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	 ในปี	 2560	 เศรษฐกิจท่ัวโลกมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา	 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจากการบริโภคของ 

ตลาดแรงงานซึ่งมีอัตราการว่างงานที่ลดลง	 การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจยูโรโซนจากภาคการบริโภค	 การลงทุน	 การส่งออก	 และ 

ความชัดเจนเร่ืองการเลือกตั้งผู้น�าในหลายประเทศที่ช่วยคลายความกังวลด้านการเมืองและสร้างความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ	แนวโน้มการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย	 และ	 การเพ่ิมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับ	 Tokyo	 Olympic	 2020	 ส่วน
เศรษฐกิจของจีน	 แม้จะเร่ิมเติบโตช้าลงจากความกังวลในเร่ืองภาระหนี้สินต่อ	 GDP	 ที่อยู่ในระดับสูงแต่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจก็ยังคง 

สูงเกิน	6.5	%	

	 ส�าหรับประเทศไทย	 เศรษฐกิจมีการขยายตัวจากรายได้การส่งออก	 โดยคาดหมายว่าจะขยายตัวต่อเน่ืองในปี	 2561	 จากการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล	 การสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก	 รวมถงึการเตบิโต 

ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งนอกจากจะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ 

ต่อเนื่อง	เช่นการขนส่ง	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่	

	 ในการปฏิรูปด้านพลังงานของประเทศไทย	 ในส่วนของพลังงานไฟฟ้า	 มีการวางโครงสร้างแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า	 (Power	
development	 plan	 :	 PDP	 )	 ตามสัดส่วนเชื้อเพลิง	มีการจัดท�าแผนการลงทุนพัฒนาระบบสายส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือความพอเพียงและ
เสริมความมั่นคงของระบบ	 ในส่วนของพลังงานทดแทน	 จะประกอบไปด้วย	 การบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว	 การน�าขยะมูลฝอย 

มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า	 การติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี	 จากแนวทางที่กล่าวมาเป็นโอกาส	 ของบริษัทฯที่จะเข้าร่วมพัฒนา	 และ	 ด�าเนินการ 

ในธุรกิจรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	และ	พลังงานทดแทน

สารจาก
ประธานคณะกรรมการ

นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	
ประธานคณะกรรมการ
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	 ปี2560	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 มาครบ	 25	 ปี	 ด้วยประสบการณ์ใน 

การด�าเนินธุรกิจ	 ภายใต้โอกาสและอุปสรรค	 ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง	 สภาพแวดล้อม	
สังคม	 และเทคโนโลยี	 บริษัทฯ	 ได้ใช้ประสบการณ์	 ทักษะและความช�านาญในการด�าเนินกิจการอันยาวนานที่ผ่านมา	 ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	(Disruptive	Technology)	นวัตกรรม	การแข่งขันในอนาคต	เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล	รวมถึง	การรักษาสภาพ
แวดล้อม	 ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่องและเต็มก�าลัง	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นสร้างโอกาส	 และ	 รายได้จากการด�าเนินกิจการ
อย่างต่อเนื่อง	 ดังจะเห็นจากผลต่อการด�าเนินกิจการที่ปรับตัวดีขึ้น	 เนื่องจาก	 การเพ่ิมโอกาสในธุรกิจระบบสายส่งไฟฟ้า	 โดยที่	 บริษัท	 เด็มโก ้

เพาเวอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือฯ	ได้รับการอนุมัติให้เป็น	ผู้ผลิตเสาโครงเหล็ก	ส�าหรับแรงดัน	500	กิโลโวลต์	เป็นรายที่	5	ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

	 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการ	 บริษัทฯ	 ได้รับการประเมินด้าน	 CG	 ในระดับดีเยี่ยม	 (Excellent)	 และเป็นระดับสูงสุด	 จาก	 5	 ระดับ 

ตามรายงานผลการส�ารวจของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ซ่ีงสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ
ทั้ง	 5	 หมวด	 ได้แก่	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	 การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใส	 และ	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 บริษัทฯ	 มุ่งหวังที่จะปรับปรุง	 และรักษามาตรฐานในการบริหารงานภายใต้	 กรอบการ
ก�ากับกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

	 ด้านมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันซึ่งนับเป็นประเด็นส�าคัญอย่างย่ิงของประเทศไทยนั้น	 ในปี	 2558	 บริษัทฯ	 จึงได้เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (CAC)	 ซี่งบริษัทฯ	 ได้รับการรับรอง	 ในปี	 2559และประกาศใช้นโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 ภายในกลุ่มบริษัทฯ	 และสร้างระบบป้องกันการจ่ายเงินสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ	 ทั้งยังมีหน้าที่
ในการขยายแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้า	และบริษัทตัวแทนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการประกอบธุรกิจ

	 ปี	2561	บริษัทฯ	ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินกิจการเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการด�าเนินการธุรกิจ	 ร่วมกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน	และ	การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันภายใต้ธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งมุ่งเน้นประโยชน์แก่บริษัทฯ	บริษัทย่อย	และ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ในการ 

สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการ	 ได้แก่	 การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์

ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 และ	 การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 รวมถึงการประเมินความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการตามการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
 

	 ในนามตัวแทนคณะกรรมการ	 และพนักงานเด็มโก้	 ใคร่ขอขอบคุณ	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 หน่วยงานภาคเอกชน 

หน่วยงานราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 ธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 และองค์กรอิสระ	 ที่ได้ให้การสนับสนุนการสร้างความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ	เป็นอย่างดมีาโดยตลอด	คณะกรรมการ	ผู้บรหิารและพนักงานทกุคนจะมุ่งมัน่ในการบรหิารงานเพ่ือสร้างความม่ันคงให้ธรุกจิ	ไปพร้อมกบั 

การพัฒนา	ชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	เพ่ือความยั่งยืนของประเทศชาติ	ตลอดไป

(นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์)
ประธานคณะกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ผู้มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม	และด้าน
การเงิน	บัญชี	และมีประสบการณ์ต่างๆ	รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด	4	คน	ดังนี้	
	 1.	นายวิทยา	คชรักษ์
	 2.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
	 3.	นายนริศ	ศรีนวล
	 4.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที	่ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	โดยยึดถอืปฏิบัตติามกฎบัตรของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี	 และ 

มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี
	 เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกันเพ่ือให้มีการท�างานเป็นระบบ	วางแผนฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมีความเข้าใจ	ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง	สร้างองค์ความรู้	 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ	และปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตามระเบียบ	กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 เพ่ือลด
ความผิดพลาดที่จะท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างเป็นอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพ่ือทบทวนและ
ประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี	 แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน	 การประเมินการควบคุมภายในและ
แผนการตรวจสอบ
	 ในปี	 พ.ศ.2560	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการประชุม	 8	 คร้ัง	 มีฝ่ายบริหารผู้เกี่ยวข้อง	 และผู้สอบบัญชี	 เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ	
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	ระมัดระวัง	และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในกิจกรรมต่างๆ	แก่กรรมการบริษัท	
	 ภารกิจที่ส�าคัญของกรรมการตรวจสอบ	มีดังนี้
1.	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงินประจ�าปี	 2560	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ	 ครบถ้วน	

เพียงพอ
2.	 สอบทานรายงานระหว่างกันของบริษัทกับผู้เกี่ยวข้อง	 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ทางการค้า	เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3.	 สอบทานแผนงาน	และติดตามผลการด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4.	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และการด�าเนินการในเร่ืองนโยบายและกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
5.	 พิจารณาประสิทธิภาพของผลการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ
6.	 คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2560	 เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท	 ตาม 

พระราชบัญญัติ	บริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	มาตรา	120	และข้อบังคับของบริษัทข้อ	33
7.	 คณะกรรมการตรวจสอบได้น�าประเด็นส�าคัญของรายงานผลการตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

มาหารือกับคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

	 จากผลการปฏิบัติงานที่กล่าวข้างต้น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีความเห็นว่าในปี	 พ.ศ.2560	 งบการเงินรวมของบริษัท	 และบริษัทย่อย	
และงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัท	ถูกต้อง	เพียงพอ	เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และข้อก�าหนดของทางการ	 	การด�าเนนิธรุกจิ 

ของบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 และการก�ากับดูแลกิจการที่เหมาะสม	 และเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายวิทยา	คชรักษ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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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 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คู่คา้ ตลอดจน
พนัธมิตรทางธุรกิจ เพือสร้างฐานทีแขง็กร่ง และมุ่งมันการดาํเนินการพฒันาธุรกิจอย่างย ังยืน มองภาพรวมในระยะยาว
มากกวา่ระยะสัน 
 ในรอบปีทีผ่านมาคณะกรรมการไดใ้ห้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลทีไม่ใช่ทางการเงินมากขึน ปรับเปลียน
บทบาทคณะกรรมการไปสู่เชิงรุก โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นผูน้าํทางดา้นวิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงการดูแลเรืองความเสียงต่างๆ ในลกัษณะการป้องกนัมากกว่าการแกไ้ขปรับปรุง รวมทังการนาํนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรสมยัใหม่เขา้มาปรับใชใ้นการพฒันา และรักษาบุคคลากรทีมีคุณค่าของบริษทัฯ อยา่งต่อเนือง  

 
  
  

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของ 

เด็มโก้	โดยประกอบด้วย	กรรมการบริษัท	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	นายเสริมศักด์ิ	จารุมนัส	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ	และนายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	ซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระ	 2	 คน	 และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	 1	 คน	 โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ	 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลมีความรับผิดชอบหลักเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	และนโยบายการ 

ก�ากับดูแลกิจการของเด็มโก้
	 ส�าหรับปี	2560	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมทั้งหมด	6	คร้ัง	ซึ่งมีการด�าเนินงานปรากฎตามรายงาน
การก�ากับดูแลกิจการ	โดยมีหลักการปฏิบัติงานที่ส�าคัญๆ	ดังนี้

ด้านสรรหา
	 บทบาทส�าคัญของการท�างานในฐานะกรรมการ	 คือ	 การเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า	 สิ่งแรกที่ส�าคัญ	 คือ	 เด็มโก้ต้องม ี

องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ดี	มีกรรมการที่มีประสบการณ์	และความเช่ียวชาญในหลากหลายด้าน	เพ่ือที่จะผลักดันให้คณะกรรมการท�างาน
ได้อย่างเข้มแข็ง	 คณะกรรมการจึงได้สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 การบริหาร	 การตลาด	 เศรษฐศาสตร์	 บัญชีการเงิน 

กฎหมาย	และบริหารความเสี่ยง	เพ่ือสนับสนุนองค์กรให้มีมิติในการบริหารก�าหนดนโยบายที่ช่วยก�ากับดูแลขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า	ยั่งยืน
	 บทบาทอีกประการหนึ่ง	 คือการพิจารณาขนาด	 และความพร้อมของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการชุดย่อย	 จ�านวนกรรมการอิสระ	 ใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้สรรหากรรมการอิสระเพ่ิมเป็น	 5	 ใน	 10	 คน	 เพ่ิมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 คณะกรรมการลงทุน	 รวมกับ 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการบริหาร	 เป็น	 5	 คณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกมิติของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ด้านก�าหนดค่าตอบแทน
	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 และกระบวนการ	 ในการก�าหนดค่าตอบแทน	 โครงสร้างค่าตอบแทนที่โปร่งใส	 มีระดับ
และองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม	และเพียงพอ	อยู่ในระดับที่เหมาะสม	หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร	โดยใช้หลักการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ	(Fiduciary	Duty)	ต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	(Accountability	and	Responsibility)	
และอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และมีขนาดใกล้เคียงกัน	 กับใช้ข้อมูลจากสรุปผลส�ารวจข้อมูลกรรมการ	
และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี	2559	และข้อมูลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการปี	2551-2559	
	 นอกจากนี้	 ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูงได้ค�านึงถึงความเพียงพอ	และจูงใจในการสรรหากรรมการ	 และ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพมาเพ่ิมเติม	กับต้องคงรักษากรรมการ	และผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ	เชี่ยวชาญ	ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความตั้งใจ	ทุ่มเทการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่เด็มโก้	โดยจะมีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	โดยยึดหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	ตามหลักปฏิบัติข้อ	3.4	ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	คณะกรรมการ
ควรพิจารณาให้โครงสร้าง	 และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ	 และจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงาน
ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น	และระยะยาว

ด้านบรรษัทภิบาล
	 ในช่วงเวลา	 2-3	 ปี	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการฯ	 มีเป้าหมายหลักในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในเด็มโก้	 ด้วยการปลูกฝังค่านิยม	
IDEMCO	 ให้เกิดขึ้นในองค์กร	 ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการให้ความส�าคัญ	 และมุ่งมั่นให้พนักงานรับรู้	 และปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	
โดยเฉพาะการน�าหลัก	 Corporate	 Governance	 มาประยุกต์ใช้กับการท�างาน	 ก�าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงาน	นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังได้ส่งเสริมให้พนักงานน�าเร่ือง	 Innovation	 มาปรับใช้ให้สอดคล้อง	 และเป็นการสนับสนุนการท�างานใน
ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น	 เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	 รวมทั้งสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

	รายงานของคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

(นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส)
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

	 คณะกรรมการบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (เด็มโก้)	 ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและรองรับสถานการณ์	 ที่ได้รับ 

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งทางบวกและทางลบ	 อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ซ่ึงจะท�าให้เด็มโก ้

สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบในการแข่งขันและน�าไปสู่การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน	 จึงจัดให้มีกรอบการก�ากับดูแล 

และการบรหิารความเส่ียง	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าเดม็โก้	 มีระบบบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให้บรรลวัุตถปุระสงค์อย่างมีประสทิธผิล 

และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	โดยแต่งตั้งกรรมการเด็มโก้	จ�านวน	5	ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์กร	 ประกอบด้วย	 นายนริศ	 ศรีนวล	 เป็นประธานกรรมการ	 นายสงวน	 ตังเดชะหิรัญ	 นายเสริมศักดิ์	 จารุมนัส	 นายพงษ์ศักดิ์	 ศิริคุปต์	 และ 

นายไพฑูรย์	 ก�าชัย	 เป็นกรรมการ	 ท�าหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์	 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
พร้อมท้ังเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขให้คณะกรรมการเด็มโก้ทราบ	 ก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงของเด็มโก้และถ่ายทอดไปสู ่
การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 เพ่ือให้เด็มโก้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของเด็มโก้	 ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
  

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 ให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยง	 การบริหารความเส่ียง	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 “การควบคุมภายใน”	 ที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงระดับโครงการ	 ที่อาจเกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ	 เพ่ิมความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการ 

ด�าเนินงานของเด็มโก้	“การบริหารความเสี่ยง”	ที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	
Commission	 -	 Enterprise	 Risk	 Management	 (COSO	 -	 ERM)	 เพ่ือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดและลด 

ผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินงานของ	 เด็มโก้	 และ“การบริหารความต่อเนื่องของโครงการ”	 ที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล	 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมต่อสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางลบที่รุนแรงต่อการด�าเนินงานของเด็มโก้

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุม	 6	 คร้ัง	 ได้พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน	 และเพ่ิมเติมการ 

ต่อต้านการคอรัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของเด็มโก้	 การจัดท�าระบบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของเด็มโก้	
การจัดท�าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและโครงการ	การก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	การจัดท�าแผน
จัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม	การก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators:	KRIs)	การรองรับระบบการบริหารความต่อเนื่องของการบริหาร
โครงการตามมาตรฐาน	ISO	9001:2015	รวมทั้งการบูรณาการ	การตรวจทานและการบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	 มุ่งมั่นที่จะน�าประสบการณ์การท�างานมา 
ก�ากับดูแลและติดตาม	การด�าเนินงานด้านการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	และการบริหารความต่อเนื่องของโครงการ	เพ่ือน�าพาองค์กร
เตบิโตอย่างยัง่ยืนและสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ถอืหุน้ผ่านกระบวนการบริหารความเส่ียงทีมี่ประสิทธภิาพ	สะท้อนการด�าเนินธรุกจิอย่างมีจรรยาบรรณ 

และจริยธรรมที่ดี	 สร้างสรรค์มูลค่า	 (Value	 Creation)	 และเพ่ิมมูลค่า	 (Value	 Enhancement)	 ให้เด็มโก้	 รวมทั้งสร้างจิตส�านึกด้านการบริหาร 

ความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	(Risk	Culture)ต่อไป

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(นริศ	ศรีนวล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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รายงานของคณะกรรมการลงทุน
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	
	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	ได้ก�าหนดหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	
ปี	 2560	 โดยหลักปฏิบัติที่ส�าคัญประการหนึ่งได้แก่	 การมุ่งเน้นให้บริษัทจดทะเบียนรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน	 ด้วยการก�าหนดให้
บริษัทฯ	มีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ	มีกลไกตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหา
ทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น	มีแผนในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม	และทันเวลา
	 คณะกรรมการ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญในหลักปฏิบัติดังกล่าว	จึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการลงทุนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	4/2560	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2560	คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่	ก�ากับดูแลการ
ลงทุน	การบริหารสภาพคล่อง	และการกู้ยืมเงิน	โดยการ	
	 1.	 ก�าหนดนโยบายการลงทุน	นโยบายบริหารสภาพคล่อง	และนโยบายการกู้ยืมเงิน	เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ		
	 	 คณะกรรมการบริษัท
	 2.	 ก�าหนดกรอบการลงทุน	การบริหารสภาพคล่องและการกู้ยืมเงินของบริษัท	
										 3.	 พิจารณาแผนการลงทุน	แผนการบรหิารสภาพคล่องและแผนการกูย้มืเงินให้สอดคล้องกบักรอบนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษัทอนมัุติ 
	 	 รวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง	อยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของ	กลต.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	เป็นไปตาม 

