านบาท รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 113.56 บาท และ รายได้อื่น 43.48 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้งาน

บริการร้อยละ 6  เนื่องมาจากการขยายการลงทุนของผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่งผลให้ บริษัท

มีโครงการพลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ( Backlog ) ทั้งสิ้น 4 โครงการ มูลค่าสัญญารวม 5,848.96 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มขึ้นของราย

ได้จากการขายมาจากค�าสั่งซื้อเสาโครงเหล็กที่มีต่อเนื่องทั้งตลาดงานเสาโทรคมนาคมระบบ 3 G และ เสาโครงเหล็กส�าหรับงานก่อสร้างสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงรายได้จากการขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโครงเหล็กท่ีรื้อถอนจากงานก่อสร้างสายส่งแรงสูงให้แก่ กฟผ.ตามที่อธิบายให้

ทราบในวรรคก่อน
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  ในปี 2559  รายได้รวมในงบการเงินรวมเป็นจ�านวน 7,433.45 ล้านบาท  แยกเป็นรายได้จากงานบริการ 6,564.46 ล้านบาท รายได้จาก

การขาย 499.68 ล้านบาท รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน 302.80 ล้านบาท และ รายได้อื่น 66.51 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้

งานบริการร้อยละ 41  เป็นรายได้ในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเอกชน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลม 3 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 246 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 90 เมกะวัตต์ รวมถึงงาน

ก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี. 500 เควี และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชน

• ผลการด�าเนินงาน

 รายได้ 

 บริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ของงานบริการด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จและรับรู้รายได้จากการขายเม่ือส่งมอบสินค้าแล้ว 

โดยบริษัทเฉพาะกิจการมีรายได้รวมระหว่างปี 2557 – ปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากงานบริการ,งานขาย,รายได้อื่น ๆ ก�าไรจากการขาย

เงินลงทุนและรายได้เงินปันผล  จ�านวน 4,619.03 ล้านบาท  5,069.42 ล้านบาท และ 6,982.23 ล้านบาท  ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของ 

รายได้ร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ตามล�าดับ รายละเอียดของรายได้แยกเป็น 

 1)   รายได้งานบริการ เฉพาะกิจการเป็นรายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย งานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้าย่อย 

และงานก่อสร้างสายส่ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานโทรคมนาคม งานโยธา และงานพลังงานทดแทน โดยรายได้งานบริการจากปี 2557 – 

ปี2559 มีมูลค่าเท่ากับ  4,368.98  ล้านบาท, 4,678.05 ล้านบาท และ 6,563.04 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 99 ,ร้อยละ 97และร้อยละ 96 ของรายได้

รวมในแต่ละปีดังกล่าว  

 ส�าหรับในปี 2557 รายได้งานบริการลดลงร้อยละ 18 จากปี 2556 จากการลดลงของงานประเภทพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้า

พลังงานลม โดยงานในประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้งานบริการ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 48 จากปี 2556 ส�าหรับสาเหตุที่ลดลง เนื่องจาก 

บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในช่วงปลายปี 2557 เป็นเหตุให้รายได้งานพลังงานทดแทนในปี 2557 ส่วนใหญ่ 

มาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  ส�าหรบัรายได้งานบรกิารในปี 2557 แยกเป็นรายได้ในภาครฐั ร้อยละ 25 และภาคเอกชน ร้อยละ 75

 ในปี 2558 รายได้งานบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2557 เป็น 4,678.05 ล้านบาทมาจากการขยายตัวของตลาดงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

จากการเพิ่มขึ้นของงบประมาณการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ซึ่งเป็นการด�าเนินงานก่อสร้างสายส่ง

ไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงหลายโครงการย่อยทั่วพื้นที่ของประเทศ งบประมาณลงทุน 60,000 ล้านบาทก�าหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการ เดือน

ธันวาคม 2563 และ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  ป้องกันการเกิด

ไฟฟ้าดับ สนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น งบประมาณ 63,200 ล้านบาท ก�าหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนธันวาคม 2565 รวมถึง

การเพิ่มขึ้นของงานประเภทพลังงานทดแทนทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64 ของรายได้งานบริการ คิด

เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปี 2557 ซึ่งรายได้งานบริการแยกเป็นรายได้ในภาครัฐ ร้อยละ 21 และภาคเอกชน ร้อยละ 79

 ส�าหรับปี 2559 รายได้งานบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2558 เป็น 6,563.04 ล้านบาทมาจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ขนาดใหญ่ รวม 4 โครงการและงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี. 500 เควี และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศและเอกชน  ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 42  ของรายได้งานบริการ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2558 ซึ่งรายได้งานบริการแยกเป็นรายได้ในภาครัฐ ร้อยละ 30 และ

ภาคเอกชน ร้อยละ 70

 โดยในปี 2559 รายได้งานบริการในงบการเงินรวมเท่ากับ 6,564.46 ล้านบาท ไม่แตกต่างจากรายได้งานบริการในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จ�านวน 6,563.04 ล้านบาท

 2) รายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยรายได้

จากการขายเฉพาะกิจการในปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 5.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของรายได้รวม 

 ส�าหรับปี 2558 รายได้จากการขายเฉพาะกิจการมีมูลค่าเท่ากับ 130.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 ของรายได้รวม คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

2,384 จากปี 2557 จากการขายวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดให้ทราบแล้วในหัวข้อ 
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 โดยในปี 2558 รายได้จากการขายในงบการเงินรวมเท่ากับ 519.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2557 เนื่องมาจากการขยายการติดตั้ง

เสาสัญญาณ 3G ของกลุ่มผู้ประกอบการเสาโทรคมนาคมและการขายวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า

 ส�าหรับปี 2559 รายได้จากการขายเฉพาะกิจการมีมูลค่าเท่ากับ 245.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.61 ของรายได้รวม คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

88 จากปี 2558 จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่

 โดยในปี 2559 รายได้จากการขายในงบการเงินรวมเท่ากับ 499.68 ล้าน ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2558 เนื่องมาจากการลดลงของงานเสา

โทรคมนาคมของผู้ประกอบการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 3)  รายได้รวม  เฉพาะกิจการส�าหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมจากงบเฉพาะกิจการเท่ากับ  5,069.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 จากการเพิ่มขึ้นของทั้งรายได้จากการขายเนื่องจากมีรายได้พิเศษจากการขายวัสดุอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากงานก่อสร้างสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง และการเพิ่มข้ึนของรายได้จากงานบริการในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดใหญ่ คิดเป็นการ 

เพิ่มขึ้นของรายได้งานขายร้อยละ 2,384 และรายได้งานบริการร้อยละ 7 ตามล�าดับ

 ส�าหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมจากงบเฉพาะกิจการเท่ากับ  6,982.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.73 จาก

การจ�าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่ และการเพิ่มขึ้นงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี. 500 เควี และสถานีไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศและเอกชน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้งานขายร้อยละ 88 และการเพิ่มขึ้นของรายได้งานบริการร้อยละ 40 ตาม

ล�าดับ

 ส่วนรายได้รวมจากงบการเงินรวมปี 2558 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 5,321.20 ล้านบาท และ 7,433.45 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้รวม

ในปี 2559 เนื่องมาจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ รวม 4 โครงการ และงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี. 500 เควี และ

สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชน 

 รายได้อื่นในงบเฉพาะกิจการปี 2557 เท่ากับ 244.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม ประกอบด้วย เงินปันผลรับจากบริษัท 

อีโอลัส เพาเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 166.72 ล้านบาทและบริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 40.30 ล้านบาท, ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม, หนี้สงสัยจะสูญรับคืน, ดอกเบี้ยรับ และค่าเช่าพื้นที่และสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย

 ส�าหรับรายได้อื่นในงบเฉพาะกิจการปี 2558 เท่ากับ 260.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม ประกอบด้วย เงินปันผลรับจาก

บริษัท อีโอลัส เพาเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 169.30 ล้านบาท และบริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 70.30  ล้านบาท, หนี้สงสัยจะสูญรับคืน, 

ดอกเบี้ยรับ และค่าเช่าพื้นที่และสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย

 โดยรายได้อื่นในงบเฉพาะกิจการปี 2559  เท่ากับ 173.44  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้รวม ประกอบด้วย เงินปันผลรับจากบริษัท 