	 	 กฎระเบียบ	รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 4.	 ก�ากับดูแลการลงทุน	 การบริหารสภาพคล่อง	 และการกู้ยืมเงินของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย	 แผนด�าเนินงานระเบียบวิธ ี

	 	 ปฏิบัติ	รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
	 5.	 สอบทาน	และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและแผนด�าเนินการ	ทั้งในส่วนของการลงทุน	การบริหารสภาพคล่อง	และการกู้ยืมเงิน	ให้ 

	 	 เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	และให้น�าเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
	 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร	 2	 คน	 กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและคณะกรรมการบริษัท	อีก	3	คน	รวมเป็น	5	คน	โดยกรรมการจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการลงทุนและโครงการที่จะลงทุน	ทั้งนี้	ประธานคณะกรรมการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหาร	รายชื่อของคณะกรรมการลงทุน	มีดังนี้
	 1.	 นางสุทธารักษ์			ปัญญา	 ประธานคณะกรรมการลงทุน,	กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
	 2.	 นายนริศ	ศรีนวล	 กรรมการลงทุน,	กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ,	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 3.	 นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	 กรรมการลงทุน,	กรรมการ,	กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	 4.	 นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	 กรรมการลงทุน,	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	,	กรรมการผู้จัดการ
	 5.	 นายไพฑูรย์	ก�าชัย	 กรรมการลงทุน,	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและ 

	 	 	 โครงการขนาดใหญ่
	 ในปี	2560	คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมร่วมกัน	4	คร้ัง	มีภารกิจที่ได้ด�าเนินการดังนี้

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารสภาพคล่อง
	 1.	 จัดให้มีการก�าหนดนโยบายการลงทุน	 นโยบายบริหารสภาพคล่อง	 และนโยบายการกู้ยืมเงิน	 น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

	 	 บริษัท	ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2560
	 2.	 แต่งตั้งทีมบริหารเงินกลาง	จัดท�ารายงานสถานะสภาพคล่อง	รายงานเงินกู้ยืมเป็นรายสัปดาห์

การปรับปรุงกรอบการลงทุนและการก�าหนด	Financial	Model	
	 1.	 จัดให้มีกรอบการลงทุน	การก�าหนดผลตอบแทนจากการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด
	 2.	 จัดให้มี	Business	Model	ของการประมูลงานโครงการ	โดยรวมต้นทุนทางการเงินและการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหาร

การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน	 การจัดท�ารายงานเพ่ือการควบคุมในระดับปฏิบัติการและเพ่ือการตัดสินใจ	 ด้วยการลงทุน
ในระบบงาน	Integrated	End	to	End	และน�าระบบ	Work	Flow	เข้ามาใช้งานในโครงการพัฒนาระบบงานใหม่

นางสุทธารักษ์	ปัญญา
ประธานคณะกรรมการลงทุน
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คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มี	10	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	
	 (10)	 นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	 กรรมการ

โดยมีนางสาวอรวรรณ	ศิริวงศ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเด็มโก้
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คณะกรรมการเด็มโก้

นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานคณะกรรมการ

นายนริศ	ศรีนวล
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ

นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

นายวิทยา	คชรักษ์
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสุทธารักษ์	ปัญญา
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการลงทุน 
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการเด็มโก้

นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์
 กรรมการ

กรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

   กรรมการลงทุน

นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร

กรรมการลงทุน 
กรรมการผู้จัดการ

รักษาการกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ 

เพาเวอร์ จ�ากัด

นายไพฑูรย์	ก�าชยั
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
กรรมการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
และโครงการขนาดใหญ่
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นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

นายฉัตรชัย พืชพันธ์ นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ

นายไพฑูรย์ ก�าชัย
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานออกแบบและทดสอบ

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิศวกรรม 2

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
และโครงการขนาดใหญ่

นายรักษา สารณาคมน์กุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิศวกรรม 1

คณะผู้บริหารเด็มโก้
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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

นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์

 ประธานกรรมการ
 อายุ 77 ปี
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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),	Directors	Accreditation	Program	(DAP72/2008)	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�านวยการฝ่ายเดินเคร่ือง	โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 อายุ 76 ปี

นายวิทยา	คชรักษ์
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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

 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 อายุ 77 ปี

นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ
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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

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ 

 บรรษัทภิบาล
 อายุ 70 ปี

นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
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การศึกษาและการอบรม
	 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีขั้นสูง	จุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย
	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	

(DCP45/2004)	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
	 พ.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการลงทุน
 เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	
					 	 กรรมการตรวจสอบ	
	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ		

	 บรรษัทภิบาล
	 พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษา	สายการบัญชีและการเงิน		

	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง	ธนาคาร	

	 แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการลงทุน

 อายุ 64 ปี 

นางสุทธารักษ์	ปัญญา

	 	 ที่ปรึกษาสายงานบัญชีการเงิน	 
	 บริษัท	พีทีจี	เอนเนอจี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ที่ปรึกษาฝ่ายเหรัญญิก	สภากาชาดไทย	
	 2551	-	2558	 บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	ที่ปรึกษา	 

	 เป็นหุ้นส่วนบริษัท	รับผิดชอบ	งานที่ปรึกษา	
	 โครงการของธนาคาร	ทหารไทย	 
	 ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารเกียรตินาคิน

	 2546	-	2551	 ด�ารงต�าแหน่งหุ้นส่วนในบริษัท	 
	 ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	ที่ปรึกษา		 	
	 รับผิดชอบเป็นผู้อ�านวยการโครงการ	 	
	 ในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ	
	 ท�างาน	(Business	Process	Reengineering)	และ	
	 ติดตั้งระบบบัญชีแยกประเภท	(General	Ledger		
	 System)	ของ	Oracle	Application	ร่วมกับบริษัท		
	 ออราเคิล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ให้กับธนาคาร	
	 พาณิชย์	โครงการ	IAS	39,	Basel	2

	 2542	-	2545		 ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการอาวุโสของ		
	 ธนาคารไทยทนุ	รับผิดชอบการบริหารงานด้าน	
	 การเงินและบัญชี	การวางแผนองค์กร	และ 

	 หน่วยงาน	MIS	รวมถึงรับผิดชอบในการวาง	
	 ระบบบัญชี	(Silver	lake	and	PeopleSoft)	การ	
	 เพ่ิมทุน	การบริหาร	NPL	และการดูแลติดตาม	
	 การด�าเนินงานของธนาคาร	นอกจากนี้ยังตรวจ	
	 ทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคารแห่ง	
	 ประเทศไทย	และเป็นตวัแทนของผู้บริหารของ		
	 ธนาคารเข้าร่วมสมาคมธนาคารไทย	(Thai		
	 Banker	Association)

	 2530	-	2541	 ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฝ่ายของธนาคาร	
	 สหธนาคาร	(ธนาคารไทยธนาคาร)	รับผิดชอบ	
	 ในหน่วยงานงบประมาณ	และ	MIS	
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การศึกษาและการอบรม
		 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 บัญชีบัณฑิต	(บัญชีต้นทุน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 MMP.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP107/2014),	หลักสูตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	

(RNG6/2014),	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP199/2015)	และหลักสูตร	Boards	That	Make	a	Difference	(BMD)	5/2017	
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 65 ปี

นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
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 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริหาร

 ความเสี่ยงองค์กร
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการลงทุน

 อายุ 67 ปี

นายนริศ	ศรีนวล

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	

และกฎหมายมหาชน	ปี	2556

ประวัติการท�างาน
	 พ.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการลงทุน
	 พ.ย.	2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	
	 	 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร				
													 กรรมการตรวจสอบ	
		 พ.ย.	2556	-	ก.ค.2557	 กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง	
		 ธ.ค.	2555	-	ส.ค.	2556	 กรรมการบริษัท	บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม		

	 อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
	 2553	 รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม	การไฟฟ้า	

	 ส่วนภูมิภาค
	 2551	 รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร	การไฟฟ้า	

	 ส่วนภูมิภาค
	 2548	 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบ�ารุง	

	 รักษา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2547	 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ	4	(ภาคใต้)	
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 2544	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	(บริหารโครงการ)
	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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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
	 พ.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการลงทุน
	 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

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ 

 กรรมการผู้จัดการบริษัท เด็มโก้  
 เพาเวอร์
 อายุ 60 ปี

นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
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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
	 พ.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการลงทุน
	 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)	

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 กรรมการลงทุน
 รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน 

 ธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่
 อายุ 56 ปี

นายไพฑูรย์	ก�าชัย
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การศึกษาและการอบรม
	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	และการเงิน	UNIVERSITY	OF	WARWICK,	Conventry,	United	Kingdom
	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP221/2016)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 

ประวัติการท�างาน
	 พ.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการลงทุน
	 ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท
	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
	 มิ.ย.	2550	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	/	ผู้ร่วมก่อตั้ง	บจก.	พีพี	ลุกซ์,	บจก.พีพีโหมด	(PP	GROUP)
	 2547	-	2550	 Senior	Brand	Manager	for	luxury	portfolio	DIAGEO	MOET	HENESSY	(THAILAND)	
	 2546	-	2547	 CRM	Strategic	Planner	OGILVY	ONE	(WORLDWIDE)
	 2543	-	2546	 Senior	Financial	Consultant	KPMG	(THAILAND)
	 2541	-	2542	 เจ้าหน้าที่การตลาด	–	สินเชื่อที่อยู่อาศัย	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

 กรรมการบริษัท
 กรรมการลงทุน
 กรรมการสรรหาค่าตอบแทน

 และบรรษัทภิบาล 
 อายุ 40 ปี

นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	
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คณะกรรมการบริษัท เด็มโก จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

ส�านักงานตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สายงานวิศวกรรม 1

ฝ่ายก�ากับและควบคุม

สายงานวิศวกรรม 2

สายงานออกแบบและทดสอบ

สายงานสนับสนุนธุรกิจ
และโครงการขนาดใหญ่

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ส�านักงานกรรมการผูจัดการ
และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะท�างานบริหาร
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะท�างานบริหารการลงทุน

คณะกรรมการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
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	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด	 6	 ชุด	 คือ	 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการลงทุน	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ	เด็มโก้

	 คณะกรรมการบริษัท	 ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น	 มีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	 โดยมีการก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 กลยุทธ์	 เพ่ือการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ	 รวมทั้งสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุน	ภายใต้ความเชี่ยวชาญ	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทต้องมุ่งสร้าง	 และเพ่ิมมูลค่าให้กับบริษัท	 ต้องให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย	 มีความเป็นผู้น�า	
(Leadership	 Board)	 ที่ใช้ความรู้	 ความสามารถ	 แนะน�าฝ่ายจัดการให้ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ	 ที่เข้ามากระทบบริษัท	 ด้วยการให้ความส�าคัญ
กับยุทธศาสตร์ธุรกิจ	การบริหารความเสี่ยง	การวางแผนบุคลากรระดับสูง	(Succession	Planning)	IT	และ	Cyber	Security	เพ่ือให้ธุรกิจของกลุ่ม 

เด็มโก้	สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	มีการท�าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	ไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน	และทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

เด็มโก้	ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ดังนี้
	 1.	คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
	 2.	 จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	 แต่ต้องไม่น้อยกว่า	 9	 คน	 โดยกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า	 4	 คน	 หรือหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 (แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า)	 จะต้องเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระ 

จะต้องมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมของผู้บรหิาร	ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	และต้องไม่มีส่วนเกีย่วข้องหรอืมีส่วนได้เสยีในทางการเงินและการบรหิาร 

กิจการ	 อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	 ทจ.	 28/2551	
เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	(“ประกาศ	ทจ	28/2551”)	
	 3.	จ�านวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	
	 4.	คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท
	 ทั้งนี้	 คุณสมบัติ	 และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ	 และ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 ให้เป็นไปตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(บจ/ร	26-00)	(Policy	Statement	on	Code	of	Best	Practices	of	Directors	of	Listed	Companies)	และกรรมการ
อิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 ปี	2560คณะกรรมการ	เด็มโก้	มีจ�านวน	10	คน	ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	8	คน	โดยในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระ	
จ�านวน	5	คน	ซึ่งเกินกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ดังนี้
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1.	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์
2.	นายวิทยา	คชรักษ์
3.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ

4.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ

5.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส

6.	นายนริศ	ศรีนวล

7.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์

8.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย

9.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา
10.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์

2549
25/4/2555
2549

25/4/2552

11/7/2556

14/11/2557

2549

29/4/2556

28/4/2559
26/4/2560

11
5
11

8

4

3

11

4

2
1

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาค่า
ตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการลงทุน
กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร	กรรมการลงทุน
กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
กรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการ	กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
กรรมการลงทุน

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนปี
ที่เป็นกรรมการวันที่ได้รับต�าแหน่ง

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท			

กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท	เป็นดังนี้
	 นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�าคัญบริษัท	หรือ	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการสองในสี่
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้
	 1.	 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด	 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด
	 2.	 มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ	มีความเป็นอิสระ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ
ระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์	 (Duty	of	Care	and	Duty	of	Loyalty)	และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างที่	มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	และจิตใจ
ที่สมบูรณ์	สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ	มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี	มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์
ในการประชุม	 มีความตรงไปตรงมา	 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้โดยอิสระ	 มีประวัติการท�างาน	 และจริยธรรมที่ดีงาม	 และได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
	 3.	 มีความรู้ความสามารถที่ส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท	 ได้แก่	 ธุรกิจพลังงาน	 วิทยาศาสตร์	 การบริหารรัฐกิจ	 วิศวกรรมศาสตร์	
เศรษฐศาสตร์	การบัญชี	การตลาด	การเงิน	และกฎหมาย

25

ANNUAL REPORT 2017



	 4.	 ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
	 5.	 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	 หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน	 หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น	
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
	 6.	 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า	 หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทท�าขึ้น	 ไม่ว่าโดยตรง	 หรือโดยอ้อม	 หรือถือหุ้น 

หุ้นกู้	เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัท	หรือบริษัทในเครือ

การแต่งต้ังและการพ้นต�าแหน่งของกรรมการ	

	 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	และข้อก�าหนดของกฎหมาย	กับหลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน	 โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ	 โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ	เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น	

•	 ส�าหรับการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนน�าเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเป็นข้ันสุดท้าย	 โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป	

•	 กรรมการจ�านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากต�าแหน่งในทุกคร้ังของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี
โดยให้กรรมการซ่ึงอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	ในกรณีที่กรรมการท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้
พอดีหนึ่งในสาม	ก็ให้ใช้จ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม	โดยกรรมการซึ่งออกจากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้

•	 นอกจากนี้	 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติ
โดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า	3	วาระ	หรือ	9	ปี	ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

 

	 คณะกรรมการฯ	ได้ก�าหนดวิธีการ	และขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท	ดังนี้
 

	 1.	 การสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
1.1	 คณะกรรมการฯ	รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก	เพ่ือเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพ่ือ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
1.2	 คณะกรรมการฯ	พิจารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ	จากรายช่ือท่ีได้รับการ	 เสนอโดยผู้ทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้ 

เป็นกรรมการบริษัทฯ	จะต้องมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด
1.3	 คณะกรรมการฯ	ได้คัดเลือก	และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ	แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
	 2.	 การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง

2.1	 คณะกรรมการฯ	 รับทราบว่ามีกรรมการขอลาออก	 ซ่ึงมีผลให้ต�าแหน่งว่างลง	 และทราบรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
สรรหา	และเสนอชื่อเข้าคัดเลือก	เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2.2	 คณะกรรมการฯ	พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ	ซึ่งมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

2.3	 คณะกรรมการฯ	 เสนอรายชือ่ผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 1.	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
1.1	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายหลัก	 (Objective)	ครอบคลุมถึง	 เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร	 (Control	 Idea)	และ

เป้าหมายในระยะสั้น	 แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์	 หลักการ	 และรูปแบบธุรกิจที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการให้เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน	 มีจริยธรรม	 เคารพสิทธิ	 และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม	และพัฒนา	ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	

1.2	 ก�าหนดกลยุทธ์	 นโยบายการด�าเนินงาน	 และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ	 ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญ	 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์	 และเป้าหมาย	 ให้สามารถแข่งขันได้	 มีผลประกอบการที่ดี	 โดยค�านึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง	
และระยะยาว	สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3	 ติดตาม	 ประเมินผล	 ก�ากับดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน	 ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง	 และ/หรือประจ�าปีของ
กิจการว่าสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลักของธุรกิจ	สร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ	ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้เสีย	และ
สังคมโดยรวม

1.4	 สนับสนุนให้มีการน�านวัตกรรม	และเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการอย่างเหมาะสม	และปลอดภัย
1.5	 มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคน	และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	 (Duty	of	Care)	และซื่อสัตย์สุจริต

ต่อองค์กร	(Duty	of	Loyalty)	และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.6	 สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม	ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�าในการก�ากับดูแลกิจการ
1.7	 เข้าใจขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 และก�าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่	 และความรับผิดชอบ 

ให้กรรมการผู้จัดการ	 และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน	 ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ	 และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามที ่
ได้รับมอบหมาย

1.8	 ก�าหนดหลักการ	นโยบาย	และแนวทางในการด�าเนินงานส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	อาทิเช่น	นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ	นโยบายบริหารความเสี่ยง	นโยบายลงทุนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูล	กฎบัตร	
ข้อบังคับบริษัท	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1.9	 ก�ากับดูแลกิจการ	 ตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (CG	 Code	 2017)	 เพ่ือให้กิจการเป็นไปเพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยั่งยืน

	 2.	อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการก�ากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
2.1	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่ชอบด้วยกฎหมาย	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ระมัดระวัง	รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.2	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	 ภายใน	 4	 เดือน	 นับแต่วันสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชีของบริษัท	รวมถึงการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2.3	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องจัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้	รวมทั้งดูแล

ให้มีระบการจัดเก็บเอกสารที่ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง	 มีการควบคุมภายใน	 การตรวจ
สอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีการท�างบการเงิน	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพ่ือแสดงฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง	 ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ

2.5	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องมีการก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	เป้าหมาย	กลยุทธ์	และทิศทางการด�าเนินงาน 

การลงทุน	 และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 พร้อมท้ังแผนการด�าเนินงาน	 และงบประมาณประจ�าป ี

ให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษัิท	 โดยพิจารณาถงึการจัดสรรทรพัยากรและการควบคุมการด�าเนนิงาน 

ที่เหมาะสม
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2.6	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องก�าหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร	 ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ
2.7	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดการบริษัทให้ด�าเนินการตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม	 เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ	 และตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท	 รวมทั้งจัดการให้เป็นไปตามมติของ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.8	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจแต่งตั้ง	ฝ่ายจัดการ	เพ่ือท�าหน้าที่บริหารกิจการ	รวมถึงก�าหนดอัตรา	ค่าตอบแทน	และสวัสดิการ

ที่เหมาะสม
2.9	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดการแต่งตั้ง	 กรรมการผู้จัดการ	 เพ่ือบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท	 รวมถึงก�าหนด

อัตราค่าตอบแทน	และสวัสดิการที่เหมาะสม	ตลอดถึงการส่งเสริม	สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	จัดให้มีแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหารระดังสูง	และติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม

2.10	คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องมีการให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.11	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่าย

บริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

2.12	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง	 เปลี่ยนแปลง	 บุคคลเข้าเป็นกรรมการ	 และ/หรือ	 ผู้บริหารใน
บริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 รวมถึงการก�าหนดใช้นโยบายการควบคุมและ
กลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 เพ่ือแสดงว่าบริษัทมีกลไกการก�ากับดูแลบริษัท
ย่อยตามที่ก�าหนดในประกาศที่	 ทจ.28/2551	 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	 ฉบับตามที่ได้ม ี

การแก้ไข
2.13	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องพิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	 มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 เช่น	

คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 เป็นต้น	 รวมถึงการก�าหนด	 ขอบเขต	
อ�านาจหน้าที่	ตลอดจนค่าตอบแทน	ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2.14	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดท�ากฎบัตร	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จรรยาบรรณของบริษัทฯ	 เพ่ือให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	
พนักงาน	รวมถึงลูกจ้างทุกคน	ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ	เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.15	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ	 เพ่ือให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการจะ
ต้องทราบ	เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ	ปฎิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่มีผลบังคับใช้

	 เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	ทั้งนี้เร่ืองที่กรรมการมีส่วนได้เสีย 

หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย	 หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น
	 (ก)	เร่ืองที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 (ข)	 การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้อง 

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	 และ 

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
	 (ก)	การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
	 (ข)	การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
	 (ค)	การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ	การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
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	 (ง)	การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
	 (จ)	การเพ่ิมทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท
	 (ฉ)	 การอ่ืนใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย	 ว่าด้วยหลักทรัพย์	 และ/หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น	

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
 

	 ประธานกรรมการบริษัท	 มีบทบาทเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ	 ผู้ซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่า 
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	ดังนั้นประธานกรรมการจึงมีหน้าที่ส�าคัญ	ดังนี้

1.	 ก�ากับ	ติดตาม	และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลัก
ของบริษัทฯ

2.	 สนับสนุน	 ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม	 และเป็นไปตามนโยบายก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.	 ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานกรรมการชุดย่อย	 และเลขานุการบริษัทฯ	 และมีมาตรการที่ดูแลให้
เร่ืองส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.	 จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง	 และเหมาะสมที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 

กับส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ	ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5.	 ดูแลให้องค์ประกอบ	และการด�าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
6.	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่าย

จัดการ

การประชุมกรรมการ

1.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	กฎหมายมหาชน	และกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่างน้อย	6	คร้ังต่อปี	ทั้งนี้ในแต่ละปีจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	1	
คร้ังที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม	 กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังยกเว้นกรณีที่มีเหตุผล
พิเศษ	รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถด�าเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นได้		

2.	 มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	 7	 วัน	 และ
คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้	 หรือให้ผู้บริหารระดับสูง
เข้าประชุมเพ่ือชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม	 อีกทั้งก�าหนดให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเร่ืองเข้าวาระการประชุมได้	

3.	 ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการชุดย่อย	 และเลขานุการบริษัท	 เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเร่ืองเข้าวาระการประชุม 

คณะกรรมการ	ตามความเหมาะสม
4.	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่มาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5.	 ในการประชุมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส�าคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากท่ีประชุมระหว่างพิจารณาเร่ืองนั้นๆ	 และ 

จะต้องงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ
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6.	 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการหนึ่งคนมีหนี่งเสียงในการลงคะแนน	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า	 ณ	 ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องม ี

คณะกรรมการไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
7.	 บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนเพ่ือสามารถให้กรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้	

	 ในปี	 2560	 บริษัทได้ก�าหนดตารางการประชุมกรรมการไว้ล่วงหน้าทั้งปีเพ่ือให้กรรมการสามารถวางแผนและจัดสรรเวลามาประชุม	 
รวมถงึคณะกรรมการได้มีการประชุมโดยท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย	2	คร้ัง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทของกรรมการแต่ละคน	สรุปได้ดังนี้

นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์
นายวิทยา	คชรักษ์
นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ
นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
นายนริศ	ศรีนวล
นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
นายไพฑุรย์	ก�าชัย
นางสุทธารักษ์	ปัญญา
นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์

7/7
6/7
6/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
6/7
6/7

-
-

-

-
-

2/2
1/2
1/2
2/2
2/2
2/2

2/2
2/2

รวมกรรมการที่เข้าประชุม 	 9	 10	 9	 10	 10	 8	 9	 	 	 6	 8	
	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 	 	 8	 8	

	 90	 100	 90	 100	 100	 80	 90	 	 	 75	 100	

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ	(%)	ของการเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ของกรรมการทั้งหมด
ในแต่ละคร้ังที่ประชุม

รายช่ือกรรมการล�าดับ

วันที่	/	คร้ังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่	/	คร้ังที่ประชุม

คณะกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

11	
ม.ค

.60
	(ค

รั้งท
ี่	1/2

560
)	

27	
ก.พ

.60
	(ค

รั้งท
ี่	2/2

560
)	

24	
เม.

ย.6
0	(

ครั้
งท

ี่	3/2
560

)	
12	

พ.ค
.60

	(ค
รั้งท

ี่	4/2
560

)	
11	

ส.ค
.60

	(ค
รั้งท

ี่	5/2
560

)	
10	

ต.ค
.60

	(ค
รั้งท

ี่	6/2
560

)	
13	

พ.ย
.60

	(ค
รั้งท

ี่	7/2
560

)

10	
ต.ค

.60
	(ค

รั้งท
ี่	1/2

560
)	

18	
ธ.ค

.60
	(ค

รั้งท
ี่	2/2

560
)

รวม รวม

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
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สรุปการเข้าร่วมประชุม	ประจ�าปี	2560	ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	5	คณะ	ดังนี้

ผู้บริหารบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน	12	คน	ดังนี้
(1)	 นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	 	 กรรมการผู้จัดการ	และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการก�ากับดูแล
	 	 	 	 	 สายงานพัฒนาธุรกิจ	และการตลาด
(2)	 นายไพฑูรย์	ก�าชัย		 		 รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่
(3)	 นายรักษา	สารณาคมน์กุล	 				 รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	1	
(4)	 นายฉัตรชัย	พืชพันธ์			 	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการออกแบบและทดสอบ	
(5)	 นายนรินทร์	เอกนิพิฐสริ	 	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	2
(6)	 นางสาววรรณฤดี	สุวพันธ์	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ
(7)	 นางสาวอรวรรณ	ศิริวงศ์	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
(8)	 นายศุภกฤต	เนื้อทอง	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

C
ID,	CA
NID,	ED,	CRM
ID,	A,	NCG
ID,	CNCG,	CRM
ID,	A,	CCRM,	IC
NID,	CED,	CRM,	IC
NID,	ED,	CRM,	IC
ID,	A,	CIC
NID,	IC,	NCG

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7/7
6/7
6/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
6/7
6/7

-
8/8

6/8
-
8/8
-
-
8/8

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

-
-
-
-
-
-

16/16
16/16

-
-
3/3
6/6
6/6

-
-
2/3
3/3

-
-
6/6

6/6
6/6
5/6
6/6

1.	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์
2.	นายวิทยา	คชรักษ์
3.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ
4.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
5.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
6.	นายนริศ	ศรีนวล
7.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
8.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย
9.นางสุทธารักษ์	ปัญญา
10.	นายโอฬารปุ้ยพันธวงศ์

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง
AGM BOD AC IC EDC NCGC CRMC

การเข้าร่วมประชุม	(คร้ัง/จ�านวนคร้ังที่ประชุม)

หมายเหตุ	
AGM	 =		 การประชุมสามัญประจ�าปี	ผู้ถือหุ้น	2560	 BOD	 =	 คณะกรรมการบริษัท		 AC	 =	 คณะกรรมการตรวจสอบ
ICC	 =	 คณะกรรมการลงทุน	 EDC	 =	 คณะกรรมการบริหาร		 NCGC	 =		คณะกรรมการสรรหค่าตอบแทน
CRMC	=	 คณะกรรมการบริหาร	 C	 =		 ประธานกรรมการ	 	 	 และบรรษัทภิบาล
	 	 ความเสี่ยงองค์กร
ID	 =	 กรรมการอิสระ	 NID	 =		 กรรมการ		 CA	 =	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
CIC	 =	 ประธานกรรมการลงทุน	 CED	 =	 ประธานกรรมการบริหาร	 CNCG	 =	 ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	
CCRM	=	 ประธานกรรมการบริหาร	 A	 =	 กรรมการตรวจสอบ	 	 	 ความเสี่ยงองค์กร
	 	 และบรรษัทภิบาล	 	 	
	ED	 =	 กรรมการบริหาร	 IC	 =	 กรรมการลงทุน	 NCG	 =	 กรรมการสรรหาฯ
CRM	 =	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	

31

ANNUAL REPORT 2017



(9)	 นายชัยวัฒน์	อาซ้าย	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานระบบสายส่งและสายจ�าหน่าย
(10)	 นายยงยุทธ	อรุณเทววิโรจน์			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานก่อสร้าง	 และบริหารงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
(11)	 นายสุรสิงห์	ถาวร		 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
(12)	 นางสาวสุภาพันธ์	ภัทรนานากุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานบัญชีและบริหารการเงิน

เลขานุการบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	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.	 สนบัสนุนงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเกีย่วข้องกบักฎระเบยีบ	กฎเกณฑ์	ข้อก�าหนดต่างๆ	ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
4.	 ด�าเนินการอ่ืนๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 ในปี	2560	เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร	พลังงานส�าหรับผู้บริหาร	รุ่นท่ี	3	ด�าเนินการโดยสภาอุตสาหกรรม

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย	 หลักเกณฑ์	 องค์ประกอบ	 และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 โดยใช ้

หลักการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 (Fiduciary	 Duty)	 และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	
(Accountability	and	Responsibility)	รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	และมีขนาดใกล้เคียงกัน
	 นอกจากนี้	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ค�านึงถึงความเพียงพอ	 และจูงใจในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณภาพ	 และคงรักษา 
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ	 และความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	 โดย 

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	 และน�าเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี
	 ในปี	2560	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ	และน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เม่ือวันที่	26	เมษายน	2560	เพ่ือพิจารณาอนุมัติการก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2560	มีวงเงินไม่เกิน	6,112,000	บาท	โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทน	ดังนี้
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22,000

23,000
20,000
20,000
32,000

55,000

28,000
25,000
25,000
32,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
	 •	คณะกรรมการตรวจสอบ
	 •	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	 •	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 •	คณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทน	(บาทต่อเดือน)

ประธาน กรรมการ

หมายเหตุ	:	 1.	 ส�าหรับกรรมการที่ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งชุด	 ให้ได้รับค่าตอบแทนตาม	 ค่าตอบแทนคณะชุดย่อยที ่
สูงกว่าเพียงคณะเดียว

	 2.	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ	 เฉพาะกรณี	 กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยเกินกว่าหนึ่งชุดให้ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ
เป็นรายคร้ัง	เฉพาะคร้ังที่มาร่วมประชุม	คร้ังละ	2,500	บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ	และกรรมการชุดย่อย	รายบุคคล	ประจ�าปี	2560

C
ID,	CA
NID,	ED,	CRM
ID,	A,	NCG
ID,	CNCG,	CRM
ID,	A,	CCRM,	IC
NID,	CED,	CRM,	IC
NID,	ED,	CRM,	IC
ID,	A,	CIC
NID,	IC,	NCG

660,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
264,000
198,000

2,970,000

-
336,000
329,600
276,000
300,000
300,000
384,000
384,000
276,000
277,333

2,862,933

660,000
600,000
611,100
552,500
579,000
584,000
658,000
663,000
545,000
475,333

5,927,933

-
-

17,500
12,500
15,000
20,000
10,000
15,000
5,000

95,000

1.	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์
2.	นายวิทยา	คชรักษ์
3.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ
4.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
5.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
6.	นายนริศ	ศรีนวล
7.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
8.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย
9.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา
10.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์

รายช่ือกรรมการ

รวม

ต�าแหน่ง กรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวม
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

หมายเหตุ	
AGM	 =	 การประชุมสามัญประจ�าปี	ผู้ถือหุ้น	2560	 BOD	 =		 คณะกรรมการบริษัท	 AC	 =	 คณะกรรมการตรวจสอบ
NCGC	 =	 คณะกรรมการสรรหค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 ICC	 =		 คณะกรรมการลงทุน	 EDC	 =	 คณะกรรมการบริหาร		 			
CRMC	 =	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 C	 =	 ประธานกรรมการ	 ID		 =	 กรรมการอิสระ		 	
NID	 =	 กรรมการ	 CA	 =	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
CIC	 =	 ประธานกรรมการลงทุน		 CED	 =	 ประธานกรรมการบริหาร
CNCG	 =	 ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 CCRM	 =	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
A	 =	 กรรมการตรวจสอบ		 ED	 =	 กรรมการบริหาร	 IC	 =	 กรรมการลงทุน
NCG	 =	 กรรมการสรรหาฯ					 CRM	 =	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
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	 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ	ข้างต้นแล้ว	กรรมการอสิระ	และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธปิระโยชน์ 

อ่ืนๆ	ได้แก่	สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี	การประกันชีวิตกลุ่ม	ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง	และค่าใช้จ่ายในการอบรม	สัมมนาหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และสถานบันอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนของผู้มีอ�านาจในการจัดการ	
	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบาย	การจ่ายค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อ่ืน	รวมถึง
จ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่ผู้มีอ�านาจในการจัดการเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก�าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงาน	 และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส	 และตามขอบเขต
ความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน	เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน	และสาธารณูปโภค
 

	 ส�าหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี	2560	บริษัทฯ	มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนโบนัส	และอ่ืนๆ	จ�านวน	12	คน	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22.104	ล้านบาท

	 ค่าตอบแทนอ่ืน
	 •	 เงินกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ
	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	2	ของเงินเดือน	โดยในปี	2560	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร	10	คน	

บุคลากร
	 1.	จ�านวนพนักงาน	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้นจ�านวน	522	คน	แบ่งตามสายงานต่างๆ	มีรายละเอียด	ดังนี้

50
219
95
57
15
86

522

ส�านักงานกลาง
สายงานวิศวกรรม	1	
สายงานวิศวกรรม	2
สายงานออกแบบและทดสอบ
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
สายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

สายงาน

รวม

จ�านวนพนักงาน	(คน)

	 ส�าหรับบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทย่อยมีพนักงานและลูกจ้างประจ�า	รวมทั้งสิ้น	340	คนแบ่งเป็นสายงานผลิต	309	คน	
และส�านักงานส่วนกลาง	31	คน
	 2.	 การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง	3	ปี	ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน	โดยในปี	2560	มีจ�านวนพนักงาน
เพ่ิมขึ้น	จากปีก่อนประมาณ	1.08%
	 3.	ค่าตอบแทนของพนักงาน
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	 ในปี	2560	บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	284.639	ล้านบาท	โดยผลตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	ค่าครองชีพ	ค่าเบี้ยกันดารต่างจังหวัด	เงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	แบ่งตามประเภท	ดังนี้

(	ล้านบาท)

229.531
12.651
8.039
10.581
8.394
2.208
13.235

284.639

62.761
7.024
3.721
0.166
7.500
0.844
0.036

82.052

เงินเดือน	ค่าจ้าง
ค่าครองชีพ
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยกันดารต่างจังหวัด
โบนัส
เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
อ่ืนๆ

รายการ

รวม

บริษัท บริษัทย่อย

	 4.	 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา	3	ปี	ผ่านมา
	 	 -ไม่มี-
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	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด	 เมื่อวันที่	 1	 มิถุนายน	 2535	 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นที่	 6	 ล้านบาท 

การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ทั้งทางด้านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 สถานีไฟฟ้าย่อย
และงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า	20	ปี		ในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจร
ในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	-	สถานีไฟฟ้าย่อย	งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	งานด้าน
พลังงานทดแทน	 เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 งานด้านอนุรักษ์พลังงาน	 งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม	 งานสื่อสาร 

และอาณัติสัญญาณ	 รวมท้ัง	 ผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กส�าหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 ระบบเสาโทรคมนาคม	 และป้ายโฆษณา 
Bill	 Board	 และงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	 วัสดุก่อสร้าง	 และอุปกรณ์สื่อสาร	 ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ	นอกจากนี้ในการพัฒนาล่าสุด	บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานหมุนเวียน	ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์	อีกด้วย