อีโอลัส เพาเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 107.25 ล้านบาท และบริษัท เด็มโก้ พาวเวอร์ จ�ากัด จ�านวน 16 ล้านบาท, หนี้สงสัยจะสูญรับคืน, ดอกเบี้ยรับ 

และค่าเช่าพื้นที่และสาธารณูปโภคของบริษัทย่อย

 ในส่วนของ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด (กล่าวถึงในหัวข้อ ลักษณะการประกอบกิจการ-โครงสร้างกลุ่มบริษัท) เป็นบริษัทย่อย 

ท่ีบรษัิทได้โอนกิจการในส่วนของงานขายเสาโครงเหลก็และอปุกรณ์ไฟฟ้า รวมถงึสิทธิประโยชน์ในการได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) ให้กบั 

บรษัิทดังกล่าวในช่วงครึง่หลงัของปี 2556 โดยบรษัิทถอืหุน้ท้ังหมด วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการแยกการบรหิารงานในลกัษณะ Business Unit    ส�าหรบั 

รายได้ของบริษัท เด็มโก้พาวเวอร์ จ�ากัด จะมาจากการขายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะแสดงผลการด�าเนินงานเป็นส่วนหนึ่งรายได ้

จากการขายในงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในปี 2557 รายได้จากการขายในงบเฉพาะกิจการ เป็นจ�านวน 5.26 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการขายของ

บริษัทในงบการเงินรวมเท่ากับ 466.16 ล้านบาท

 ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด (กล่าวถึงในหัวข้อ ลักษณะการประกอบกิจการ-โครงสร้างกลุ่มบริษัท) ด�าเนิน

ธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก ภาชนะรับแรงดัน บริษัทเริ่มเข้าลงทุนในปี 2551 และได้ลงทุนสร้างโรงงานขนาด 8,000 ตร.ม. เพิ่มเติม โดยเริ่ม 

เปิดตลาดธุรกิจของบริษัทย่อย ในปี 2552 หากแต่กิจการได้รับผลกระทบจากปัญหามาบตาพุด ปัญหาวิกฤตทางการเงิน และความไม่สงบทาง 

การเมือง ท�าให้การเปิดตลาดงานผลิตภาชนะรับแรงดันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2554-2555 บริษัทย่อยได้ขยายแนวธุรกิจ 

เข้าสู่งานก่อสร้างโยธา งานติดตั้งระบบเครื่องกล จากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแถบพื้นที่ภาคตะวันออกโดยท�าตลาดร่วมกับบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด 

(มหาชน) ในช่วงปี 2556 - 2558 บริษัทย่อยได้เข้ารับช่วงงานก่อสร้างโยธาทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และ เข้ารับช่วงงานงานติดตั้ง 

ระบบเครื่องกล ให้กับงานก่อสร้างถังน�้ามันเชื้อเพลิงส�ารองให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ส�าหรับปี 2559 บริษัทย่อยได้เร่ิมรับงานติดต้ัง 

เสาสัญญาณในระบบสื่อสาร
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 ส�าหรับบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด (กล่าวถึงในหัวข้อ ลักษณะการประกอบกิจการ-โครงสร้างกลุ่มบริษัท) ด�าเนินธุรกิจสัมปทานผลิต

น�้าประปา จ�าหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจ น�้าประปาหลวงพระบาง  โดยบริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตและระบบผลิต ตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้

บริษัทเฉพาะกิจการมีรายได้งานก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทานในปี 2558-2559 จ�านวน 113.56 ล้านบาทและ 302.80 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ต้นทุน

 ต้นทุนเฉพาะกิจการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สอดคล้องกับประเภทของรายได้ โดยบริษัทมีต้นทุนรวมในปี 2557 – 2559 จ�านวน 

3,925.60 ล้านบาท 4,479.37 ล้านบาท และ  6,437.07 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 14  และเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 44 ตามล�าดับ 

โดยมีรายละเอียดแยกเป็น

 1)  ต้นทุนจากงานบริการ เฉพาะกิจการได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

(Overhead Cost) โดยในปี 2557 ต้นทุนงานบริการเท่ากับ 3,919.65 ล้านบาทโดยคิดสัดส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้งานบริการเป็นร้อยละ 90 

สัดส่วนลูกค้าจากภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนในปี2557 เท่ากับร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ตามล�าดับ อัตราการลดลงของต้นทุนบริการเท่ากับร้อย

ละ 16 และอัตราการลดลงของรายได้งานบริการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 

 ส�าหรับปี 2558 ต้นทุนงานบริการเฉพาะกิจการ เท่ากับ 4,369.16 ล้านบาท โดยคิดสัดส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้งานบริการเป็น

ร้อยละ 93 สัดส่วนลูกค้าจากภาครัฐและลูกค้าจากภาคเอกชนในปี 2558  เท่ากับร้อยละ 21 และร้อยละ 79 ตามล�าดับ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุน

บริการเท่ากับร้อยละ 11 ในขณะที่อัตราการเพิ่มของรายได้งานบริการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วน 

ต้นทุนงานบริการต่อรายได้ในระหว่างปี 2556 – 2558  มีสาเหตุมาจากการรับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงปี 2556 – 2558 เป็น

โครงการขนาดใหญ่ หากแต่มีลกัษณะของโครงการทีไ่ม่ซับซ้อน เป็นโครงการระยะสัน้ และผูว่้าจ้างเป็นผูจ้ดัหาอปุกรณ์หลกั จงึเป็นเหตุให้อตัรา

ก�าไรขัน้ต้นในโครงการประเภทนีไ้ม่สูงมากนกั ซึง่อตัราส่วนของงานโครงการพลงังานแสงอาทติย์คดิเป็นร้อยะ 36 ของรายได้งานบรกิารในปี 2558

 โดยปี 2559 ต้นทุนงานบริการเท่ากับ 6,192.85 ล้านบาท โดยคิดสัดส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้งานบริการเป็นร้อยละ 94 สัดส่วน

ลูกค้าจากภาครัฐและลูกค้าภาคเอกชนในปี 2559  เท่ากับร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ตามล�าดับ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการเท่ากับร้อยละ 42 

ในขณะที่อัตราการเพิ่มของรายได้งานบริการ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2558  ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อ

รายได้ในระหว่างปี 2557 – 2559  มีสาเหตุมาจากการรับงานโครงการพลังงานลมและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงปี 2557 – 2559  เป็น

โครงการขนาดใหญ่ หากแต่มีลักษณะของโครงการที่ไม่ซับซ้อน เป็นโครงการระยะสั้น และผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก จึงเป็นเหตุให้อัตรา

ก�าไรขั้นต้นในโครงการประเภทนี้ไม่สูงมากนัก ซึ่งอัตราส่วนของงานโครงการพลังงานลมคิดเป็นร้อยะ 51 ของรายได้งานบริการในปี 2559

 2)  ต้นทุนขายสินค้า เฉพาะกิจการเป็นต้นทุนสินค้าซื้อมาขายไป ส�าหรับ ในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 5.95 

ล้านบาท และ 110.21ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1,752  เนื่องจากการขายวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอนงานก่อสร้าง

สายส่งแรงสูง ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ ร้อยละ 84 จากรายการดังกล่าว 

 ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 244.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 2558 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.60  เนื่องจากการจ�าหน่าย

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ ร้อยละ 99 จากรายการดังกล่าว 

 ส�าหรับต้นทุนขายในงบการเงินรวมปี 2559 เท่ากับ 462.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 2558 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ  18.97 เนื่องจากปริมาณ

การผลิตงานขายเสาโครงเหล็กท่ีลดลงท�าให้ต้นทุนคงท่ีเฉล่ียสูงข้ึนและจากการขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นธุรกิจ 

ซื้อมาขายไป

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าเสื่อมราคาส�านักงาน ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ เป็นต้น โดยจากปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารจ�านวน 248.01 ล้านบาท และ 1,151.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5  และร้อยละ 23 ของรายได้รวมในปี 2557 และปี 2558 ตามล�าดับ 

รายงานประจ�าปี 2559
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 การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายขายและบริหารระหว่างปี 2557 – 2558 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงแก้ไขฐานเสากังหันซึ่งเป็นรายการพิเศษมีสาเหตุมาจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3 ตั้งอยู่ที่ อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 103.5 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างให้กับ บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จ�ากัด (FKW) และ 

บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด (KR2) (ผู้ว่าจ้าง) โดยบริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างตั้งแต่ปี 2554 มีขอบเขตงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ครอบคลุมงาน

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินภายในโครงการ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อจากโครงการไปยังจุดรับซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.  

สถานีไฟฟ้าแรงสูง  รวมถึงงานก่อสร้างโยธา ซึ่งครอบคลุมงานถนนภายนอก-ภายในโครงการ และ งานก่อสร้างฐานของเสากังหันลม คิดเป็น

มูลค่างานรวม 2,488.23  ล้านบาท ในช่วงเริ่มต้นของงานก่อสร้าง บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ออกแบบฐานรากของเสากังหันโดยบริษัท

ดังกล่าวมีประสบการณ์และมีบุคลากรที่ผ่านการออกแบบโครงสร้างงานโยธาขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นที่น่าเชื่อถือ  อย่างไรก็ตามภายหลังจาก

งานก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการได้ด�าเนินการขายไฟฟ้า ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเพื่อส่งมอบโครงการ บริษัท เฟิร์สโคราช 

วินด์ จ�ากัด  และ บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด ได้ร่วมกับผู้ว่าจ้างทบทวนการออกแบบฐานเสากังหันโดย ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระ 

(K2M) ท�าการสอบทานแบบฐานเสากังหันและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานเสากังหัน ซึ่งผลของการสอบทานพบว่า การออกแบบมี

รายละเอียดไม่ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง บริษัทได้เสนอวิธีการปรับปรุงและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณจ�านวน 40 ล้าน

บาท ซึ่งผู้บริหารของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นมีความเห็นที่จะช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้แก่บริษัทจ�านวนเงินรวม 30 ล้านบาท ดังนั้น

ในปี 2556 บริษัทจึงได้ตั้งประมาณการหนี้สินในการปรับปรุงงานในงบการเงิน จ�านวน 10 ล้านบาท (เป็นส่วนต่างระหว่างค่าปรับปรุง 40 ล้าน

บาทกับเงินช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้าง 30 ล้านบาท) โดยบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินนี้ในงบการเงินไตรมาส 4/2556  ทั้งนี้ บริษัท กับผู้ว่าจ้าง ได้

มีข้อตกลงที่จะปรับปรุงฐานเสากังหันและได้ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง (Addendum to BOP Agreement) เมื่อวันที่ 28 

มีนาคม 2557 

 ในปี 2557 ภายหลังการลงนามในบันทึกเพิ่มเติมฯ บริษัท, ผู้ออกแบบที่บริษัทว่าจ้าง, ผู้ว่าจ้าง, ที่ปรึกษาฯ (K2M) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อ 

สรปุวธีิการปรบัปรงุแก้ไข หากแต่ผูอ้อกแบบท่ีบรษัิทว่าจ้างและ K2M มีแนวคิดทีไ่ม่สอดคล้องกนัเกีย่วกบัความจ�าเป็นในการปรบัปรงุเสากงัหนัลม 

ตาม Addendum to BOP Agreement ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาลุล่วง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ได้ว่าจ้างผู้ออกแบบรายใหม่ได้แก่ บริษัท 

International Engineering Consultant จ�ากัด (IEC) และ ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระรายใหม่ ได้แก่  Det Norske Veritas and 

Germanischer Lloyd (DNVGL) ให้ร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ไข รวมถึงสอบทานแบบที่จะใช้ในการก่อสร้างปรับปรุง 

 ในปี 2558  บริษัท, IEC, ผู้ว่าจ้าง, DNVGL ได้ร่วมกันออกแบบและสรุปวิธีปรับปรุงแก้ไขฐานเสากังหัน ซึ่งด้วยความแตกต่างของ

แบบและวิธีการที่ใช้ปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของเสากังหันให้เพิ่มมากข้ึน ท�าให้บริษัทต้องทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง

ประกอบด้วยค่าก่อสร้างปรับปรุง, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการออกแบบ, การว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน, ประกันภัย, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง เงินที่

ต้องจ่ายชดเชยค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าให้แก่เจ้าของโครงการเนื่องจากในระหว่างปรับปรุงบริษัทจ�าเป็นต้องหยุดกังหันเป็นช่วง ๆ ทั้งนี้

บริษัทเริ่มบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงในงบการเงิน ไตรมาส 3/2558 จ�านวน 292.60 ล้านบาท และมีการปรับปรุงเพิ่มประมาณ

การค่าใช้จ่ายในงบการเงินไตรมาส 4/2558 เพื่อให้ครอบคลุมสาระส�าคัญเกี่ยวกับ ค่าก่อสร้างส่วนเพิ่ม, ค่าออกแบบ, ค่าที่ปรึกษา, ประกันภัย 

รวมถึงเงินชดเชยค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาส 4/2558 อีกจ�านวน 570.42 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไข (สุทธิจากเงินชดเชยที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง 30 ล้านบาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 863.02 ล้านบาท โดยประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวบันทึกบัญชีในปี 2558 จ�านวน 863.02 ล้านบาท

 โดยในไตรมาส 1/2559  บริษัททบทวนและปรับปรุงประมาณการค่าปรับปรุงงานฐานรากกังหันลมฯ จ�านวน 105.11 ล้านบาท  เนื่องจาก

ในการปรับปรุงงานที่หน้างานนั้น มีอุปสรรคปัญหาในการปฎิบัติงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมของผู้ว่าจ้างอนุมัติแบบล่าช้า มีขั้นตอนและราย

ละเอียดงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลท�าให้การปรับปรุงงานมีความล่าช้า และมีการปรับปรุงเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายใน ไตรมาส 4/2559 จ�านวน 92.81 

ล้านบาท  สาเหตุเกิดจาก บริษัทได้รับอนุมัติแบบในการก่อสร้าง TYPE B และ D ในปี 2559 ซึ่งล่าช้ากว่าก�าหนดที่บริษัทคาดการณ์ไว้ มีผลท�าให้

ระยะเวลาในการก่อสร้างนานขึ้น ท�าให้บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าเครื่องมือ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้นบริษัทต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง มีผล

ท�าให้มีต้นทุนค่าวัสดุสูงขึ้น แบบที่ได้รับการอนุมัติ เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและความระมัดระวังสูง มีผลท�าให้บริษัทต้องมีค่าจ้างแรงงาน

เพิ่มขึ้น
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 ทั้งนี้ เงินชดเชยค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้ผู้ว่าจ้าง จ�านวน 297.83 ล้านบาท คือ เงินชดเชยค่าเสียโอกาสในการขาย

ไฟฟ้า ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2559 – เดือน ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถประมาณการหนี้สินที่จะเกิดขี้นจากเงินชดเชยค่า 

เสียโอกาสในการขายไฟฟ้าในอนาคตได้ เนือ่งจากข้อจ�ากดัของปัจจัยต่างๆทีก่ระทบต่อการประเมินผลผลติไฟฟ้า เช่น ความเรว็ลมในอนาคต ดังนัน้ 

บริษัทยังคงมีรายการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากเงินชดเชยค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าจนกว่าการปรับปรุงแก้ไขจะแล้วเสร็จ 

ส�าหรับค่าใช้จ่ายก่อสร้างปรับปรุง, ค่าออกแบบ, ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน, ประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทได้ประมาณการหนี้สินและบันทึก 

รายการในงบการเงินปี 2559 ครบถ้วนแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 753.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 11.06 สามารถสรุปค่าใช้จ่ายขายและบริหารเฉพาะกิจการ โดยแยกส่วนที่เป็น

รายการปกติและรายการพิเศษได้ ดังนี้ 

 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินรวมระหว่างปี 2557 - 2559 เป็นจ�านวน  280.97 ล้านบาท 1,197.80 ล้านบาท และ 

786.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ร้อยละ 23 และร้อยละ 11 ตามล�าดับ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ตารางสรุปรายการพิเศษ ค่าปรับปรุงฐานกังหันลม ระหว่างปี 2558 – 2559