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้
 

	 ปี	2535	-	2548	พัฒนาการก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ
 

	 บริษัทเร่ิมเปิดด�าเนินการโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดในปี	 2537	 โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	และในปีเดียวกันนั้น	บริษัทชนะการประมูลงานงานออกแบบ	จัดหา	และติดตั้งงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	22-33	เควี	ใน
พ้ืนที่ภาคกลางและภาคใต้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกของบริษัท		ต่อมาในปี	2538	บริษัทเปิดโรงงานบ่อชุบสังกะสี
แบบจุ่มร้อนขนาด	 1.2	 x	 4.0	 x	 1.5	 เมตร	 เพ่ือใช้ชุบงานเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดที่โรงงานผลิต	 พร้อมทั้งได้เร่ิมขยายงานสู่ภาคเอกชน
มากขึ้น	 โดยโครงการแรก	 ได้แก่งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย	 ระบบ	 115/22	 เควี	 ของบจก.	 ฮอนด้า	 คาร์	 แมนูแฟคเจอร่ิง	 จ.	 อยุธยา	 และสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ	จ.	อยุธยา	นอกจากนี้	บริษัทยังได้รับงานวางระบบและติดตั้งไฟฟ้าแรงต�่าในโรงงานอุตสาหกรรม	เช่น	บจก.	สยามลวดเหล็ก	
(บริษัทในเครือบมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย)	บจก.	ยูเอ็มซี	จ.	ชลบุรี	และ	บจก.	ไทยน�้าทิพย์	เป็นต้น	ใน

	 ปี	 2539	 บริษัทเร่ิมรับงานออกแบบและติดตั้งระบบท�าความเย็นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ	 เช่น	 โรงงานหล่อ
ดอกยางเคร่ืองบิน	 จ.	 สระบุรี	 อาคารสถานีศูนย์ฝึกอบรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 ที่	 อ.	 บางปะกง	 จ.	 ชลบุรี	 และต่อมาในปี	 2540	 บริษัทเร่ิมงาน 

ระบบเคเบิ้ลใต้ดินเป็นคร้ังแรก		ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์	จ.	กาญจนบุรี	และงานสายส่ง	115	
เควี	เป็นคร้ังแรกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	และบริษัทเอกชนต่างๆ	เช่น	บจก.	อมตะ	เอ็กโก้	พาวเวอร์	เป็นต้น

 ต่อมาในปี	 2544	 	บริษัทเร่ิมรับงานการจัดหา	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	บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	 และอนุรักษ์พลังงาน	 นอกจากนี้	 หน่วยงานราชการและภาคเอกชน	 ได้ว่าจ้างบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน	เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า	โรงพยาบาลสวนปรุง	จ.	เชียงใหม่	เป็นต้น

	 ปี	 2547:	 บริษัทเร่ิมงานติดต้ังสายเคเบิ้ลใยแก้ว	 ด้วยวิธี	 Blowing	 Method	 ซึ่งเป็นวิธีติดตั้งแบบใช้ลมอัดในการลากสายเคเบิ้ลใยแก้วขึ้น
เป็นคร้ังแรกให้แก่	โครงการวางท่อแก๊ส	ไทย-มาเลเซีย	ของบริษัท	ทรานไทย	-	มาเลเซีย	จ�ากัดซึ่งมี	บมจ.	ปตท.	เป็นผู้ถือหุ้นหลัก	ที่	อ.	หาดใหญ่	
จ.	สงขลา	นอกจากนี้บริษัทได้เร่ิมผลิตเสาโฆษณาโครงเหล็กให้แก่	บมจ.	มาสเตอร์	แอด

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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	 บริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทจ�านวน	 4	 บริษัทซึ่งได้แก่	 บริษัท	 เด็มโก้	
พัฒนาพาณิชย์	จ�ากัด	บริษัท	เอ็น.อี.ซี	คอนกรีตอัดแรง	จ�ากัด	บริษัท	น�าชัยพัฒนา	เอ็นจิเนียร่ิง	(1996)	จ�ากัด	และบริษัท	อนุสรณ์	เซอร์วิส	(2004)	
จ�ากัด	และปิดกิจการอีก	2	บริษัทซึ่งได้แก่บริษัท	เด็มโก้-	เฮอริเทจ	แลนด์	จ�ากัดและบริษัท	เด็มโก้	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวปล็อปเม้นท์	จ�ากัด	เพ่ือปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

 ปี	2548	:	โรงงานได้รับ	ISO	9001	:	2000	จากสถาบัน	Anglo	Japanese	American	(AJA)	Registrars	ส�าหรับระบบคุณภาพ	ในการผลิต	
ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากโลหะประดิษฐ์	 (ยกเว้นเฉพาะเคร่ืองจักรและอุปกรณ์)	ชิ้นส่วนจับยึด/รองรับในงานไฟฟ้า	เสาระบบ	สายส่งไฟฟ้า	โครงสร้าง
ส�าหรับสถานีไฟฟ้า	 เสาโทรคมนาคมโครงสร้างเหล็กส�าหรับป้ายโฆษณา	 โครงสร้างเหล็กส�าหรับอาคารทั่วไป	 อุปกรณ์โลหะในงานระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่าและแรงสูงบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจาก	 142.0	 ล้านบาท	 เป็น	 160.0	 ล้านบาท	 โดยการเสนอขายให้แก ่

ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้	(หุ้นละ	100	บาท)	เพ่ือใช้ส�าหรับขยายก�าลังการผลิตและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ปี	2549	พัฒนาการหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	-	ปัจจุบัน

 ปี	2549	:	บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2549	และมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก160.0	ล้านบาท	เป็น	215.0	
ล้านบาท	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	50.0	หุ้น	เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	และหุ้นจ�านวน	5.0	หุ้น	เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	ไอ	เมื่อ
วันที่	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	 2550	 :	 บริษัทได้ปิดกิจการและช�าระบัญชี	 บริษัท	 อาลี	 คาตุน	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 2550	 เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย 

ด�าเนินงานสูงอีกทั้งบริษัทได้เปลี่ยนเป้าหมายตลาดต่างประเทศในส่วนของงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศบังคลาเทศและประเทศในแถบ
ใกล้เคียงเป็นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	215.0	ล้านบาทเป็น	328.9	ล้านบาท	ตามมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังที่	1/	2550	เมื่อวันที่	26	กันยายน	
2550	 โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	 113.9	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท	 แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	 52.8	 หุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

หุ้นจ�านวน	60.0	ล้านหุ้น	เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	และหุ้นจ�านวน	1.1	ล้านหุ้น	เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	เนื่องจาก
การปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ปี	2551	:		เมื่อวันที่	15	มกราคม	2551	บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทเจ	พี	เอ็ม	อินเตอร์	จ�ากัด	(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	เด็มโก้อินดัสตรี	
จ�ากัด)	ซึ่งด�าเนินธุรกิจรับจ้างและติดตั้งภาชนะแรงดันสูง	ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เคร่ืองกล	ในสัดส่วนร้อยละ	45.0	ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้ว	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายตลาดไปสู่งานผลิตภาชนะแรงดันสูง	 (high	 pressure	 vessel)	 ที่ใช้ในโรงงานปิโตรเคมี	 และโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	กลยุทธดังกล่าวจะเสริมให้ส่วนงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลของบริษัทมีต้นทุนประมูลงานที่ลดลง	เป็นการเสริมความ
แข็งแกร่งของธุรกิจ	
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	 นอกจากนี้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังที่	1/	2551	 เมื่อวันที่	10	มกราคม	2551	บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก	328.9	ล้านบาท
เป็น	 268.9	 ล้านบาท	 โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	 จ�านวน	 60.0	 ล้านหุ้นซึ่งเดิมจัดสรรเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ
เจาะจง	และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	268.9	ล้านบาทเป็น	357.9	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	89.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการ
จัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	 88.6	 ล้านหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถ
เปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคร้ังที่	1	(DEMCO-W1)	และหุ้นจ�านวน	0.4	ล้านหุ้น	เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซ่ึงได้จัดสรรให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท	(DEMCO-ESOP1)	เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ
สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคร้ังที่	1	(DEMCO-W1)	ดังกล่าวข้างต้น

	 ต่อมาบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	357.9	ล้านบาทเป็น	402.3	ล้านบาท	 	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังที่	 2/	 2551	 เมื่อวันที่	 17	
กันยายน	2551	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	44.4	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	33.4	หุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	
และหุ้นจ�านวน	11	ล้านหุ้น	เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	คร้ังที่	1	(DEMCO-W1)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
และเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ปี	 2552	 :	บริษัทได้เร่ิมเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน	 โดยการเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมกับกลุ่มบริษัท	 วินด์	
เอ็นเนอร์ยี่ส์	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (WEH)	 จ�านวน	 12	 โครงการ	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	 1059.8	 เมกกะวัตต์	 ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 930	
เมกกะวัตต์	โดย	WEH	เป็นผู้ศึกษา	พัฒนา	คัดเลือกกังหันและจัดหาเงินลงทุน		ส่วนบริษัทท�าหน้าที่ส�ารวจ	ออกแบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ 

การเช่ือมต่อการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	บริษัทได้จัดเตรียมโครงสร้างเงินทุนส�าหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	และ
พลังงานแสงอาทิตย์	โดยการออกใบส�าคัญสิทธิ	DEMCO	-	W2	

	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2552		เมื่อวันที่	9	เมษายน	2552	บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก	402.3	ล้านบาทเป็น	401.9	ล้าน
บาท	โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	จ�านวน	40	ล้านหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 (DEM-
CO-ESOP1)	เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบก�าหนด	และผู้ได้รับสิทธิพ้นจากการเป็นพนักงาน

	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 คร้ังที่	 1/2552	 เมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	 2552	 บริษัทได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	 401.9	 ล้านบาทเป็น	
451.9	 ล้านบาท	 โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	 50.0	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท	 แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	 43.5	 ล้านหุ้นเพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ครัง้ที	่2	(DEMCO-W2)	และหุน้จ�านวน	6.5	ล้านหุน้	เพ่ือรองรับการใช้ใช้สิทธิตามใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ชนิดระบช่ืุอผู้ถอื
และสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคร้ังที่	 1	 (DEMCO-W1)	 เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบส�าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคร้ังที่	 2	 (DEMCO-W2) 
ดังกล่าวข้างต้น
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 ปี	2553	:	ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ์	DEMCO	-	W1,	DEMCO	-	W2	ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในสัดส่วนร้อยละ85.06	และ99.33บริษัทได้ใช้
เงินทุนบางส่วน	ลงทุนในโครงการพลังงานลมเขาค้อ	ในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ	10	และในปีเดียวกัน	บริษัทได้จัดโครงสร้างเงินทุน	
โดยออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO	-	W3	และ	DEMCO	-	W4	เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	

	 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 คร้ังที่	 1/2553	 เมื่อวันที่	 27	 พฤษภาคม	 2553	 มีมติให้บริษัทเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท	จาก	48	ข้อ	เป็น	59	ข้อ	เพ่ือให้ครบถ้วนเพียงพอในการที่บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการผลิต	และจ�าหน่ายสาธารณูปโภค	รวมถึงธุรกิจการ
ค้าด้านอ่ืนๆ	ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินงานเพ่ือขยายธุรกิจให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังที่	2/	2553	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2553	ได้มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก	451.9	ล้านบาทเป็น	
435.4	ล้านบาท	โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	จ�านวน	16.5	ล้านหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	คร้ังที่	1	และคร้ังที่	2	
(DEMCO-W1,	DEMCO-W2)เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุ	 เมื่อวันที่	 26	มีนาคม	2553	และ	10	มิถุนายน	2553	ตามล�าดับ	จึง 

ไม่จ�าเป็นต้องมีหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิอีกต่อไป	 และมีมติให้บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก	 435.4	 ล้านบาทเป็น	 635.4	 ล้านบาท	 โดยออกหุ้น
สามัญจ�านวน	200.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	110.0	ล้านหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	 คร้ังที่	 3	 (DEMCO-W3)	 หุ้น
จ�านวน	 74.0	 ล้านหุ้น	 เพ่ือรองรับการใช้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคร้ังที่	4	(DEMCO-W4)	และหุ้นจ�านวน	16.0	ล้านหุ้น	เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อ	ผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	คร้ังที่	2	(ESOP#	2) 
และ	 เมื่อวันที่	 16	 	สิงหาคม	2553	 	ที่ประชุมคณะกรรมการ	คร้ังที่	 6/2553	 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน	จ�านวน	40	
ล้านหุ้น	ในวงเงินไม่เกิน	214	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	9.19	ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	โดยวิธีซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ก�าหนดระยะเวลาซื้อคืนตั้งแต่วันที่	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	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 1/2554	 มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	 27	 ในบริษัท	 อี
โอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	(อีโอลัส)	ซึ่ง	อีโอลัส	เป็นผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	60	ใน	บริษัท	เฟิร์สโคราช	วินด์	จ�ากัด	
(เฟิร์ส)	และ	บริษัท	เคอาทู	จ�ากัด	(เคอาทู)		โดยที่	เฟิร์ส	และ	เคอาทู	เป็นบริษัทที่ด�าเนินโครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	ห้วยบง	3	และ	ห้วย
บง	2	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	โครงการละ	103.5	เมกกะวัตต์	เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการละ	90	
เมกกะวัตต์	โครงการตั้งอยู่ที่	ต�าบลห้วยบง	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	และมีมติให้บริษัทออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน	363,538,157	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยให้จัดสรรตามรายละเอียดดังนี้
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	 (1)		จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน	316,828,627	หุ้น	เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	ตาม
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	 ในอัตราส่วน
การจองซื้อ	 2	 หุ้นเดิมต่อ	 1	 หุ้นใหม่	 กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง	 และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน	 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ�านง
จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิ	(Excess	Rights)	ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้	ในราคาเสนอขายเดียวกัน	ทั้งนี้	มอบหมายให้คณะกรรมการหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก�าหนดราคาเสนอขาย	 ระยะเวลาการเสนอขาย	 เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน	ๆ	 เกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	 และมีอ�านาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจากการท่ีผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
แสดงความจ�านงจะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิ	 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว	 จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร	ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย	ให้
จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจ�านวนหุ้นที่แสดงความจ�านงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว	

	 (2)	 	จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน	46,709,530	 หุ้น	ส�ารองเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมคร้ังที่	3	(DEMCO-W3)	ผู้ถือหุ้นเดิมคร้ังที่	4	(DEMCO	–	W4)	และผู้บริหารและพนักงานคร้ังที่	2	(ESOP	2)	หากต้องมีการปรับสิทธิ
ตามข้อก�าหนดสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท

	 ในด้านงานก่อสร้าง	บริษัทได้ขยายธรุกจิเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่เป็นงานแรกของประเทศไทย	

	 ปี	 2555	 :	 ภายหลังการย้ายการจดทะเบียน	 จากตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม.เอ.ไอ.	 มาสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 บริษัทได้ปรับ
โครงสร้างการบริหาร	 โดยโอนธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก	 ไปยังบริษัทย่อย	 เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ	 และประเมิน
ประสิทธิภาพในการด�าเนินการ
	 	 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 1/2555	 เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2555	 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ยัง
ไม่ได้จ�าหน่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 1/2554	 ออก	 โดยลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	 999,000,000	 บาท	 คงเหลือทุนจด
ทะเบียนใหม่จ�านวน	635,461,843	บาท	โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุน	กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2555	และอนุมัติโอนกิจการ
ผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างหรืออุปกรณ์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 ตามบัตรส่งเสริม
การลงทุน	เลขที่	2232(2)/2550	ให้แก่บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

	 ในด้านงานก่อสร้าง	 ผลจากการที่บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาด้านพลังงานทดแทน	 ท�าให้รายได้จากงานรับเหมาของบริษัทปรับ
เพ่ิมขึ้น	จากระดับ	2,000	ล้านบาท	มาสู่ระดับ	4,000	ล้านบาท
 

 ในปี	2556	:		บรษัิทขยายการลงทุนในธรุกจิพลงังานทดแทนจากเดมิทีล่งทุนตรงในบริษทัโครงการ	(ถอืหุ้นร้อยละ10ในบริษัทซสัเทนเอเบิล้ 

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)	ไปสู่การลงทุนในบริษัท
วินด์	 เอ็นเนอร์ยี่	 โฮลดิ้ง	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม	12	โครงการก�าลังการผลิตรวม	1,059.80	MW	วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้รับผลตอบแทนจากโครงการที่หลากหลาย	และเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือโอกาสในการรับงานก่อสร้างในอนาคต	ปัจจุบันโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลมได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	9	โครงการ	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม	750	เมกกะวัตต์		
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	 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	5/2556	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติ	ให้ลงทุนเพ่ิมใน	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตร้ี	จ�ากัด	
ในสัดส่วนร้อยละ	100
		 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	1/2556	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

(1)	 อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(“วินด์	เอนเนอร์ยี่”)	โดยการเข้าซื้อหุ้นเพ่ิมทุนจ�านวน	5,263,158	หุ้น	
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	5	ของหุ้นทั้งหมดของวินด์	เอนเนอร์ยี่	

	 	 ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Rights	 Offering)	 แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่	 30	มิถุนายน	2556	บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน	วินด์	 เอนเนอร์ยี่	 จ�านวน	4,210,526	 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4	ของหุ้น
ทั้งหมดของวินด์	เอนเนอร์ยี่	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาท)

(2)	 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	 6,425,917.00	 บาท	 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	 635,461,843.00	 	 บาท	 เป็นทุน 

จดทะเบียนจ�านวน	 629,035,926.00	 บาท	 โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบริษัทจ�านวน	 6,425,917	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว ้

หุ้นละ	1	บาท
(3)	 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	317,492,174.00	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	629,035,926.00	บาท	เป็น

ทุนจดทะเบียนจ�านวน	946,528,100.00	บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน	317,492,174	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	
(4)	 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท	ดังนี้

ก.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน	 125,807,186	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ 