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ระหว่างปี 2558 – 2559

 ค่าก่อสร้างปรับปรุง

 ค่าออกแบบ,ที่ปรึกษา,ประกันภัย,อื่นๆ

รวม

เงินจ่ายชดเชยรายได้จากการขายไฟฟ้า

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

หัก เงินช่วยเหลือได้รับจากผู้ว่าจ้าง

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร-ปกติ

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร-รายการพิเศษ

รวม

290.27

495.75

786.02

335.52

862.28

1,197.80

410.51

93.72

504.23

398.79

903.02

(30.00)

873.02

197.92

-

197.92

297.83

495.75

-

495.75

608.43

93.72

702.15

696.62

1,398.77

(30.00)

1,368.77

409.21

67.00

476.21

696.62

1,172.83

-

1,172.83

รายการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ในการปรบัปรงุ 
บันทกึบัญช ีปี 2558

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการปรบัปรงุ 

บันทกึบัญชี
 ปี 2559

ประมาณการและ 
ค่าใช้จ่ายในการ

ปรบัปรงุทัง้หมด
(ถงึปี 2559)

ค่าใช้จ่ายทีจ่่าย
สะสมถึง 

ณ 31 ธ.ค. 2559

รายการ ปี 2559 ปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์

ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลท่ีก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส�าหรับงบการเงิน

เฉพาะกิจการในปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเท่ากับ 19.94 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 15 จากปี 2556 เนื่องจากระหว่างปี 2557 

มีกรรมการลาออก 1 ท่าน โดยมีกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น13 คน 

 ในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเท่ากับ 27.65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปี 2557 โดยมีกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งสิ้น 13 คน

รายงานประจ�าปี 2559
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 ในปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเท่ากับ 26.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.21 จากปี 2558 โดยมีกรรมการและผู้บริหาร 

ทั้งสิ้น 13 คน 

 ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในงบการเงินรวมระหว่างปี 2557 - 2559 เป็นจ�านวน 24.73 ล้านบาท 31.49 ล้านบาท และ 

30.16 ล้านบาท สัดส่วนต่อรายได้ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ร้อยละ0.60 และร้อยละ 0.41 ตามล�าดับ

 

 ก�าไรขั้นต้น

 ก�าไรขั้นต้นรวมของเฉพาะกิจการของบริษัทส�าหรับปี 2557 และ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 448.64 ล้านบาท และ 329.32 ล้านบาท โดยคิด

เป็นอัตราก�าไรขั้นต้นรวมที่ร้อยละ 10 ในปี 2557 และร้อยละ 7 ในปี 2558

 ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 371.72 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2558 โดยอัตราก�าไรขั้นต้นรวมเป็นร้อยละ 5 

ในปี 2559 

 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของก�าไรขั้นต้นรวมเฉพาะกิจการของบริษัทสามารถแจกแจงได้ตามลักษณะธุรกิจของบริษัทดังนี้

 ก�าไรขั้นต้นจากงานบริการ  ปี 2558 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นจากงานบริการเท่ากับ 308.89 ล้านบาทลดลงร้อยละ 31 จากปี 2557 จากงาน

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและก่อสร้างสายส่งในส่วนของภาครัฐ ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่าเนื่องจากมีการแข่งขันสูงจากการที่ภาครัฐชลอในการ

เปิดประมูลงาน รวมถึงการรับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ และผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก 

จึงเป็นเหตุให้อัตราก�าไรขั้นต้นในโครงการประเภทนี้ไม่สูงมากนัก เป็นสาเหตุท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นจากงานบริการคิดเป็นร้อยละ 7 ลดลงจาก

ปี 2557 ซึ่งเท่ากับร้อยละ10  โดยอัตราส่วนงานของภาครัฐลดลงจากร้อยละ 25 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2558

 ส�าหรับปี 2559 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นจากงานบริการเท่ากับ 370.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2558  ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้งาน

บริการ ส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้นงานบริการลดลงจากร้อยละ 6.60 เป็นร้อยละ 5.64 เนื่องจากโครงการที่รับรู้รายได้ในช่วงปี 2559 เป็นโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่ากว่างานวิศวกรรมไฟฟ้าอื่น ๆ แล้ว 

ในปี 2559 โครงการพลังงานทดแทนยังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.69 ของรายได้รวม

 ก�าไรขั้นต้นจากงานขาย  ในปี 2558 บริษัทมีก�าไรข้ันต้นจากงานขายจ�านวน 20.43 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราก�าไรข้ันต้นร้อยละ 16 

เนื่องจากการขายวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอนงานสายส่งซึ่งบริษัทเป็นผู้รับก่อสร้าง

 ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นจากงานขายจ�านวน 1.53 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 0.62 เนื่องจากการขายอุปกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่

 ส�าหรับ ก�าไรขั้นต้นของงบการเงินรวมส�าหรับปี 2557 และ ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 525.18 ล้านบาท และ418.07 ล้านบาท โดยคิดเป็น

อัตราก�าไรขั้นต้นรวมที่ร้อยละ 10.82 ในปี 2557 และร้อยละ7.92 ในปี 2558  โดยสาเหตุของการปรับตัวลดลง มาจากการรับงานโครงการพลังงาน

แสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ และผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์หลัก จึงเป็นเหตุให้อัตราก�าไรขั้นต้นต�่า

 ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ  435.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 จากปี 2558  เนื่องจากในปี 2559 มีการส่ง

มอบงานในส่วนของงานสถานีไฟฟ้าย่อยและงานก่อสร้างสายส่งมากขึ้นท�าให้สามารถรับรู้รายได้งานมากกว่าปี 2558 โดยคิดอัตราก�าไรขั้นต้น

รวมที่ร้อยละ7.92 ในปี 2558 และร้อยละ 5.92 ในปี 2559 ซึ่งสาเหตุของการปรับตัวลดลงมาจากการรับรู้รายได้งานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่ารวมกับก�าไรขั้นต้นจากงานขายที่ลดลง

 

 ก�าไรสุทธิ

 ในปี 2558 บริษัทขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ จ�านวน 473.14 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 246 จากปี 2557 โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 

9.84 เนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายในก่อสร้างส่วนเพิ่ม ค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าประกันภัย และเงินชดเชยค่า 

เสียโอกาสจากการปรับปรุงแก้ไขฐานเสากังหันซึ่งเป็นรายการพิเศษจ�านวน 863.02 ล้านบาท

 ส�าหรับปี 2559 บริษัทขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ จ�านวน 251.15 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนลดลงร้อยละ 47 จากปี 2558 โดยมีอัตราขาดทุน

สุทธิร้อยละ 3.69  เนื่องจากรายได้บริการที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขฐานเสากังหันลดลง โดยในปี 2559 มีการบันทึกค่าใช้จ่าย

และประมาณการรวมทั้งเงินชดเชยค่าเสียโอกาสในการซ่อมฐานกังหันซึ่งเป็นรายการพิเศษ จ�านวน 495.75 ล้านบาท

 ส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในระหว่างปี 2557 – 2558 มีก�าไรสุทธิ 357.23 ล้านบาท และขาดทุน 501.84 ล้านบาท 

คิดเป็นลดลงร้อยละ 240.48 จากปี 2557 คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 7 และขาดทุนสุทธิร้อยละ 10 ของรายได้รวมแต่ละปีตามล�าดับ โดย 

ในปี 2557 ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
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ส�าหรับปี 2558 มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 501.84 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 240.48 จากปี 2557 เนื่องจากการลดลงของก�าไรขั้นต้นงานบริการ

และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จากการบันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐานกังหัน

โครงการห้วยบง 2 และห้วยบง 3 ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จ�านวน 863.02 ล้านบาทโดยมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 10

 ส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  ส�าหรับปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ 158.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 68.35 เนื่องจากการ 

เพิ่มขึ้นของก�าไรขั้นต้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐานกังหันโครงการห้วยบง 2 

และห้วยบง 3 ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จ�านวน  495.75 ล้านบาทโดยมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 2 ของมูลค่ารายได้รวม

• ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์ (งบการเงินรวม)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 7,453.74 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน 3,654.55 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,799.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 684.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่สิทธิตามสัญญาสัมปทาน 295.82 ล้าน และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 81.86 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,769.45 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน 3,479.76 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,289.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558  เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 532.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการ

หลัก เงินลงทุนระยะยาวอื่น 259.83 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่สิทธิตามสัญญาสัมปทาน จ�านวน 110.66 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี 161.36 ล้านบาท