ถือหุ้น	(Rights	Offering)	ในอัตราส่วนการจัดสรร	5	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	ราคาขายหุ้นละ	10	บาท		และเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	
2556	 ซึ่งเป็นวันก�าหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน(RO)	 มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน	 60,885,657	 หุ้น	
บริษัทได้รับเงินเป็นจ�านวนเงินรวม	 608,856,570	 บาท	 ซึ่ง	 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่		4	กรกฎาคม	2556	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อวันที่		9	กรกฎาคม	2556

ข.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน	 78,629,492	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่	5	(ใบส�าคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี	5	หรือ	DEMCO-W5)	และจัดสรรหุ้นสามัญ 

เพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน	78,629,579	หุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที ่
6	 (ใบส�าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่	 6	 หรือ	 DEMCO	 –	 W6)	 โดยบริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Right	 Offering)	 และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตาม 

ที่ได้รับอนุมัติ	 โดยในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน	 1.6	 หุ้นจะได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 1	 หน่วย	 ส�าหรับทั้ง 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่	5	และใบส�าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่	6	โดยไม่คิดมูลค่า	ซึ่งราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ส�าหรับ	DEMCO-W5	เท่ากับ	12	บาท		และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิส�าหรับ	DEMCO-W6	เท่ากับ	15	บาท	
ก�าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W5	และ	DEMCO-W6	คือ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	และ	5	
กุมภาพันธ์	2559	ตามล�าดับ

	 ทั้งนี้ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน(RO)	 มีผู้ถือหุ้นได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน	
รวมเป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W5	จ�านวน	38,053,393	หน่วย	และ	DEMCO-W6	จ�านวน	38,053,393	หน่วย	 	และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่		26	กรกฎาคม	2556

41

ANNUAL REPORT 2017



ค.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน	 28,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานคร้ังท่ี	 3	 (DEMCO-ESOP	 3)	 โดยไม่คิด
มูลค่า	 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 (DEMCO-ESOP3)	 เท่ากับ	 15	บาทต่อหุ้น	ซึ่งต้องมีการปรับสิทธิตามข้อ
ก�าหนดสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท	 และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน	 6,425,917	 หุ้น	 เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานคร้ังที่	 2	 (ESOP2)	 ส่วนที่
เหลือจากใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในวันที่	29	มีนาคม	2556

ง.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ	(ก)	ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private		Placement)	
ทั้งนี้	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว	จะไม่ต�่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
จ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	 (Rights	Offering)	 และจะไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 90	 ของราคาตลาด	 	ทั้งนี้ในปี	 2556	บริษัท 

ยังมิได้ด�าเนินการในส่วนนี้	
	 	 	 ในด้านการลงทุน	 โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง	 2	 และ	 3	 ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์	2556	และ	พฤศจิกายน	2555	บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งรายได้จากการถือหุ้นผ่านบริษัทอีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา

	 	 	 ในเดือนสิงหาคม	 2556	 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบจก.อีโอลัส	 พาวเวอร์	 	 ร้อยละ	 1	 ตามสัญญาการร่วมทุน
ระหว่าง	(Shareholder	Agreement)		เป็นผลให้เงินลงทุนเหลือ	ร้อยละ	26

 ปี	2557:	บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทั้งประเภทก่อสร้างบนพ้ืนดิน	และก่อสร้างบน
หลังคา	วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่เป็นกระแสเงินสดสม�่าเสมอปลายปี	2556	ต่อเนื่องถึงปี	2557		บริษัทได้ลงทุนกับบริษัทร่วม	บริษัท	
อุดรธานีโซล่า	พาวเวอร์	จ�ากัด		บริษัท	แม่โขงกรีน	พาวเวอร์	จ�ากัด		บริษัท	อินโดไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิต	และจ�าหน่าย
ไฟฟ้า	โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	(solar	farm)	ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า	บริษัทละ	0.998	เมกกะวัตต์	มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่	จังหวัดอุดรธานี	
และจังหวัดหนองคาย	 โดยบริษัท	 เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ	 45.75	 ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 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	วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกับบริษัท	ซีไอเอ็น	
อินเตอร์เนชั่นแนล		จ�ากัด	ผู้ถือหุ้นร้อยละ	75	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ		ทั้งนี้	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2557	บริษัท	ซีไอเอ็น	ไทยแลนด์	มีทุนจด
ทะเบียน	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			และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	3/2557	วันที่	3	เมษายน	2557	ได้อนุมัติให้บริษัท
เข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง	 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	 6/2557	 วันที่	 19	 มิถุนายน	 2557	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 

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

ถือหุ้นร้อยละ	10
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 ปี	2558	:	บริษัทได้รับเงินเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W5	และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ช�าระแล้วจาก	692,832,900	บาท	เป็น	730,332,568	บาท	เนื่องมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว			ในระหว่างปี	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	
ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม	0.30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เป็นทุนจดทะเบียน	จ�านวน	19.50	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนสัมปทาน	
ลงวันที่	22	มิถุนายน	2558	ทั้งนี้	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้เรียกช�าระทุนคร้ังแรกในอัตราร้อยละ	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	พ้ืนที่	1.1	เฮกต้า	โครงการพัฒนาน�้าประปา	อยู่บ้านผานม	เมืองหลวงพระบาง	แขวงหลวงพระบาง	กับ	เมือง
หลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตย	ประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	สัญญามีอายุ	 30	ปี	นับแต่วันที่	 5	พฤษภาคม	2558	ถึง	4	พฤษภาคม	2588		
โดยเป็นรูปแบบการลงทุนแบบ	 	BOOT	 (	=	Build,	Own,	Operate,	 and	Transfer)	บริษัทผู้รับสัมปทานเป็นผู้ลงทุนสร้าง	 เป็นเจ้าของ	และ	 เป็น 

ผู้ประกอบการชั่วระยะเวลาหนึ่ง	 แล้วจึงโอนเป็นกรรมสิทธิ์แก่รัฐบาลลาวในภายหลัง	 โดยสามารถยืดอายุต่อไปได้อีกโดยต้องเสนอต่อรัฐบาล
ลาวเพ่ือพิจารณา	 ก่อนสัญญาสิ้นสุดเป็นเวลา	 5	 ปี	 โดยได้รับการยกเว้นค่าสัมปทานที่ดินรัฐเป็นเวลา	 3	 ปี	 โดยมีค่าสัมปทาน	 500	 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา	ต่อ	 เฮกตาร์	ต่อปี	 และ	 เพ่ิมขั้น	 5	%	ทุกๆ	 5	ปี	 โดยได้ท�าสัญญาซื้อขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปา	หลวงพระบาง	สปป.	
ลาว	ก�าหนดระยะเวลา	30	ปี	นับจากวันเร่ิมซื้อขายน�้าประปา	โดยมีการต่ออายุสัญญา	ได้โดยการท�าข้อตกลงฉบับใหม่	ภายใต้การเห็นชอบ	ของ
ทั้ง	2	ฝ่าย		ต่อมาเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด		ได้ท�าสัญญาซื้อ-ขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปาก�าหนดเวลาของ
สัมปทานเป็นระยะเวลา	30	ปี	นับจากวันที่เร่ิมซื้อขายน�้าประปา	

 ในปี	 2559	 :	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	 มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	
946,528,100	 บาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	 822,683,573	 บาท	 โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรองรับ 

ใบส�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		และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท	ข้อ	4	ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 ปี	2560	:			บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	(บริษัทย่อย	)	ได้เร่ิมผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	ให้แก่วิสาหกิจน�้าประปาหลวงพระบาง	ตั้งแต ่

วันที่	15	กรกฏาคม	2560	เด็มโก้เพาเวอร์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย	)	ได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(	กฟผ	)	ให้เป็นผู้จ�าหน่าย
เสาโครงเหล็กส�าหรับสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน	500	 เค.วี.	 ให้แก่	กฟผ.	ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตและเสาโครงเหล็กให้การไฟฟ้าฯทุกระดับ
แรงดันในปี	 	 2560	 งานปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลังงานลมแล้วเสร็จจ�านวน	 55	 ฐาน81	 ฐาน	 เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทบันทึกเป็นรายการ
พิเศษในปี	2560	จ�านวน	96.49	ล้านบาท

ส�าหรับพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงเงินทุน	สามารถค้นหาข้อมูลในรายงานแบบ	56-1	ประจ�าปี	2560
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มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน
และสาธารณูปโภค		ชั้นน�าของอาเซียน

	 เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	พลังงานทดแทน	และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร	ชั้นน�าของภูมิภาค
	 มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยอย่างมืออาชีพ	มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	 

และความเชี่ยวชาญรอบรู้	ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง
	 สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี	สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่นักลงทุน	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	 มีความคิดริเร่ิม	กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่าง	สร้างสรรค์	และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร
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	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร	 และขยายธุรกิจ	 ทั้งภายในและต่างประเทศ	 ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 โดยมีเป้าหมาย
หลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ	 ก่อสร้าง	 และติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	 ตั้งแต่งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	 จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน	 เช่น	 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม	 และพลังแสงอาทิตย์	 รวมถึงแสวงโอกาสเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการ 

ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอ่ืน

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจโดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอก	 รวมถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน	 ระหว่าง	 คณะกรรมการบ
ริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 และ	 พนักงานทุกคน	 เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 คณะกรรมการว่าด้วยการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	และคณะท�างาน	ได้ร่วมกันให้ค�าจ�ากัดความของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ไว้ดังนี้
ที่บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	หมายถึง

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการและคณะท�างานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยังได้ก�าหนดโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ไว้ดังนี้
	 SD	Model

“การจัดการองค์กรอย่างสมดุลย์	โดยค�านึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง	และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างย่ังยืน	ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ	เศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

เป้าหมายและกลยุทธ์
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	 กรอบการด�าเนินการของบริษัทฯในการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้มุ่งที่บังเกิดผลลัพท์ด้านธุรกิจ	 และหรือ	 ผลลัพท์ด้านสังคม	 ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และ	 บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	
เป็นก�าลังส�าคัญ	นอกจากนี้	 เพ่ือความย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจ	ยังจะต้องตระหนักถึงคุณค่าท่ีพึงมีต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ	การประกอบ
กิจการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	ในการด�าเนินงานของบริษัทฯอีกด้วย

	 จากแนวทางในการวางยุทธศาสตร์องค์กรเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 บริษัทฯได้มุ่งเน้นองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือ 

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจตามวิสัยทัศน์	 โดยค�านึงถึงองค์ประกอบในการด�าเนินธุรกิจ	 3	 องค์ประกอบหลักที่เชื่อมโยง
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ได้แก่	การจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์	(People	Management)	กระบวนการท�างานที่มีคุณภาพ	(Process	Quality) 
และ	 การพัฒนาธุรกิจ	 (Business	 Development)	 นอกจากนั้นบริษัทฯยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือก�าหนด
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ	และระดับองค์กร	โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญคือ	

	 1.		ท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า	
	 2.		การบริหารจัดการโครงการที่ค�านึงถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.		ให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศภายใต้กระบวนการท�างานที่มีคุณภาพ
	 4.		การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก	เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

แผนผังยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน
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แนวทางการด�าเนินงาน	การประเมินผลงาน	และยุทธศาสตร์หลัก
	 บริษัทฯก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานที่เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและสอดคล้อง	 ระหว่างเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 กับการ
ก�าหนด	กลยุทธ์ระดับธุรกิจ	กลยุทธ์ระดับองค์กร	และกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน	โดยบริษัทฯก�าหนดให้ในช่วงต้นปีแต่ละปี	หัวหน้าระดับฝ่ายงาน
แต่ละฝ่ายงานจะมีการเสนอเป้าหมายธุรกิจให้ฝ่ายบริหารฯ	รับทราบ	จากนั้นจะมีการหารือและประเมินร่วมกันเพ่ือก�าหนดแนวทางของเป้าหมาย
ระดับหน่วยงานที่ต้องค�านึงความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรทั้งระยะส้ันและระยะยาว	นอกจากนั้นฝ่ายบริหารฯ	 มีนโยบายชัดเจนใน 

การติดตาม	 ประเมินผลกระทบได้ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ	 เพ่ือน�าไปสู่การทบทวน	 และพัฒนาวางยุทธศาสตร์ต่อไป	 ส�าหรับหลักการใน 

การพิจารณาฝ่ายบริหารฯ	มีการใช้มุมมอง	4	มิติ	ดังนี้
	 •	 มุมมองด้านการเงิน
	 •	 มุมมองของลูกค้า	และพันธมิตรทางธุรกิจ
	 •	 มุมมองกระบวนการภายใน
	 •	 มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา
	 บริษัทฯ		ก�าหนดยุทธศาสตร์หลักเพ่ือวางแนวทางการด�าเนินงานที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรโดยมีเป้าหมายหลักในการ
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 

ทกุระดบัสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระเปิดเผยทัง้ภายในและสาธารณะได้	เพ่ือก่อให้เกดิผลลพัธ์เชงิบวกส�าหรับการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันขณะเดียวกันน้ันบริษัทฯสามารถบรรลุผลตอบแทนทางการเงินในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาว	 ผ่านกระบวนการจัดการการสร้าง
ความรู้กับพนักงานทุกระดับที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง	และน�าไปสู่การสร้างระบบการให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน	บนความพึงพอใจของลูกค้า	
และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

 2.	 Enterprise	 Risk	 Management	 Oriented	 การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียบนหลักการของการประเมินความเสี่ยง
แบบบูรณาการ

2.1	 การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง		และเคร่ืองมือในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน
2.2	 พัฒนาและสร้างกระบวนการท�างานที่ตรวจสอบและควบคุมได้อย่างโปร่งใส
2.3	 บูรณาการขั้นตอนการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 	 การจัดระบบสารสนเทศภายในเพ่ือสร้างการประเมินผล	 และสามารถ

พัฒนากระบวนการท�างานเดิมเพ่ือรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต
2.4	 สามารถเชื่อมโยงกระบวนการท�างานภายใต้การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและประเมินผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพของ

ก�าไรและตัวชี้วัดทางด้านการเงินได้
2.5	 สามารถผลักดันผลลัพธ์จากการใช้กระบวนการและระบบสารสนเทศในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือจากทุก

หน่วยงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับงานเพ่ิมได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 3.	 Supply	 Chain	 Management	 เป็นการพัฒนาการท�างานในระบบห่วงโซ่อุปทาน	 ในการบริหาร	 กิจกรรมทางธุรกิจผ่านการเชื่อม
โยงของห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมต่อกันไปตั้งแต่การเร่ิมโครงการฯ	ไปจนถึงการปิดโครงการฯ	เพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร	
โดยท�าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในตัวสินค้าและบริการ	โดยการน�าเสนอและศึกษา	และน�าเสนออุปกรณ์	และ	สินค้าใหม่ๆ	ที่มี
ประสิทธิภาพดี	มีความทันสมัย	มีเสถียรภาพที่ดี	พร้อมทั้ง	การเข้าถึง	และใช้งานได้ง่าย	 	 เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	และ	เกินความคาดหวัง
ในเชิงบวกต่อสินค้าและบริการ

	 4.	 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการพลังงานของประเทศ	และโครงสร้างพ้ืนฐาน
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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�าลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิต
กระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ	เช่น	เขื่อน	โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ	ระบบสายส่งไฟฟ้าจะรับระดับแรงดันตั้งแต่	69	 เควี	 	115	 เควี	 	230	 เควี	และ	500	 เควี 
โดยระบบสายส่งนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 การไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่	 (Independent	 Power	
Producer	 :	 IPP)	 และประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย	 (Small	 Power	 Producer	 :	 SPP)	 และโรงงานอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่	ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น
-	 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย	(High	Voltage	Substation)	ท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือแปลงแรงดัน

ส่งต่อเป็นทอดๆ	ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือจ�าหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ
-	 งานก่อสร้างระบบจ�าหน่าย	 และระบบไฟฟ้าใต้ดิน	 เป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้า	 ระดับแรงดัน	 22	 เควี	หรือ	 33	 เควี	

และระบบไฟฟ้าแรงต�่าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูกค้าต่างๆ	ทั่วประเทศ
	 	 ส�าหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน	22		เควี	และ	115	เควี	โดยลูกค้า

หลักของงานส่วนนี้นอกเหนือจาก	กฟผ.	กฟภ.	และ	กฟน.	แล้ว	ยังมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท	IPP,	SPP	และโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง	ๆ	อีกด้วย

 •	 งานด้านพลังงานทดแทน	 บริษัทให้บริการ	 ออกแบบ	 จัดหา	 และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอ่ืนที ่
นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง	(น�้ามัน	ถ่านหิน		หรือก๊าซธรรมชาติ	)		เช่น		การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม		แสงอาทิตย์	แกลบ	เศษไม้	ขยะ		
หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน�้าเสียจากโรงงาน	 กลุ่มลูกค้าได้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยบริษัทมีประสบการณ ์

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว	327	MW	และ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	321	MW

	 •	 งานด้านอาณัติสัญญาณ		บริษัทให้บริการ	ออกแบบ	จัดหา	ติดตั้ง	และทดสอบระบบสื่อสาร	รวมถึงงานวางโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟ
ติค	ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้กับ	บริษัท	กสท.โทรคมนาคม	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	ที	 โอ	ที	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และกลุ่มเอกชนในธุรกิจผู้ส่งก๊าซ
ธรรมชาติ

	 •	 งานด้านระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	 (M&E)	 บริษัทให้บริการออกแบบ	 จัดหา	 ก่อสร้างติดตั้ง	 รวมทั้งการบ�ารุงรักษา	 งานระบบ
สาธารณูปโภค	ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า	 ระบบประปาสุขาภิบาล	ระบบปรับอากาศ	ระบบระบายอากาศ	และระบบผลิตไอน�้าและน�้าร้อน	รวม
ถึงระบบท่อรับแรงดัน		(High	Pressure	Piping)		โดยบริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 •	 งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร		บริษัทให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและบริการติดตั้งเสาโครงเหล็กส�าหรับการส่ือสาร 

และโทรคมนาคม	 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Operator)	 และผู้ท่ีชนะการประมูลจาก 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
	 •	 งานด้านอนรัุกษ์พลังงาน	 บริษัทขึน้ทะเบียนเป็นทีป่รกึษาด้านการอนรุกัษ์พลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

ตัง้แต่ปี	2546		เพ่ือให้บริการศกึษา	วางแผน	ตดิตัง้	ออกแบบ	ในการประหยัดพลงังานให้แก่หน่วยงานราชการ	และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	

2.		ธุรกิจงานขาย
 •	 งานผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก	 บริษัทผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กเพ่ือใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ได้แก่	 ระบบสายส่ง	 ระบบ
จ�าหน่าย	และสถานีไฟฟ้าย่อย	ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ	และงานด้านเสาโทรคมนาคม		ได้แก่	เสาโทรคมนาคม	
และเสาวิทยุสื่อสาร	และเสาโครงเหล็กส�าหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง	 (Bill	Board)	 โดย	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทมีก�าลังการผลิตเสาโครงเหล็ก	 16,000	
ตันต่อปี	โดยบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	119.90	ล้านบาท		ปัจจุบันบริษัทใช้สิทธิประโยชน์
แลัว	98.63	ล้านบาท	คงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	21.82	ล้านบาท	มีก�าหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิวันที่	3	มกราคม	2559
 •	 การจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม	 บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบส�าหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคม	 โดยจัดเป็น
ชุดส�าเร็จส�าหรับประกอบเสาทั้งประเภท	 Guyed	 mass	 tower	 และ	 Self	 support	 tower	 ผู้ซื้อสามารถน�าชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ในการติดตั้ง 

ได้ทันที	ท�าให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหาจากผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์หลาย	ๆ	ราย
 •	 การจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับระบบจ�าหน่าย	ระบบสายส่ง	และสถานีไฟฟ้าย่อย	รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า
มาตรฐานทุกประเภท	ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา	รวมถึงจ�าหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต	 ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ได้
รับคัดเลือกในโครงการต่างๆ	
	 •	 การจ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร	ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์	และอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทต่างๆ

3.		ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
            โครงการพลังงานลม	บริษัทได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	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�าเนิน
โครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	ห้วยบง	3	และ	ห้วยบง	2	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	โครงการละ	103.5	เมกกะวัตต์	เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้า
ให้กับ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 โครงการละ	 90	 เมกกะวัตต์	 โครงการตั้งอยู่ที่	 ต�าบลห้วยบง	 อ�าเภอด่านขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	
ปัจจุบันโครงการทั้งสองได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	 กฟผ.แล้ว	 ตั้งแต่	 เดือน	 พฤศจิกายน	 2555	 และกุมภาพันธ์	 2556	 บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังที่	1/2556	 เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2556	ให้บริษัท	 เข้าลงทุนใน	บริษัท	วินด์	 เอ็นเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานลม	ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น	9	โครงการ	ก�าลังการผลิตติดตั้ง	834.8		
เมกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	750	เมกกะวัตต์	โดย
   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			
	 โครงการ	 วะตะแบก	 (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	 ถือหุ้นร้อยละ	 75)	 ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 60	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ที่	 อ�าเภอ
เทพสถิต		จังหวัดชัยภูมิ	ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.แล้ว	ตั้งแต่	เดือน	พฤศจิกายน	2559
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 โครงการกลุ่มที่	2	โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	 :	จ�านวน	5	โครงการ	(วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	ถือหุ้นร้อยละ	100)	ก�าลัง
การผลิตติดตั้งรวม	500		เมกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	450	เมกะวัตต์	ปัจจุบันทั้ง		5	โครงการได้รับอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าจาก	
กฟผ.แล้ว	อยู่ระหว่างการระดมทุนเพ่ือก่อสร้าง		คาดว่าจะทะยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	ได้ในระหว่างปี		2561	-	2562
                            

 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน	 ในปี	 2556-2557	 บริษัท	 ได้ลงทุนในบริษัท	 บริษัท	 อุดรธานีโซล่าร์	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 บริษัท 

แม่โขง	กรีนพาวเวอร์	จ�ากัด		บริษัท	อินโดไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้า	โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	
farm)	ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า	บริษัทละ	0.998	เมกกะวัตต์	มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ท่ี	จังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดหนองคาย		บริษัท	เข้าลงทุน
ถือหุ้นร้อยละ	45.71	ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	11/2556	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2556	ซึ่งแต่ละบริษัทได้เร่ิมผลิต	และ
จ�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	บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	10/2556	เม่ือวันที่	13	พฤศจิกายน	2556	มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไฟฟ้า	โดย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	(solar	rooftop)	จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โดยบริษัทแต่ละแห่งมีก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้า	0.248	เมกกะวัตต์	0.165	เมกกะวัตต์	0.269	เมกกะวัตต์		0.269	เมกกะวัตต์	และ	0.269	เมกกะวัตต์	ตามล�าดับ	ซึ่งแต่ละบริษัทได้เร่ิมผลิต	
และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน	2558	เป็นต้นมา

 โครงการสัมปทานในประเทศเพื่อนบ้าน	 (DDL)	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	 3/2557	 วันที่	 3	 เมษายน	 2557	 ได้อนุมัติ
ให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง	 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	 6/2557	 วันที่	 19	 มิถุนายน	 2557	 ได้อนุมัติให้
บริษัท	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	0.3	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	โดย	บมจ.เด็มโก้ถือหุ้นร้อยละ	90	และนักธุรกิจ
ลาวถือหุ้นร้อยละ	10	ในระหว่างปี	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม	0.30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เป็นทุนจดทะเบียน	
จ�านวน	19.50	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนสัมปทาน	ลงวันที่	22	มิถุนายน	2558	ทั้งนี้บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้เรียกช�าระ
ทุนคร้ังแรกในอัตราร้อยละ	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	พ้ืนที่	1.1	เฮกต้าโครงการพัฒนาน�้าประปา	
อยู่บ้านผานม	 เมืองหลวงพระบาง	 แขวงหลวงพระบาง	 กับ	 เมืองหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย	 ประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 สัญญา
มีอายุ	30	ปี	นับแต่วันที่	5	พฤษภาคม	2558	ถึง	4	พฤษภาคม	2588	ค่าสัมปทานจะได้รับยกเว้นเป็นระยะเวลา	3	ปี	อัตราค่าสัมปทาน	500	ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา/เฮ็กตาร์/ปี	และทุก	ๆ	5	ปี	อัตราสัมปทานจะเพ่ิมขึ้น	5%	และเมื่อวันท่ี	7	ธันวาคม	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญา
ซื้อ-ขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปาก�าหนดเวลาของสัมปทานเป็นระยะเวลา	 30	ปี	นับจากวันที่เร่ิมซื้อขายน�้าประปา	ทั้งนี้บริษัทเร่ิมผลิต
และจ�าหน่ายน�้าประปาในวันที่	15	กรกฎาคม	2560

 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ	(C.I.N.-Thai)	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2557	คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน	ร้อยละ	
26	ในบริษัท	ซีไอเอ็น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกับบริษัท	ซีไอเอ็น	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ผู้ถือหุ้นร้อยละ	75	พัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะ	ทั้งนี้	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2557	บริษัท	ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	มีทุนจดทะเบียน	1.0	ล้านบาท	ช�าระแล้ว	ร้อยละ	100	ในระหว่าง
ปี	2558	บริษัท	ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	5	ล้านบาท	จากเดิม	1	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	
6	ล้านบาท	ผลการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ	2	โครงการขนาดก�าลังการผลิตโครงการละ	8	เมกกะวัตต์	ในระหว่างปี	2558	-2559	หยุดชะงักเนื่องจาก
ปัญหาสายส่งไฟฟ้าที่			การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอยู่จ�ากัดจนไม่สามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้า	
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 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีบริษัทย่อย	3	บริษัท	คือ	(1)บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตร่ี	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	 อินดัสตร่ี	จ�ากัด	ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	 8/2550	 เมื่อวันที่	 24	ตุลาคม	2550	ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท	เจ	พี	 เอ็ม	อินเตอร์	จ�ากัด	(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	เด็มโก้	 อินดัสตร่ี	จ�ากัด)	ซึ่งด�าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและติดตั้ง
โครงสร้างเหล็ก	ภาชนะแรงดันสูง	ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เคร่ืองกล	ในสัดส่วนร้อยละ	45.0	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	โดยเข้าลงทุน
ในวันที่	 15	มกราคม	2551	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	 3/2552	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	2552ได้มีมติให้บริษัทลงทุนเพ่ิมในบริษัท	
เด็มโก้	อินดัสตร่ี	จ�ากัด	เป็นสัดส่วนรวมร้อยละ	65	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	ซึ่งการลงทุนทั้ง	2	คร้ังเป็นจ�านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น	64	ล้านบาท	
ต่อมา	คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ	คร้ังที่	5/2556	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2556	ให้ลงทุนเพ่ิมใน	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตร่ี	จ�ากัด	ในสัดส่วนร้อยละ 

100	 โดยปัจจุบัน	 บริษัท	 เด็มโก้	 อินดัสตร่ี	 จ�ากัด	 มีทุนจดทะเบียน	 260	 ล้านบาททุนช�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	 ตามมต ิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	 1/2555	 เมื่อวันที่	 17	ตุลาคม	 2555	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 ได้เรียกทุนช�าระแล้วครบทั้ง	 130	ล้านบาท	ตาม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังที่	2/2558	ลงวันที่	20	สิงหาคม	2558	มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	
70	ล้านบาท	จากเดิม	130	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	200	ล้านบาท	โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกล่าวภายในวันที่	24	สิงหาคม	
2558

	 บริษัทย่อยแห่งที่	 3	 ได้แก่บริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	 จ�ากัด	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	 3/2557	 วันที่	 3	 เมษายน	 2557	 ได้
อนุมัติให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	สปป.ลาว	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	6/2557	วันที่	19	มิถุนายน	2557	ได้อนุมัติให้
บริษัท	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	0.3	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	โดย	บมจ.เด็มโก้ถือหุ้นร้อยละ	90	และนักธุรกิจ
ลาวถือหุ้นร้อยละ	10	ในระหว่างปี	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม	0.30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เป็นทุนจดทะเบียน
จ�านวน	19.50	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	โดยได้รับช�าระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นจ�านวน	323.27	ล้านบาท	เป็นส่วนของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด(มหาชน)	จ�านวน	
290.93	ล้านบาท	

	 ส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 บริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	(	อีโอลัส	)	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่	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	 เมกกะวัตต์	 เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 โครงการละ	 90	
เมกกะวัตต์	โดยโครงการตั้งอยู่ที่	ต�าบลห้วยบง	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	มี	Siemens	Wind	Power	A/S	(Siemens)	เป็นผู้จัดหาและ
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ติดตั้งกังหันลม	โครงการละ	45	กังหัน	 เด็มโก้	 เป็นผู้ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า	และงานโยธา	 เพ่ือเชื่อมต่อการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ที่สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล	 จังหวัดลพบุรี	 การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่
สม�่าเสมอในระยะยาว	 ได้ขยายธุรกิจงานก่อสร้างไปสู่ตลาดงานพลังงานทดแทนที่มีอัตราการเติบโตสูง	 ท�าให้บริษัทมีประสบการณ์และผลงาน
ในการขยายการรับงานโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต	ทั้งนี้การลงทุนท�าให้	 อีโอลัสมีสถานะเป็นบริษัทร่วม	
ที่	เด็มโก้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	27	ส่วนผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	73	ที่เหลือเป็นนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็มโก้	โดยมีกรรมการของเด็มโก้	1	
ท่าน	เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว
	 ในปี	 2555	 -2557	 อีโอลัส	 ได้ทยอยเรียกช�าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจนปัจจุบัน	บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ	 25.0	 โดยโครงการผลิตกระแส
ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	 ห้วยบง	 3	 และห้วยบง	 2	 ได้เร่ิมผลิตและจ�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	วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกับบริษัท	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	เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	5	ล้านบาท	จากเดิม	1	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	6	ล้านบาท	ผลการพัฒนา
โรงไฟฟ้าขยะ	 2	 โครงการขนาดก�าลังการผลิตโครงการละ	 8	 เมกกะวัตต์	 ในระหว่างปี	 2558	 -2559	 หยุดชะงักเนื่องจากปัญหาสายส่งไฟฟ้าที่	 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอยู่จ�ากัดจนไม่สามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้า	
	 ส�าหรับบริษัทร่วมค้า	บริษัทที่	1-5	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	บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท	คร้ัง
ที่	10/2556	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2556	มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไฟฟ้า	โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(solar	rooftop)	จ�าหน่ายให้กับการ
ไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โดยบริษัทแต่ละแห่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	0.248	 เมกกะวัตต์	 0.165	 เมกกะวัตต์	 0.269	 เมกกะ	วัตต์		
0.269	เมกกะวัตต์	และ	0.269	เมกกะวัตต์	ตามล�าดับ
							 บริษัทร่วมค้า	บริษัทที่	6-8	ได้แก่	บริษัท	อุดรธานีโซล่า	พาวเวอร์	จ�ากัด	บริษัท	แม่โขงกรีน	พาวเวอร์	จ�ากัด	บริษัท	อินโดไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี ่
จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจผลิต	 และจ�าหน่ายไฟฟ้า	 โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	 (solar	 farm)	 ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า	 บริษัทละ	 0.998	 เมกกะวัตต ์

มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่	จังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดหนองคาย	บริษัท	เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ	45.71	ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท	คร้ังที่	11/2556	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2556	โดยแต่ละบริษัทเร่ิมผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือน	ตุลาคม	2557	เป็นต้นมา

	 ภายหลังการลงทุนโครงสร้างของกลุ่มบริษัทแสดงได้	ดังนี้
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โครงสร้างกลุ่ม	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จํากัด (C)

ทุนจดทะเบียน 1,301 ลานบาท
25%

บริษัท อุดรธาน ี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 เอ็นเนอรยี ่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 อินดัสตรี ่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

หมายเหตุ	 	 		 	
A:	ธุรกิจการให้บริการ	 	 	
B:	ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก	
C:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม	 	
D:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเหนือพ้ืนดิน
E:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา
F:	ธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
G:	ธุรกิจสัมปทาน
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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 อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด
26%

75%

74%
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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 เอนเนอรยี ่จํากัด

บริษัท ซี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท เค-วัน เอนเนอรยี ่จํากัด

49%

51%

51%

51%

51%

51%

49%

49%

49%

บริษัท อุดรธาน ีโซลาพาวเวอร จํากัด (D)

ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

บริษัท แมโขงกรีนพาวเวอร จํากัด (D)

ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

บริษัท อินโดไชนา กรีน เอ็นเนอรยี ่จํากัด (D)

ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

1. บริษัท สยามพลังงานทดแทน จํากัด
2. ผูถือหุนรายยอย

45.71%

45.71%

45.71%

54.29%

54.29%

54.29%

กลุ่มบริษัทร่วม

55

ANNUAL REPORT 2017



ในการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทมีจุดเด่นที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ดังนี้
	 จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่ง	คือ
 •	 ทีมงานที่มีประสบการณ์และได้รับความเช่ือถือจากภาครัฐ 

	 	 บริษัทมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มามากกว่า	 20	 ปี	 และด้วยประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่
ดีของทีมงานกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ	 ท�าให้บริษัทได้รับความเชื่อถือถึงความสามารถในการท�างานให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย	 	 และได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง	จนได้รับมอบหมายให้ท�างานหลายๆ	โครงการอย่างต่อเนื่อง
 •	 ขอบเขตการให้บริการครบวงจรด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า
	 	 บริษัทให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร	 ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง	 แรงดันปานกลาง	 และ	 แรงดันต�่า	 ครอบคลุมงาน
ก่อสร้างครบวงจร	 ทั้งการก่อสร้างสายส่งแรงสูง	 ระบบจ�าหน่าย	 ระบบไฟฟ้าใต้ดิน	 สถานีไฟฟ้า	 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในโรงงาน	
งานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	งานระบบสื่อสารใยแก้วน�าแสง	และอ่ืนๆ	
	 •	 การด�าเนินธุรกิจที่หลากหลาย
	 	 บริษัทด�าเนนิธรุกจิให้บริการ	งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	งานด้านพลงังานทดแทน	งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	งานด้านเสาโทรคมนาคม 

งานด้านการติดตั้งระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณและธุรกิจงานผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์	 งานจ�าหน่ายอุปกรณ์ยึดจับ	 วัสดุ
ก่อสร้าง	 รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท	 อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนธุรกิจที่มีความต่อเนื่อง	 ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการด�าเนิน
ธุรกิจที่หลากหลาย	ท�าให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงและลดการพ่ึงพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง			
 •	 การเป็นผู้พัฒนาร่วมในโครงการพลังงานทดแทน	(Co-developer)
	 	 บริษัท	 ได้ร่วมกับพันธมิตรพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน	 ทั้งประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 และโครงการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	 	 มาตั้งแต่ปี	 2552	 	 ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสรับงานโดยไม่ต้องแข่งขัน	 ปัจจุบันนอกจากการเป็นผู้ออกแบบ	 จัดหา	
ก่อสร้าง	ระบบไฟฟ้าและงานโยธา	ในโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง	2	ประเภท	แล้ว	บริษัทยังเข้าร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม	3	แห่ง	คิดเป็นก�าลัง
ผลิตตามสัดส่วนการลงทุน	37	เมกกะวัตต์		และยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งโครงการที่ก่อสร้างบนพ้ืนดิน	3	โครงการ	และก่อสร้างบน
หลังคาอีก	6	แห่ง	ดังนั้น	ด้วยประสบการณ์ในฐานะผู้ก่อสร้าง	ท�าให้ให้บริษัทเป็นผู้ช�านาญงานในธุรกิจโครงการพลังงานทดแทนรายแรก	ๆของ
ประเทศ		โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม		ส่วนประสบการณ์ในฐานะผู้ลงทุนและผู้ร่วมพัฒนาโครงการ	ท�าให้บริษัทได้รับผลตอบแทน
ในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่สม�่าเสมอในระยะยาว		
 •	 ต้นทุนที่แข่งขันได้
	 	 บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก
	 	 -	 บริษัทเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน	 จึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและมีการเติบโตของ
รายได้อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จ�าหน่ายสินค้า	 (Supplier)	 เนื่องจาก	 บริษัทสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก	 และต่อเนื่อง	
ดังนั้น	ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จึงเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ให้แก่บริษัท	เพ่ือใช้ในการเข้าประมูลงานต่างๆ	
	 	 -	 บริษัทด�าเนินธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้าครบวงจร	 ส่งผลให้บริษัทสามารถอ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอย่าง
ครบถ้วน