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้า สุทธิ เท่ากับ 1,388.70 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ 

202.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (2) ลูกหนี้จากการค้าธุรกิจงานบริการ-สุทธิ 682.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 49 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3)ลูกหนี้อื่น 503.84 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นโดยลูกหนี้อื่น 

ที่กล่าวถึง ได้แก่  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ, ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เป็นต้น  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ลูกหนี้การค้าและ 

ลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการเรียกเก็บเงินตามการส่งงวดของงานบริการ โดยอัตราการหมุนของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

จาก 6.39 เท่า หรือ 56 วัน ณ สิ้นปี 2558 เป็น 9.67 เท่า หรือ 37 วัน ณ สิ้นปี 2559

 ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40  เนื่องจากการ

เพิ่มขึ้นของการจ�าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่ 

 ส�าหรับลูกหนี้การค้าจากธุรกิจงานบริการ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จาก ณ สิ้นปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

การเรียกเก็บเงินตามการส่งงวดงานของงานบริการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้งานบริการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้า สุทธิ เท่ากับ 1,301.71 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ 

144.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (2) ลูกหนี้จากการค้าธุรกิจงานบริการ-สุทธิ 489.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 38 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3) ลูกหนี้อื่น 667.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นโดยลูกหนี้อื่นที่

กล่าวถึง ได้แก่ เงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้า, เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า, ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เป็นต้น  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่น ลดลงร้อยละ 4 เนื่องจาก ความสามารถในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากอัตราการหมุนของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 4.99 เท่า หรือ 73 วัน 

ณ สิ้นปี 2557 เป็น 6.39 เท่า หรือ 56 วัน ณ สิ้นปี 2558

 ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายสินค้า-สุทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557 คิดเป็นลดลงร้อยละ 9  เนื่องจากการ 

ลดลงของรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง,อุปกรณ์ไฟฟ้า และการขายเสาโครงเหล็กตามภาวะการลงทุนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ชะลอ

การลงทุนเนื่องจากรอความชัดเจนในการประมูลช่องสัญญาณ 3 G

 ส�าหรับลูกหนี้การค้าจากธุรกิจงานบริการ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงร้อยละ 43 จาก ณ สิ้นปี 2557 เนื่องจากงานโครงการอยู่ใน 

ช่วงเริ่มท�าการก่อสร้างและยังไม่ถึงงวดงานที่สามารถส่งมอบงานและเรียกเก็บได้

รายงานประจ�าปี 2559
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 ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในก�าหนดช�าระ

 ลูกหนี้การค้า

      - เกิน  1 -  90 วัน

      - เกิน 91 - 180 วัน

      - เกิน 181 - 270 วัน

      - เกิน 271 - 365 วัน

      - เกิน 365 วันขึ้นไป

 รวม

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้การค้า        

 ลูกหนี้การค้าประเภทขายสินค้า-สุทธิ     

 ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในก�าหนดช�าระ

 ลูกหนี้การค้า

      - เกิน      1 -   90 วัน

      - เกิน    91 - 180 วัน

      - เกิน  181 - 270 วัน

      - เกิน  271 - 365 วัน

      - เกิน  365 วันขึ้นไป

 รวม

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้การค้า             

 ลูกหนี้การค้าประเภทงานบริการ-สุทธิ

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

 ลูกหนี้เช็คคืน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ- ลูกหนี้เช็คคืน             

 รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าประเภทขายสินค้า

247.44

163.44

37.29

15.27

-

220.45

683.89

1.82

682.07

884.85

4.25

4.25

884.85

503.84

1,388.69

75.78

44.72

17.09

7.38

-

0.72

145.69

0.72

144.97

225.57

41.14

34.15

2.25

-

187.85

490.96

1.82

489.14

634.11

4.39

4.39

634.11

667.60

1,301.71

หน่วย : ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558

 ทัง้นีบ้รษัิทมีนโยบายในการต้ังค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยพจิารณาจากลกูหนีแ้ต่ละรายทีค่าดว่าจะไม่ได้รบัช�าระ โดยท่ัวไปบรษัิทก�าหนด 

นโยบายการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�านวน ส�าหรับลูกหนี้งานบริการที่เกินก�าหนดช�าระ 1 ปี และตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และ

ร้อยละ 100 ของมูลค่าหนี้ ส�าหรับลูกหนี้งานขายที่มีอายุมากกว่า 1 ปีและ 2 ปี  และก�าหนดการตั้งค่าเผื่อเต็มจ�านวน ส�าหรับลูกหนี้เช็คคืน อย่างไร

ก็ตาม ผู้บริหารจะพิจารณา คุณสมบัติของลูกหนี้ ความสัมพันธ์ทางการค้า และปัจจัยอื่น ๆ ที่จ�าเป็นก่อนตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีรายละเอียดอายุของลูกหนี้การค้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้าประเภทงานบริการ

166.64

29.28

1.10

0.52

-

5.96

203.50

0.72

202.78
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 ส�าหรับลูกหนี้การค้าประเภทขายสินค้าที่เกินก�าหนดช�าระเกิน 365 วันขึ้นไปตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญจ�านวน 0.72 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 

จ�านวน 5.25 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะได้รับช�าระเงินในปี 2560 

 ลูกหนี้การค้าประเภทงานบริการที่เกินก�าหนดช�าระเกิน 365 วันขึ้นไปตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญจ�านวน 1.82 ล้านบาท ส่วนที่เหลือที่ 

ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประกอบด้วย 1) ลูกหนี้กลุ่มบริษัทร่วมเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3 มูลหนี้

จ�านวน  107 ล้านบาท  บริษัทมีข้อตกลงตาม Addendum ลงวันที่28 มีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทจะได้รับเงินดังกล่าว เมื่อบริษัทได้แก้ไขงานปรับปรุง

แก้ไขฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง 2 และห้วยบง 3 แล้วเสร็จ 2) ลูกหนี้การค้าจ�านวน 92.29 ล้านบาท ปัจจุบันลูกหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลังการผลิต 22.5 เมกะวัตต์มีปัญาหาด้านสภาพคล่องชั่วคราวซึ่งลูกหนี้ได้จัดท�าแผนงานและการจ่ายช�าระหนี้

ให้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการทยอยรับช�าระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าว ปัจจุบันลูกหนี้การค้าข้างต้นอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของลูกหนี้ได้ยืนยันว่าจะรับภาระหนี้สินคงค้างร่วมด้วย 3) ลูกหนี้การค้าจ�านวน 9.42 ล้านบาท จะช�าระเงินให้กับบริษัทต่อเมื่อ

ลูกหนี้ได้รับเงินจากการให้บริการกับกลุ่มบริษัทแล้ว 4) ลูกหนี้การค้าจ�านวน 7.99 ล้านบาท เป็นลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารมีความ

มั่นใจว่าจะสามารถช�าระหนี้ให้กับบริษัท ได้ทั้งจ�านวนเนื่องจากลูกหนี้ดังกล่าวมีก�าไรจากการด�าเนินงาน และทยอยจ่ายช�าระหนี้ให้กับบริษัท 5) 

ลูกหนี้การค้าจ�านวน 1.94 ล้านบาท อยู่ระหว่างทยอยช�าระหนี้

 มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมูลค่างานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ 992.88 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

จ�านวน 100.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากงานที่แล้วเสร็จผ่านการตรวจรับตามงวดงานและเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้  

 สินค้าคงเหลือ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 316.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 จ�านวน 63.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 25 เนื่องจากการเพิ่มของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสินค้าระหว่างผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า โดยอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ

เป็น 46 เท่า หรือ 8 วัน

 ส�าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 253.09  ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557 จ�านวน 74.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ลดลงร้อยละ 23  เนื่องจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าช่วงปลายปีและก�าลังจะเริ่มผลิตส�าหรับค�าสั่งซื้อใหม่ โดยอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ

เป็น 40 เท่า หรือ 9 วัน

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ – สุทธิ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์-สุทธิ จ�านวน 346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 7.81 

ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2  เนื่องจากมีการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้างเพื่อใช้ในงานโครงการ

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับปี 2558 จ�านวน 6.80 ล้านบาท  ซึ่งบันทึกมูลค่าตามราคา

ประเมินของผู้ประเมินอิสระแต่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่ได้มา โดยเป็นที่ดินที่บริษัทได้จากการรับช�าระหนี้ในอดีต ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขายที่ดิน

ดังกล่าวทั้งหมด

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�านวน 185.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 17.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 11  รายการส�าคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย จ�านวน 157.69 ล้านบาท  บัญชีพักภาษีซื้อจ�านวน 27.66 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�านวน 167.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 51.49  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 44  รายการส�าคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย จ�านวน 138.88 ล้านบาท  บัญชีพักภาษีซื้อจ�านวน 28.72 ล้านบาท ซึ่งภาษีเงินได ้

นิติบุคคลที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ได้รับคืน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 1,400.72 ล้านบาท ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบด้วย 1) บริษัท  

อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด 2) บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ�ากัดเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 61.60 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้น

ของการรับรู้ส่วนได้เสียจากก�าไรของเงินลงทุนในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัดและบริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ�ากัด โดยที่บริษัทไม่ได้มีการ

ลงทุนเพิ่ม

 

 เงินลงทุนในการร่วมค้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เงินลงทุนในการร่วมค้า เท่ากับ 72.80 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จ�ากัด  

2) บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จ�ากัด 3)บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จ�ากัด 4) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากัด 5) บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากัด  

6) บริษัท อุดรธานีโซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด 7) บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 8) บริษัท แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จ�ากัดเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 5.98 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ส่วนได้เสียจากก�าไรตามวิธีส่วนได้เสีย โดยบริษัทร่วมค้าประกอบด้วย

บริษัทผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 8 แห่ง โดยที่บริษัทไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนระยะยาวอื่น เท่ากับ 1,132.68 ล้านบาท ประกอบด้วยการถือหุ้นใน1)บริษัท 

ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอปอร์เรชั่น จ�ากัด ถือหุ้นจ�านวน 114.11 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12.87 2) บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 

ถือหุ้นจ�านวน 218.57 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 14.28 3) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด  ถือหุ้นจ�านวน 800 ล้านบาท สัดส่วนการ

ถือหุ้นร้อยละ 3.87

 สภาพคล่อง 

 ในปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ 630.17 ล้านบาท เนื่องจากรายการส�าคัญที่ท�าให้กระแส

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานลดลงได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐานกังหันลม ห้วยบง2, 3 ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ต่อเนื่องมาจากปี 2558 ท�าให้

บริษัทมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน 279.01 ล้านบาท และรายการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการถูกหัก ณ ที่จ่าย 157.74  ล้านบาท ในขณะที่ 

การรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล 135.42 ล้านบาท และการลดลงของมูลค่างานแล้วเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน 100.95 ล้านบาทมีผลให้กระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 

 ส�าหรับกระแสเงินสดมีการใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 212.58 ล้านบาท  มาจากเงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่ สัมปทาน

ผลิตน�้าประปาผลิตประปา 248.68 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินปันผลบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด 76.50 ล้านบาท ท�าให้กิจการต้องจัดหา

เงินเพิ่มขึ้น 948.39 ล้านบาท โดยมีรายการส�าคัญได้แก่ เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว 515.90 ล้านบาท เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 481.49 ล้านบาท

 ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงานเท่ากับ 27.34 ล้านบาท เนื่องจากรายการส�าคัญที่ท�าให้กระแสเงินสด

จากกิจกรรมด�าเนินงานลดลงได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐานกังหันลมห้วยบง2, 3 ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จ�านวน 559.94 ล้านบาท ท�าให้บริษัทมี

ผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน 654.63 ล้านบาท และรายการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการถูกหัก ณ ที่จ่าย 141.44 ล้านบาท  รวมทั้งการเพิ่มขึ้น

ของสินค้าคงเหลือ 67.29 ล้านบาท ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 399.54 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สิน 303.07 ล้านบาท 

และเงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล  85.58 ล้านบาท มีผลท�าให้กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานลดลง

 ส�าหรับกระแสเงินสดมีการใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 197.48 ล้านบาท จากการจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งได้แก่ บริษัท ซัสเทน 

เอเบิลเอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และบริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 161.91 ล้านบาท และ เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 114.57 

ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินปันผล 169.30 ล้านบาท จากบริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด ท�าให้กิจการต้องจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 237.02 ล้านบาท  

โดยมีรายการส�าคัญได้แก่ การได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 451.10 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว 180 ล้านบาท โดยบริษัทมี

รายการจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 139.49 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 189.86 ล้านบาท ที่ท�าให้เงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสดเพิ่มขึ้น
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 ในปี 2559 สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ  0.92 เท่า และ 0.84 เท่า ลดลงจากปี 2558  เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่ม

ขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ3 ขณะเดียวกับการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 16 โดยเฉพาะเงินกู้ยืมระยะสั้นและ 

หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ซึ่งเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของรายได้และการซ่อมฐานกังหัน บริษัท

มี cash cycle เพิ่มขึ้นเป็น 8 วัน จากระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 8 วัน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 37 วัน แต่บริษัทมีระยะเวลาจ่ายช�าระเจ้าหนี ้

เป็น 37 วันในปี 2559

 ในปี 2558 สภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 1.04 เท่า และ 0.96 เท่า ลดลงจากปี 2557  เนื่องจากบริษัทมีการลดลง

ของสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ1 ขณะเดียวกับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 25  บริษัทมี cash cycle เพิ่มขึ้นเป็น 24 วัน 

จากระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 9 วัน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 56 วัน แต่บริษัทมีระยะเวลาจ่ายช�าระเจ้าหนี้เป็น 41 วันในปี 2558

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสภาพคล่องโดยการจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดของแต่ละโครงการ  ซึ่งผ่านการพิจารณา 

อนุมัติ และควบคุมการด�าเนินงานจากผู้บริหารของบริษัท และจะด�าเนินการทบทวนและปรับปรุงประมาณการเป็นรายไตรมาสนอกจากนั้น 

บรษิทัยงัมีการจดัท�าประมาณการกระแสเงินสดของบรษัิทในภาพรวม โดยจะมีการทบทวนและปรบัปรงุทกุเดือน ส�าหรบัแหล่งเงินทนุเพือ่รองรบั 

รายการปรับปรุงฐานกังหัน ซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม, เงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ DEMCO-W5, DEMCO-W6

 

 แหล่งที่มาของเงินทุน (งบการเงินรวม)

 หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 4,471.87 ล้านบาทประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 3,964.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 89 ของหนี้สินรวม และ หนี้สินไม่หมุนเวียน 507.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 จ�านวน 836.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องจากการเพิ่มของหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 605.56 

ล้านบาท ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 481.51 ล้านบาทและส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  241.76 ล้านบาท หนี้สินที่ลดลงได้แก่ประมาณการหนิ้สินระยะสั้น 117.14 ล้านบาท

 โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยรายการหลัก คือเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน จ�านวน 1,795.22 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น เงินกู้ทรัสต์รีซีท จ�านวน 850.22 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน จ�านวน 945 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 45  ของหนี้สินหมุนเวียน, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นคิดเป็นร้อยละ 40 ของหนี้สินหมุนเวียน

 ส�าหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 507.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 230.79 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

83 เนื่องจากบริษัทใหญ่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยได้รับวงเงินสินเชื่อ 545 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้ส�าหรับการปรับปรุงฐาน

กังหัน จ�านวน 200 ล้านบาท และวงเงินกู้ส�าหรับงานสัมปทาน 345 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,635.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน  740.55 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 3,358.69 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของหนี้สินรวมและหนี้สินไม่หมุนเวียน

จ�านวน 276.83 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของหนี้สินรวม

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2,981.87 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558 จ�านวน 152.06 ล้านบาท โดยมี

รายการที่ส�าคัญได้แก่ จากการลดลงของก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจ�านวน 160.83 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3,133.93 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 จ�านวน 207.71 ล้านบาท โดยมีรายการ

ที่ส�าคัญได้แก่ จากการลดลงของก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจ�านวน 489.39 ล้านบาท, จ่ายเงินปันผล 189.87 ล้านบาท และรับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 

และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 451.45 ล้านบาท

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติรายการที่เป็นสาระส�าคัญ ดังนี้

 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน 123,844,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 946,528,100.00 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจ�านวน 822,683,573.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบริษัทจ�านวน 123,844,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายงานประจ�าปี 2559