 •	 เป็นบริษัทที่ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่หลากหลาย
	 	 จากการประสบการณ์อันยาวนานและผลงานอันเป็นที่ยอมรับของบริษัท	 ได้ส่งผลให้บริษัทเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
กับหน่วยงานราชการต่างๆ	 มากมาย	 อาทิเช่น	 กรุงเทพมหานคร	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และการ
ไฟฟ้านครหลวง	ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานจากหน่วยงานราชการได้หลากหลายในอนาคต
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	 จากตารางข้างต้น	 จะพบว่าตลอด	 3	 ปีที่ผ่านมา	 โครงสร้างรายได้หลักๆ	 ของบริษัทมาจากงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ซึ่งประกอบด้วยงาน
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย	 งานก่อสร้างระบบจ�าหน่าย	 และงานก่อสร้างสายส่ง	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยประสบการณ์การท�างานของทีมงานวิศวกร
ของบริษัทที่มีมานานกว่า	 20	 ปี	 ท�าให้บริษัทสามารถพัฒนาและกระจายลักษณะงานไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ	 ที่ยังคงใช้พ้ืนฐานความช�านาญทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า	ซึ่งได้แก่งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	งานโทรคมนาคม	งานอาณัติสัญญาณ	และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นต้น
	 	ส�าหรับโครงสร้างรายได้	ปี	2559	บริษัทมีรายได้หลักจากงานด้านพลังงานทดแทน	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	55	ของรายได้รวม	หรือ
ร้อยละ	58	ของรายได้งานบริการ	เติบโตต่อเนื่องจากปี	2558		มาจากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดใหญ่	รวม	4	โครงการและงาน
ก่อสร้างสายส่งแรงสูง	 230	 เควี.	 500	 เควี	 และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชน	 	ส�าหรับรายได้งานขายมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของการจ�าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่
	 ส�าหรับปี	2560	บริษัทมีรายได้หลักจากงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	65	ของรายได้รวม	หรือร้อยละ	76	ของรายได้
งานบริการ	มาจากงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง	230	 เควี.	500	 เควี	และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และเอกชน		ส�าหรับรายได้งานขายมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของการจ�าหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้	-	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ที่มา	:	บริษัท

หน่วย	:	ล้านบาท

รายได้งานบริการ
1.	งานวิศวกรรมไฟฟ้า
2.	งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล
3.งานโทรคมนาคม,อาณัติสัญญาณ
4.งานก่อสร้างโยธา
	5.พลังงานทดแทน	
รวมรายได้งานบริการ
รายได้จากการขาย
1.	จ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก
2.	จ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้าง
 รวมรายได้จากการขาย
รายได้อ่ืน
	รวมรายได้

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

31%
1%
1%
0%
59%
92%

 

0%
3%
3%
5%

100%

39%
0%
0%
0%
55%
94%

 

0%
4%
4%
2%

100%

65%
0%
1%
0%
20%
85%

 

0%
8%
8%
7%

100%

2,704.57
(1.04)
30.68
9.92

3,818.91
6,563.04

 

-
245.75
245.75
173.45

6,982.24

2,533.00
								-
30.66
4.42

779.91
3,347.99

 

-
297.68
297.68
271.07

3,916.74

ประเภทรายได้ ปี	2558
มูลค่า มูลค่า มูลค่า% % %

ปี	2559 ปี	2560
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นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีงานที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งสิ้น	82	โครงการ	มูลค่า		4,305.50		ล้านบาท		

76
-
2
4
82

100%
100%
90%
3.87%
12.87%
25%

14.28%
45.71%
45.71%
45.71%
26%
49%
49%
51%
51%
51%

05/02/51
25/04/54
22/06/58
15/07/56
18/01/55
28/07/54
02/07/58
25/12/56
25/12/56
25/12/56
03/07/57
25/12/56
25/12/56
25/12/56
25/12/56
25/12/56

167.60
200.00
290.93
800.00
114.11

				1,206.85
218.57
16.00
16.00
16.00
1.56
2.45
1.96
2.80
2.80
2.80

70.30
 

 

 

169.30

16.00
 

 

 

107.25 237.00

3,901.04
														-
188.86
215.60

4,305.50

งานวิศวกรรมไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล
งานอาณัติสัญญาณ
งานพลังงานทดแทน
รวม

บจก.เด็มโก้	อินดัสตร่ี
บจก.เด็มโก้	เพาเวอร์
บจก.เด็มโก้	เดอลาว
บจก.วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง
บจก.ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี่	คอร์ปอเรชั่น
บจก.อีโอลัส	พาวเวอร์
บจก.เขาค้อ	วินด์	พาวเวอร์
บจก.อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์
บจก.อินโดไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี่
บจก.แม่โขง	กรีนพาวเวอร์
บจก.ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์)
บจก.ไทคอน	เด็มโก้	เพาเวอร์	6
บจก.ไทคอน	เด็มโก้	เพาเวอร์	11
บจก.เด็มโก้	เพาเวอร์	15
บจก.เด็มโก้	เพาเวอร์	16
บจก.เด็มโก้	เพาเวอร์	17

ประเภทโครงการ
31	ธันวาคม	2560

จ�านวน มูลค่า
(โครงการ)

อัตราร้อยละ
การถือหุ้น

จ�านวนเงนิลงทนุ
(ล้านบาท)

วันที่ลงทุน

2558 2559 2560

เงินปันผล	(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

	 นอกจากโครงสร้างรายได้จากธุรกิจการให้บริการ	และ	ธุรกิจงานขายข้างต้น	บริษัทยังมีรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนใน
โครงการต่างๆ	สรุปได้ดังนี้

บริษัทที่ลงทุน
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 เศรษฐกิจไทยปี	2560	และแนวโน้มปี		2561									
	 เศรษฐกิจไทยในปี	2560
	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 หรือสภาพัฒน์ฯ	 แถลงว่า	 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 

3.8	 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	 3.6–4.0)	 เร่งข้ึนจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ3.2	 และเป็นการขยายตัวได้ดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ในคร้ัง 

ก่อนหน้าโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกสินค้าและบริการท่ีปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงหลังของปีซ่ึงเป็นไปตาม
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทยและจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น
 

	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย2561
	 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยในปี	2561	คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ	3.9	 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ	3.6–4.6)	โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญตามกรอบรายจ่ายลงทุนภาครัฐประจ�าปีงบประมาณ2561และกรอบ
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ�าปีงบประมาณ2561ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองโดยคาดว่าการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ	 2.6	 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ	 2.1–3.1)และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ	 11.9	 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ11.4–12.4)	 นอกจากนี้การลงทุน
ภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้นและความชัดเจนเก่ียวกับการจัดการเลือกต้ังยังจะช่วยสร้างความเช่ือม่ันของภาคธุรกิจและช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนใน
ประเทศได้มากขึ้นโดยคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะยังขยายตัวในอัตราเร่งร้อยละ	3.4	(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	2.9	ถึง	3.9)	ส�าหรับ
การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ร้อยละ3.4	 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ	 2.9–3.9)	 จากรายได้ครัวเรือนนอก
ภาคเกษตรได้รับผลดีจากภาวะตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีนอกจากนี้ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นของการ
ใช้จ่ายภาครัวเรือนส�าหรับอุปสงค์ภายนอกประเทศคาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าซ่ึงจะ 

กระทบต่อการส่งออกสินค้าและบริการของไทยอันเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ีร้อยละ	 4.0	 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	3.5–4.5)	ส่วนปริมาณการน�าเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ	5.4	(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ	 4.9–5.9)	 สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะเร่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐอีกด้วย
	 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี	2561	จะอยู่ที่ร้อยละ	1.4	 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	0.9–1.9)	
ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าตามการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและราคาพลังงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปส�าหรับ
เสถียรภาพภายนอกประเทศคาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุล	 42.4พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ8.8ของ	GDP	 (โดยมีช่วงคาดการณ ์

ที่ร้อยละ	 8.3–9.3	 ของ	 GDP)	 เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยู่ที่	 27.2	 พันล้านเหรียญสหรัฐ	 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่	 26.7–27.7	
พันล้านเหรียญสหรัฐ)	 ตามมูลค่าสินค้าน�าเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งกว่ามูลค่าสินค้าส่งออกโดยคาดว่ามูลค่าน�าเข้าสินค้าในปี	 2561	 
จะขยายตัวร้อยละ	 7.9	 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	 7.4–8.4)	 ขณะที่มูลค่าสินค้าส่งออกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	 5.7	 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที ่
ร้อยละ	5.2–6.2)

ที่มา	:		ส�านักเศรษฐกิจการคลัง,	กลุ่มสารนิเทศการคลัง,	ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง,	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
											เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน,	ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ข้อมูลส�าคัญทางภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
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ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

	 กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 ในปี	 2558	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น	 โดยกระทรวงพลังงาน	 ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ	 จัดท�าเป็น	 5	 แผนหลัก	
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)		 แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของ	ไทย	และ	
	 (5)		 แผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง
	 ส�าหรับอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้าจะให้ความส�าคัญกับ	แผนพัฒนาก�าลังผลิต	ไฟฟ้าของประเทศไทย	(Thailand	Power	Development	Plan:	
PDP)		แผนอนุรักษ์พลังงาน	(Energy	Efficiency	Development	Plan:	EEDP)		และ	แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน	ทางเลือก	(Alternative	
Energy	Development	Plan:	AEDP)	

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ.	2558	–	2579	(PDP2015)	

	 ตามที่กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า	 พ.ศ.	 2558	 -	 2579	 (Power	 Development	 Plan:	
PDP2015)	 พร้อมทั้งจัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน	 (Energy	 Efficiency	 Development	 Plan:	 EEDP)	 และจัดท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก	 (Alternative	 Energy	 Development	 Plan:	 AEDP)	 ให้สอดคล้องกัน	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 จึงได้
ก�าหนดกรอบการจัดท�าแผนดังกล่าว	โดยยึดหลัก	

1.	 ด้านความมั่นคงทางพลังงาน	 (Security)	 ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า	 และใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย	 รวมทั้งมี
ความเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป

2.		 ด้านเศรษฐกิจ	(Economy)	ต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม	และค�านึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจ
ต่างๆ

3.		 ด้านสิ่งแวดล้อม	 (Ecology)	 ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 โดยเฉพาะเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอน 

ไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า

	 ในการจัดท�าแผน	PDP2015	จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	โดย	สศช.	ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ	 3.94	 ต่อปี	 	 และจะต้องการบูรณาการกับแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งคาดว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน	จะท�าให้การใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณ	89,672	ล้านหน่วย	 (GWh)	ในปี	2579	นอกจากนั้น	ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก	 เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่	 โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ	 ชีวมวล	 และ
ก๊าซชีวภาพ	 รวมถึงพลังงานทดแทนอ่ืนๆ	 เช่น	 ลม	 แสงอาทิตย์	 พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ	 3	 การไฟฟ้า	 ให้รองรับ
การส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพ้ืนที่	ตลอดจนพัฒนาระบบ	Smart	Grid	เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  

	 จากปัจจัยข้างต้นค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเม่ือรวมผลของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกแล้ว	 ในช่วงปี	 2557	 –	 2579	 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 2.67	 ต่อปี	 ในปี	 2579 

ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ	(	Energy	)	และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ	(	Peak	)	ของประเทศมีค่าประมาณ	326,119	ล้านหน่วย	
และ	49,655	เมกะวัตต์	ตามล�าดับ
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	 กพช.ได้ใช้ข้อมูลข้างต้นในการจัดท�า	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ปี	 2558	 –	 2579	 (PDP2015)	 สรุปได้โดยสังเขปเป็น
ดังนี้	 เมื่อสิ้นแผนฯในปลายปี	2579	จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ	70,335	 เมกะวัตต์	โดยประกอบด้วยก�าลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน	ณ	สิ้นปี	2557	
เท่ากับ	37,612	เมกะวัตต์	ก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม	57,459	เมกะวัตต์	มีการปลดก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ	ในช่วงปี	2558	-	2579	
จ�านวน	24,736	เมกะวัตต์

	 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

61

ANNUAL REPORT 2017



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

	 ส�าหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 กพช.	 ได้มีมติให้ปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	
ระหว่างปี	2558	–	2579		โดยเพ่ิมเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ทุกประเภท	จากเดิม	13,927	เมกะวัตต์	เป็น	19,684	เมกะวัตต์			ตาม
วัตถุประสงค์ที่จะลดการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ	 	 ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน	 และ	 สนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ	โดยมีกรอบนโยบายหลักดังนี้	

(1)	ส่งเสริมพลังงานจากขยะ	และตามด้วยพลังงานชีวภาพ	ได้แก่	ชีวมวล	และก๊าซชีวภาพ	เป็นอันดับแรก	
(2)	ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค	หรือการ	Zoning	ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพ

พลังงานหมุนเวียน	
(3)	ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลม	เมื่อต้นทุนการผลิตสามารถแข่งขันได้กับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ	LNG	

ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่เกิดการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง	และการลดการน�าเข้าพลังงานจากฟอสซิล	และ	
(4)	ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีการแข่งขันด้านราคา	 (Competitive	 Bidding)	 ตามแผน	 PDP	 2015	 โดยเพ่ิม

สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากร้อยละ	 9	 เป็นร้อยละ	 20	 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ
ในปี	2579	คิดเป็นก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมประมาณ	19,635	เมกกะวัตต์

สรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2558	-	2579	(AEDP	2015)	
	 ผลรวมเป้าหมายตาม	AEDP	2015	สรุปได้ดังนี้	
	 เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า
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สถานภาพการผลิตเทียบกับเป้าหมาย							

500.00
50.00

5,570.00
600.00
376.00
680.00	

3,002.00	
6,000.00	

2,906.40**	
19,684.40	

160.64
-

2,955.06
443.90
182.12
1.56	

491.26	
2,907.87	
2,906.40	

10,048.81	

1.	ขยะชุมชน	
2.	ขยะอุตสาหกรรม	
3.	ชีวมวล	
4.	ก๊าซชีวภาพ	(น�้าเสีย/ของเสีย)	
5.	พลังน�้าขนาดเล็ก	
6.	ก๊าซชีวภาพ	(พืชพลังงาน)	
7.	พลังงานลม	
8.	พลังงานแสงอาทิตย์	
9.	พลังน�้าขนาดใหญ่	

รวมเมกะวัตต์ติดตั้ง	(เมกะวัตต์)	

สถานภาพ	สิ้นปี	2560
	(เมกะวัตต์)

เป้าหมายปี	2579
(เมกะวัตต์)ประเภทเช้ือเพลิง	

แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

	 ในการสนับสนุนให้แผน	 PDP	 และ	 AEDP	 บรรลุเป้าหมายสามารถผลิตและจัดส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทยได้จัดท�าโครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าที่จะด�าเนินการในช่วงเวลาตามแผน	PDP2015	ประกอบด้วยโครงการ
ต่างๆดังนี้	
	 -	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น	จ�านวน	9	โครงการ
	 -	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	จ�านวน	7	โครงการ
	 -	 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	จ�านวน	5	โครงการ
	 -	 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า	 จ�านวน	 9	 โครงการ	 (เพ่ือรองรับการซ้ือไฟฟ้าจากIPP,	 SPP	 และ 

	 	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ)
	 -	 โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ	(Grid	to	Grid)
	 -	 โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด	(Smart	Grid)
	 โดยการพัฒนาระบบส่งท้ังหมดน้ีเป็นโครงการและแผนงานที่กฟผ.ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างก่อสร้างจ�านวน	 13	 โครงการ	 และ 

เป็นโครงการแผนงานที่กฟผ.มีแผนศึกษาเพ่ือขออนุมัติอีกจ�านวน	19	โครงการ
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แผนพัฒนาความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้า

	 นอกเหนือจากการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถรองรับการปรับปรุงระบบตามแผน	PDP	และ	AEDP	แล้ว	การเสริมความม่ันคง
ของระบบให้มีความเสถียรในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าก็มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน	 กฟผ.ได้ก�าหนดแผนเพ่ิมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยครอบ
คุมระบบผลิตไฟฟ้า	 ระบบส่งไฟฟ้า	 และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 ส�าหรับพื้นที่ท่ีมีโอกาสและมีความเส่ียงสูงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ใน	2	พ้ืนท่ี	ได้แก่

	 ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้
	 เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ	 3	 ต่อปี	 ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติม	 3	
โรงในช่วงปี	2562-	2567	ดังน้ี
	 –	 ปี2562โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	800	เมกะวัตต์
	 –	 ปี2564โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเคร่ืองที่	1	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,000	เมกะวัตต์
	 –	 ปี2567โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเคร่ืองที่	2	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,000	เมกะวัตต์