118



 ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.50 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

หนิ้สินรวมในอัตราร้อยละ 23 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 5  ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

มาจากผลขาดทุนในปี 2559 ท�าให้ก�าไรสะสมลดลง และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.16 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

หนิ้สินรวมในอัตราร้อยละ 26 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 6  ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

มาจากผลขาดทุนในปี 2558 ท�าให้ก�าไรสะสมลดลง และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จากสถาบันการเงิน,ประมาณการหนี้สิน(ค่าปรับปรุงฐานกังหันลม) 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ ส�านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ มีค่าตอบแทนคิดเป็น

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,826,000บาท โดยเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จ�านวน 750,000 บาท และค่ารับรองงบการเงินประจ�าปีเท่ากับ 

800,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) อีกจ�านวน 276,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะของผู้สอบบัญชี

 ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ ส�านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ มีค่าตอบแทนคิดเป็น

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,622,200 บาท โดยเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จ�านวน 690,000 บาท และค่ารับรองงบการเงินประจ�าปีเท่ากับ 

760,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) อีกจ�านวน 172,200 บาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะของผู้สอบบัญชี

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

 

 ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

 ในปี 2560 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าปี 2559 แต่ยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอน โดย คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต

ได้ 3.4% เทียบกับที่ 3.1% ในปีที่ผ่านมา (ที่มา: IMF, World Economic Outlook, ต.ค. 2559) จากการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็น

หลัก อาทิ อินเดีย จีน และ อาเซียน ที่เติบโตในปีหน้าเฉลี่ย 6.3%  อย่างไรก็ตามคาดว่าความผันผวนยังคงมีอยู่ในปี 2560  เริ่มจากความไม่แน่นอน

ทางการเมืองในยุโรปที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งในปี 2560 ซึ่งประเด็นการแยกตัวจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  

ยังคงส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมาก ส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา สิ่งที่ต้องติดตามคือการก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคง นโยบายด้าน

เศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ ทั้งในประเด็นที่จะเหมือนหรือต่างจากแนวนโยบายที่เคยใช้ในการรณรงค์หาเสียง และในประเด็นที่

นโยบายมีแนวโน้มค่อนข้างแตกต่างจากรัฐบาลเดิม (พรรคเดโมแครต) ซึ่งอาจท�าให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

แข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะส่งผลให้ค่าเงินประเทศต่างๆอ่อนค่าในเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มี

แนวโน้มสูงข้ึนหลังนักลงทุนเทขายสินทรัพย์ความเสี่ยงต�่าเข้าลงทุนสินทรัพย์เส่ียงสูงอย่างเช่นหุ้นในสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความกังวลในเรื่อง 

เงนิทนุไหลกลบั ขณะท่ีในแง่ของเศรษฐกจิคูค้่าอย่างจนีและญีปุ่่นอาจจะได้รบัผลกระทบจากการท่ีสหรฐัอเมรกิาเน้นกระตุ้นเศรษฐกจิภายในสหรฐัฯ 

เป็นหลัก 

 นอกจากนั้นในเรื่องความแตกต่างและทิศทางการด�าเนินนโยบายของธนาคารกลางของประเทศแกนหลัก อาทิ สหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้ม

ปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดว่าจะปรับขึ้น2-3 ครั้งในปี 2560  สวนทางกับประเทศในยุโรปที่ยังคงนโยบายดอกเบี้ยติดลบ ขณะที่ 

ตลาดคาดว่าธนาคารกลางยโุรปมโีอกาสผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิม่เติมเพือ่ประคองการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิจากผลของ Brexit ท่ามกลางปัจจยั

เส่ียงด้านการเมืองและสถานะธนาคารของประเทศในภูมิภาคที่อ่อนแอ ด้านธนาคารกลางญ่ีปุ่นต้องเผชิญแรงกดดันจากประเด็น ภาวะเงินฝืด 

เงินเยนแข็งค่า และปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุจ�านวนมาก ท�าให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนมาใช้การดูแลการเคลื่อนไหว

ของระดับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว จากเดิมที่เน้นการเพิ่มปริมาณเงิน ด้านจีนและอินเดียยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินผ่านการปรับลด

อัตราดอกเบี้ย เพื่อกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคของประชาชน ซึ่งความแตกต่างของนโยบายข้างต้นย่อมส่งผลถึงการเคลื่อน

ย้ายเม็ดเงินลงทุนและตลาดการเงินท่ัวโลก ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเหล่านี้ ถึงแม้มิได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

โดยตรง แต่ยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องของตลาดเงินในประเทศรวมถึงนโยบายการลงทุนของคู่ค้าภาคเอกชน ซึ่ง

บริษัทจะต้องให้ความส�าคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด
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 การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3

 ตามที่ บริษัท  ได้เข้าท�างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3 ตั้งอยู่ที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขนาดก�าลังการ

ผลิตติดตั้งโครงการละ 103.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างให้กับ บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จ�ากัด (FKW) และ บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด (KR2)  

(ผู้ว่าจ้าง) โดยบริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างตั้งแต่ปี 2554 มีขอบเขตงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ครอบคลุมงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ

สายส่งไฟฟ้าใต้ดินภายในโครงการ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อจากโครงการไปยังจุดรับซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. สถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงงาน

ก่อสร้างโยธา ซึ่งครอบคลุมงานถนนภายนอก-ภายในโครงการ และ งานก่อสร้างฐานของเสากังหันลม คิดเป็นมูลค่างานรวม 2,488.23 ล้านบาท 

ในช่วงเริม่ต้นของงานก่อสร้าง บรษัิทได้ว่าจ้างบรษัิทท่ีปรกึษาเป็นผูอ้อกแบบฐานรากของเสากังหนัโดยบรษัิทดังกล่าวมีประสบการณ์และมีบคุคล

ากรที่ผ่านการออกแบบโครงสร้างงานโยธาขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นที่น่าเชื่อถือ  อย่างไรก็ตามภายหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการ 

ได้ด�าเนินการขายไฟฟ้า ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเพื่อส่งมอบโครงการ บริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จ�ากัด  และ บริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด 

ได้ร่วมกับผู้ว่าจ้างทบทวนการออกแบบฐานเสากังหันโดย ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระ (K2M) ท�าการสอบทานแบบฐานเสากังหัน

และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานเสากังหัน ซึ่งผลของการสอบทานพบว่า การออกแบบมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามความต้องการ

ของผู้ว่าจ้าง บริษัทได้เสนอวิธีการปรับปรุงและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณจ�านวน 40 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารของผู้ว่าจ้างในขณะนั้น 

มีความเห็นที่จะช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้แก่บริษัทจ�านวนเงินรวม 30 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2556 บริษัทจึงได้ตั้งประมาณการ 

หนีสิ้นในการปรบัปรงุงานในงบการเงนิ จ�านวน 10 ล้านบาท (เป็นส่วนต่างระหว่างค่าปรบัปรงุ 40 ล้านบาทกบัเงนิช่วยเหลอืจากผูว่้าจ้าง 30 ล้านบาท) 

โดยบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินนี้ในงบการเงินไตรมาส 4/2556  ทั้งนี้ บริษัท กับผู้ว่าจ้าง ได้มีข้อตกลงที่จะปรับปรุงฐานเสากังหันและได ้

ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง (Addendum to BOP Agreement) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 

 ทั้งน้ีในระหว่างปี 2558-2559 บริษัทได้มีการปรับปรุงประมาณการและบันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหันไปแล้ว จ�านวน 

1,368.77 ล้านบาท(รายละเอียดและค�าอธิบายรายการอยู่ในหัวข้อ ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (หน้า 14) ซึ่งเป็นการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่าย 

ในการก่อสร้าง, ค่าออกแบบ, ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน, ประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนงานซ่อมปรับปรุงฐานแล้วเสร็จ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการชดเชยค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างในระหว่าง

การหยุดปรับปรุงฐานกังหันส่วนที่เหลือ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ความเร็วลมและ

ทิศทางลม รวมถึงสภาวะอากาศและมรสุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 ความไม่แน่นอนกรณีการก่อสร้างโครงการพลังงานลมในที่ดิน ส.ป.ก

 ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อมวลชน กรณีที่ศาลปกครองสูงสุด ได้พิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ที่อนุมัติ 

ให้ บริษัท เทพสถิต วินด์ ฟาร์ม จ�ากัด ท�าสัญญาเช่าที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อใช้ในกิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเหตุสัญญาเช่าไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เน่ืองจากเป็นการใช้พื้นท่ีผิดวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อมาส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) ได้มีนโยบายเข้าท�าการตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ใช้ในกิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าทุกสัญญา เพื่อพิจารณาว่าแต่ละ

รายได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์ถูกต้องหรือไม่ และมีการใช้พื้นท่ีผิดวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ตามแนวค�า

พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหรือไม่

 ขณะนี้ ทาง ส.ป.ก. อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบเอกสารสัญญา ตรวจสอบการใช้พื้นที่รวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่

เพื่อยืนยันเกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากผู้ประกอบการตามบรรทัดฐานของศาลปกครองสูงสุด  ซึ่ง คาดว่าจะสามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
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 ในส่วนของบริษัท บริษัทเป็นผู้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 3.89 ในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด (วินด์) ซึ่งประกอบธุรกิจโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานลมที่มีสัญญาเช่าพื้นที่กับ ส.ป.ก. ได้แก่ โครงการที่ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 3 โครงการ (โครงการห้วยบง 2 โครงการห้วยบง 3 

โครงการวะตะแบก) และอยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก 5 โครงการ (โครงการเทพารักษ์ วินด์ โครงการทรอปิคอลวินด์ โครงการ เค อาร์ เอส ทรี 

โครงการกฤษณา วินด์ และโครงการ เค อาร์ วัน) โดยวินด์ฯ ได้ด�าเนินการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่

ก�าหนดไว้ รวมถึงได้ด�าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการให้ประโยชน์แก่เกษตรกรในบริเวณโครงการ ซึ่งต่างจากโครงการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานลม เทพสถิต วินด์ ฟาร์ม ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ 

 โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนจากส�านักงาน ส.ป.ก. ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบโครงการที่ผลิตไฟฟ้าเชิงพานิชย์แล้วทั้ง 3 

โครงการ โดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ให้เช่า และสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งผลการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการทั้ง

จากตัวแทน ส.ป.ก. และชาวบ้านในพื้นที่เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยวินด์ฯ จะประสานงานกับทาง ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการเข้าตรวจสอบ และประเมินสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว

 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สินเชื่อแก่ วินด์ฯ ได้ชะลอการให้สินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งท�าให้มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ

วินด์ฯ ดังนี้

- ชะลอการเบิกถอนเงินกู้ส�าหรับโครงการวะตะแบก ท�าให้วงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกถอนส�าหรับการก่อสร้างถูกระงับ จนกว่าจะได้มี

หนังสือแจ้งจากธนาคาร และ

- ชะลอการสนับสนุนทางการเงิน (ทั้งด้านวงเงินกู้ และเงินลงทุน) ส�าหรับโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อรอผลการตรวจสอบ

ของ ส.ป.ก.

 บริษัทฯ คาดว่า โครงการเหล่านี้จะสามารถกลับมาเริ่มด�าเนินการได้เมื่อมีความชัดเจนในเรื่องสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวข้างต้น 
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 บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดมาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น ความ 

สมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในตลาด 

และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ  ในการพิจารณารายการระหว่างกัน

ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี   ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการตรวจสอบและให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

 

 นอกจากนี้ บริษัท มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

การท�ารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด

โดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด และจะท�า 

การเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผย 

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

 บริษัทอาจมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต โดยหากเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ จะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ  

ทีส่ามารถอ้างองิได้กบัเง่ือนไขทางธุรกจิประเภทเดียวกันกับทีบ่รษัิทกระท�ากบับุคคลภายนอก ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส 

 

 ส�าหรับกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ บริษัทจะจัดให้มีการด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ

การท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

	นโยบายในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายงานประจ�าปี 2559
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รายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ชื่อบริษัท                 บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) (DEMCO)

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจ�าหน่าย

    ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย 

    งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  งานด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 

    งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม  งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการ

    พลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค

 ส�านักงาน       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  822,683,573 บาท

 ทุนช�าระแล้ว 730,344,251 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2559)

 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) 14 ธันวาคม 2549

 ย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายใน 4  กุมภาพันธ์ 2554

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

 ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่   0107549000092

 เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี  0107549000092

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

  โทรศัพท์  0 2009 9999

 ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ�ากัด

  53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา   กรุงเทพฯ 10120  

  โทรศัพท์ : 0-2678-0750-4

  แฟกซ์      : 0-2678-0661

  อีเมล        : cna@cnaaudit.com

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ

เว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th/ir

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลบริษัท

รายงานประจ�าปี 2559

292



หมายเหตุ:

1. กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์  นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 

หลักทรัพย์ของ เด็มโก้ 

 เด็มโก้  มีทุนจดทะเบียน 822,683,573 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 822,683,573 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 เป็นทุนช�าระแล้ว 730,344,251 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ของเด็มโก้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์1

นายศิริศักดิ์   สนโสภณ

บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์

 นายสุวัฒน์ จรดล

น.ส.จันทนา   จินดาพรบูรณะ

นายวรุณ    สนโสภณ

นายวสันต์   สนโสภณ

นายธีระชัย   วรัญญูรัตนะ

 น.ส.อรสา  ไตรตรึงษ์ทัศนา

น.ส.วริศรา   สนโสภณ

 อื่นๆ

รวม

142,708,954

67,712,300

63,336,854

11,635,368

11,600,000

8,060,000

7,800,000

7,390,000

5,792,400

5,501,000

398,807,375

730,344,251

19.54

9.27

8.67

1.59

1.09

1.10

1.07

1.01

0.79

0.75

54.61

100.00

รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

หลักทรัพย์	และผู้ถือหุ้น
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 บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี และส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้

คณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว 

โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู ้

ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายหรือด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

ในอนาคต

 ที่ผ่านมาบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี และส�ารองตามกฎหมาย และ

ส�ารองอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา 

 ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการ

ของบริษัท ปี 2559 งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจากการประมาณการค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงฐานกังหันลม

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล 3 ปี ย้อนหลังเป็นดังนี้

 ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยอัตรา

การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2556ปี 25571H’2558ปี 2559 2H’2558

1. ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

2. จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)

5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ)

191.30

692.70

0.15

103.92

54.32

324.84

730.33

0.26

185.20

57.01

88.21

730.33

0.125

91.28

103.48

(561.35)

730.33

งดจ่าย

0.00

NA

(251.15)

730.34

งดจ่าย

0.00

NA

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานประจ�าปี 2559
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)ได้ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหมายถึง การด�าเนินกิจกรรมขององค์กรทั้งภายนอก 

และภายในที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ดังนั้น 

การด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ยั่งยืน 

 คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดให้ความรบัผดิชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึง่ของนโยบาย แผนงาน และกระบวนการด�าเนินงาน ตามนโยบาย 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในอนาคต โดยในปัจจุบันได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้เบื้องต้น คือในการสร้างสรรค์

องค์กรที่มีความสามารถในการท�าก�าไร ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งใน

ระยะส้ัน และระยะยาว อีกท้ังต้องบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการ

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิต พันธมิตรทาง

ธุรกิจ ชุมชน หรือสังคมในวงกว้าง เพื่อให้การด�าเนินกิจการขององค์กรประสบความส�าเร็จ มีมาตรฐาน มีการด�าเนินการอย่างถูกต้องและจริงจัง 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ก�าหนดไว้ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วน

ได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะน�าไปสู่การเติบโตที่สมดุล และมั่นคงในอนาคต 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมท้ังได้มีการแต่งต้ังคณะท�างานและติดตามการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (SD & CSR Steering Committee) ขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ในการดูแลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยได้มีการปรับเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ไปสู่การจัดท�าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการวางแผน

ยุทธศาสตร์ และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานปกติให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

 ส�าหรับนโยบายความรับผิดชอบของสังคม บริษัท ให้ความส�าคัญกับ ปัจจัยแห่งความส�าเร็จท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 

ให้เกิดความยั่งยืน ด้านต่างๆ ได้แก่

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

6. การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56-1 หมวดความรับผิดชอบต่อสังคม หรือรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
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