	 ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในภาคกลางและกรุงเทพฯและปริมณฑล
	 เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯมีปริมาณสูงคิดเป็นประมาณร้อยละ30	 ปัจจุบันต้องพ่ึงพาการส่งไฟฟ้าภาคอ่ืนๆท�าให้มีความเสี่ยง
ด้านความม่ังคงประกอบกับโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจะหมดอายุลงมีผลให้ก�าลังผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ลดลงประกอบกับเป็นพ้ืนที่ท่ีมีความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจและเป็นศูนย์การของประเทศและมีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเพ่ือรักษาความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าในอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงปี2562-2568ดังนี้
	 –	 ปี	 2562	 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนเคร่ืองที่	 1-5	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	 1,300	 เมกะวัตต์	 และโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทนเคร่ือง 

	 	 ที่	1-2	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,300	เมกะวัตต์
	 –	 ปี	2565	โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนชุดที่1-2	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,300	เมกะวัตต์
	 –	 ปี	2566	โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทนชุดที่1-2	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,300	เมกะวัตต์
	 –	 ปี	2568	โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทนชุดที่3	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,300	เมกะวัตต์

	 จากรายละเอียดข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านพลังงาน	 ซึ่งในส่วนของระบบไฟฟ้า	 ได้วางแผนการ
จัดหาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง	 เพ่ือลดความเส่ียงด้านการจัดหา	 ความผันผวนทางด้านราคา	 และลดต้นทุนการผลิต	 รวมถึง 

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 และพลังงานทางเลือก	 โดยเฉพาะการพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล	 ส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียนทุกรูปแบบ	ทั้งลม	แสงอาทิตย์	พลังน�้า	ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	พลังงานจากขยะ	ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความส�าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม	โดยก�าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด	เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน	และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

	 การที่รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านพลังงาน	และส่งเสริมให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติโดยเพ่ิมปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 พ.ศ.	 2558	 -	 2579	 (AEDP	 2015)	 จาก	 13,927	
เมกะวัตต์	 เป็น	19,684.40	 เมกะวัตต์	นั้นจะเป็นที่มาของการเพ่ิมการลงทุนในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	รวมถึงการ
ลงทุนด้านโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน	ท�าให้ให้มีการเพ่ิมขนาดของตลาด	งานระบบสายส่ง	115-500	เควี	สถานีไฟฟ้า
ย่อย	รวมถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นการลงทุนระดับ	SPP	และ	VSPP	ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสที่จะขยายการ
เติบโตของรายได้และก�าไรในระยะยาว
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ภาวะและแนวโน้มธุรกิจด้านผลิตและจ�าหน่ายเสาโทรคมนาคม	

	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 มองว่า	 ภาพรวมตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยในปี	 2561	 ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ชะลอตัวลง	 อันเนื่อง 

มาจากสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด	 โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคาส�าหรับการใช้บริการสื่อสารข้อมูล	 (Data)	 ต่อเมกะไบต์ที่ม ี

แนวโน้มลดลง	ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสื่อสารข้อมูลมีแนวโน้มเติบโตที่ชะลอตัว	ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเสียง	(Voice)	ก็ยัง
คงหดตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่ผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันแทนการโทร	 ซึ่งเป็นเทรนด์ต่อเนื่อง 

มาตั้งแต่ยุค	 3G	 ขณะเดียวกัน	 กลุ่มผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบริหารต้นทุนค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะต้นทุนค่า 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ	 ต้นทุนการขยายโครงข่าย	 4G	 อีกทั้ง	 ยังต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการประมูลคลื่น	 900	 MHz	 และ	 1800	 MHz 
ในช่วงไตรมาสที่	2	ของปี	2561	อีกด้วย
	 จากภาพรวมตลาดที่ยังคงมีสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นต่อเนื่องนั้น	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 มองว่า	 ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายโดยรวม 

ในปี	2561	คาดว่า	น่าจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ	253,930	–	259,580	ล้านบาท	ขยายตัวในกรอบร้อยละ	4.7	–	7.1	จากปี	2560	(ค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ	5.9)	
โดยน่าจะได้รับแรงหนุนหลักมาจากการท�าการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการท่ีผลักดันให้มีผู้ใช้งานแบบรายเดือนเพ่ิมข้ึน	 หรือการผลักดันให ้

ผู้ใช้รายเดือนเดิมเปลี่ยนแพ็กเกจมาอยู่ในระดับราคาท่ีสูงข้ึน	 โดยมีแรงจูงใจจากการให้ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตในปริมาณมากขึ้น	 รวมถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่ยังคงนิยมใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต	 ท�าให้มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูลยังคงขยายตัวต่อเนื่อง	 อย่างไร
ก็ดี	 การเติบโตของตลาดบริการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัว	 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 คาดว่า	 ในปี	 2561	 มูลค่า
ตลาดบริการสื่อสารข้อมูลในไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ	186,660	–	190,490	ล้านบาท	มีอัตราการเติบโตอยู่ในกรอบราวร้อยละ	14.7	–	17.1	ชะลอตัว
ลงจากปี	2560	ที่คาดว่าจะขยายตัวอยู่ราวร้อยละ	21.8	จากการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาด
	 ส�าหรับตลาดด้านการให้บริการเสียงในปี	 2561	 ก็ยังคงหดตัว	 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 คาดว่า	 มูลค่าตลาดด้านการให้บริการเสียงจะมี
มูลค่าอยู่ราว	67,270	–	 69,090	ล้านบาท	หดตัวราวร้อยละ	13.3	 –	 15.6	จากปี	 2560	อย่างไรก็ตามปัจจัยสนับสนุนที่ยังคงส่งผลให้อุตสาหกรรม
เติบโตมาจากแรงหนุนหลัก	3	ประการ	รายละเอียดดังนี้
	 ประการแรก	กระแสความนิยมในการเข้าใช้โมบาย	บรอดแบนด์	อินเทอร์เน็ต	ผ่านโครงข่าย	4G	ทุกที่	ทุกเวลาในหมู่ผู้บริโภค	โดยเฉพาะ
ความนิยมในการเข้าใช้	4G	เพ่ือความบันเทิง	ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์	ฟังเพลงออนไลน์	ดูทีวีออนไลน์	หรือดูหนัง	หรือซีรีส์ต่างประเทศ
ออนไลน์	ผ่านโมบาย	แอปพลิเคชัน	หรือสื่อสังคมออนไลน์อย่างยูทูป	เป็นต้น	ซึ่งการใช้บริการบันเทิงออนไลน์	(Online	Entertainment)	ดังกล่าว	
จ�าเป็นต้องใช้การสื่อสารข้อมูลในปริมาณมาก
	 ประการที่สอง	 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ี
รุนแรง	 เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น	 โดยมีการน�าเสนอแพ็กเกจการใช้บริการข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายด้วยราคา
ที่คุ้มค่า	 เช่น	 การน�าเสนอแพกเกจการใช้งานสื่อสารข้อมูลในปริมาณมากด้วยราคาที่สูงขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อยแก่ลูกค้ารายเดิม	 และในส่วน
ลูกค้ารายใหม่ทั้งที่เปิดเบอร์ใหม่	หรือย้ายค่าย	ผู้ประกอบการอาจให้ส่วนลดพิเศษส�าหรับแพกเกจบริการสื่อสารข้อมูลในปริมาณมาก	เพ่ือแย่งชิง
ส่วนแบ่งตลาด	และเพ่ิมรายได้จากฐานลูกค้าใหม่	ซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้งานบริการสื่อสารข้อมูลที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต	เป็นต้น
	 ประการที่สาม	 ธุรกิจเกิดใหม่อย่างธุรกิจดิจิทัลเทคสตาร์ทอัป	 (Digital	 Tech-Startup)	 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการด�าเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆ	 ในโลกออนไลน์	 ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2560	 น่าจะมีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม ่

ให้ความสนใจ	 และเข้ามาด�าเนินธุรกิจในตลาดเพ่ิมขึ้น	 โดยมีการคิดค้นโมเดลทางธุรกิจ	 ตลอดจนรูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ	ที่หลากหลาย
บนโลกออนไลน์	 ทั้งนี้	 หากโมเดลธุรกิจดิจิทัลเทคสตาร์ทอัปดังกล่าว	 สามารถตอบโจทย์ความต้องการ	 หรือสามารถตอบสนองการใช้ชีวิต
ประจ�าวันของผู้บริโภคยุคใหม่ได้	ก็น่าจะส่งผลให้เกิดการใช้งานโมบาย	บรอดแบนด์	อินเทอร์เน็ต	เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในอนาคต	
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การด�าเนินงานและแผนงาน
	 ปี	 2560	 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้ลดลงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเอกชน	 ส่งผลให้ผลประกอบการปี	 2560	
บริษัทฯ	มีรายได้รวม	4,480.60	ล้านบาทลดลงร้อยละ	39.72	จากรายได้รวมในปี	2559	จ�านวน	7,433.45	ล้านบาท	มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน	65.59	
ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 140.79	 เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิรวมในปี	 2559	 จ�านวน	 160.77	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 การลดลงของผลขาดทุน 

มาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3	(รายละเอียดอธิบายใน	ส่วนที่	3	
ค�าอธิบายและวิเคราะห์การเงิน)	
	 ส�าหรับปี	 2561	 คาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี	 จากนโยบายและแผนพัฒนาด้านพลังงาน	 รวมถึงการปรับปรุงแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	หรือ	PDP2015	ไปเป็น	PDP2018	ที่คาดว่าจะประกาศภายในเดือน	มีนาคม	2561	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ซึ่งจะเป็นโอกาสทางด้านการตลาดของบริษัท	 โดยอ้างอิงกับแผนปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน	 ของคณะกรรมการปฎิ
รูปประเทศด้านพลังงาน	ใน	6	ด้าน	ได้แก่	
	 1.	ด้านการบริหารจัดการพลังงาน	
	 2.	ด้านไฟฟ้า
	 3.	ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
	 4.	ด้านพลังงานทดแทน
	 5.	ด้านการอนุรักษ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
	 6.	ด้านเทคโนโลยี	นวัตกรรม	และ	โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน	
	 โดยภาครัฐได้เร่งอนุมัติงบประมาณในการลงทุนตามแผนอย่างต่อเน่ือง	 มีการประมาณความต้องการการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน	ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงาน	และ	กระทรวงมหาดไทย	ได้แก่	กฟผ.	158,180	ล้านบาท	กฟน.	35,769	ล้านบาท	
กฟภ.	 20,606	 ล้านบาท	 โดยประกอบไปด้วย	 โครงการโรงไฟฟ้าเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคร่ืองที่	 4-7	 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า
บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	แผนงานและมาตรการการจัดการพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม	แผนงาน 

และมาตรการอนุรักษ์พลังงานขนส่ง	หน่วยงานด�าเนินการหลัก	 โครงการน�าร่องด้านระบบการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร	Demand	 
Response	ระบบ	Microgrid	โครงการเพ่ือพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า	โครงการเพ่ือพัฒนาระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	และ	โครงการน�าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติเหลว	โครงการด้านพลังงานทดแทนที่อยู่ในแผนของ	PDP2015	คือ	โครงการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	(VSPP)	
แบบ	Semi	Firm	จ�านวน	ไม่เกิน	300	MW	และ	โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	แบบเสรี	การจ้างโครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	(Micro	Grid)	ที่	อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	ของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	และ	งานจัดหาและจ้าง
ก่อสร้าง	Battery	Energy	Storage	System	ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง	115	kV	ชัยบาดาล	และ	115	kV	บ�าเหน็จณรงค์	เป็นต้น	
	 การลงทุนเพ่ือปรับแผนให้เกิดความสมดุลของการผลิตและการใช้ไฟฟ้ารายภาค	 ซ่ึงปัจจุบันยังต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักอยู ่
นโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าท่ีอุดหนุนมากจนเกินไปท�าให้ส่งผลต่อภาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า	 และ	 ทิศทางของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพ่ือใช้เอง	ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า	และ	โครงสร้างการ
บรหิารจัดการด้านพลงังานท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	การพัฒนาระบบ	Internet	of	Things	(IoT)	เข้ามาใช้กับ 

ระบบไฟฟ้า	 เช่น	 Smart	Meter	 ระบบ	Microgrid	 และ	 Smart	Grid	 การก�าหนดสัดส่วนก�าลังการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐ	และ	 เอกชนที่เหมาะสม	 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านพลังงาน	 ซ่ึงท้ังหมดจะมีความชัดเจนมากข้ึน	 เม่ือแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 หรือ	 PDP2018	
ประกาศใช้	
	 รวมถึงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	สายส่ง	สายระบบจ�าหน่ายของโรงไฟฟ้าเอกชน	หรือ	นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ	เพ่ือเพ่ิมเติม	หรือ	ทดแทน	
โดยที่โครงการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกิดขึ้น	ดังกล่าวล้วนส่งผลบวกให้แก่ธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
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	 บริษัท	ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 (Corporate	Risk	Management	 :	CRM	)	โดยได้พัฒนาแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และบริษัทในเครือ	 อย่างต่อเนื่องให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความไม่
แน่นอนเพ่ือลดโอกาสของการเกิดความเส่ียงและลดผลกระทบกรณีที่เกิดความเส่ียง	สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นอย่างย่ังยืนเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่	

	 บริษัท	 ได้ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น	 มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ
ร่วมกัน	มีกระบวนการประเมิน	ติดตาม	วิเคราะห์	และสอบทาน	ความเสี่ยงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจกับการเติบโตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของบริษัทฯ	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งความเสี่ยงด้านทุจริตคอรัปชั่น	 	 	 เพ่ือให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน	 และภายนอก	 พร้อมทั้ง
ก�าหนดมาตรการ	แผนรองรับและมาตรการป้องกัน	เพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โดยครอบคลุมและเชื่อมโยงกิจกรรมส�าคัญ
ของทุกสายงาน	 ตามแผนการบริหารความเสี่ยง	 โดยได้มีการพิจารณาและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงส�าคัญของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และ
บริษัทในเครือ	อย่างเป็นระบบ	และมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	
(Risk	Management	Committee	 :	RMC)	ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 เป็นกรรมการ	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 (CRM)	
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 มีนโยบายที่มุ่งเน้นการช่วยก�ากับดูแล	 สนับสนุน	 และ
พัฒนาการบริหารความเส่ียงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสนับสนุนการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 

	 ในปี	 2560	บริษัทได้เพ่ิมการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากเดิม	6	ด้าน	16	ความเสี่ยง	 เป็น	6	ด้าน	17	ความเสี่ยงโดย
เพ่ิมความเสี่ยงด้านการบริหารแผนสืบทอดต�าแหน่งในหมวดความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคลอีก	 1	 ความเสี่ยงและมีการ
ทบทวนแก้ไขการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.	ความเสี่ยงด้านการเงิน

1.	สภาพคล่อง	การจัดหาเงินทุนและต้นทุนทางการเงิน
	 ในการบริหารจัดการคณะกรรมการลงทุนได้ก�าหนดนโยบายการลงทุน	 นโยบายบริหารสภาพคล่อง	 และนโยบายการกู้ยืมเงิน	 
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือน�ามาก�าหนดกรอบการลงทุนการบริหารสภาพคล่อง	 และการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ 

โดยจะพิจารณาแผนการลงทุน	แผนการบริหารสภาพคล่อง	และแผนการกู้ยืมเงิน	กับด�าเนินการก�ากับดูแลการลงทุน	การบริหารสภาพคล่อง	และ
การกู้ยืมเงินของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย	แผนด�าเนินงาน	ระเบียบวิธีปฏิบัติ	ข้อก�าหนดของ	กลต.	และ	ตลท.	รวมถึงนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง	 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ส�าหรับการสอบทาน	 และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบาย	 และแผนด�าเนินการ	 ทั้งในส่วนของ
การลงทุน	 การบริหารสภาพคล่อง	 และการกู้ยืมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 ให้คณะกรรมการลงทุนน�าเสนอกรอบนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

	2.	ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน
	 ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการด�าเนินงานบางส่วนของบริษัทน้ัน	 ในบางคร้ังจ�าเป็นต้องสั่งซ้ือวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศ	
เพ่ือลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว	บริษัทก�าหนดนโยบายให้มีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	ไว้ทั้งจ�านวน																	
	 อย่างไรก็ตาม	 หากคณะกรรมการบริหารมีความมั่นใจในการคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน	 บริษัทอาจพิจารณาไม่ท�าสัญญาซื้อ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward	 Contract)	 แต่อาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทอ่ืน	 หรือ	 บริษัทอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิตให้ให้กับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์โดยตรง

การบริหารความเสี่ยงองค์กร
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ข.	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
  

3.	ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของนโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	 				
	 การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล	 การออกกฎหมาย	 หรือ	 ข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 โดยเฉพาะ 

การลงทุนในโครงการใหม่	 หรือการขยายกิจการที่บริษัทก�าหนดเป็นกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	 เด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญกับ
มาตรการในการติดตามและวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้า	 โดย
บริษัทเน้นการให้ความร่วมมือ	 รวมถึงก�าหนดข้ันตอนในการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังให้สอดคล้องกับกฏหมาย	 ระเบียบและข้อก�าหนดที่
เปลี่ยนแปลง	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	และนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินผลกระทบที่จะมีต่อการด�าเนินกลยุทธ์ของบริษัท				ซึ่ง
นอกจากการก�าหนดกระบวนการทบทวนความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอทั้งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ	 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริษัท	แล้วบริษัทยังจัดท�าโครงการ	Thinking	Together	ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง		
Leadership	Brainstorming	Workshop	ในผู้บริหารระดับสูง	เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
 

5.	การลงทุนหรือการขยายธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
	 การลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่	หรือ	ในตลาดที่เปิดขึ้นใหม่	เช่นตลาดต่างประเทศ	เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเจริญ
เติบโต	 อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับองค์กร	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การลงทุนรวมถึงการก�าหนดมาตรการรองรับหรือป้องกันความเส่ียงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทน
การลงทุน	 	 โดยกระบวนการพิจารณา	 กลั่นกรอง	 ได้ด�าเนินการผ่านคณะกรรมการลงทุน	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มี
ประสบการณ์	ให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างการเจริญเติบโตและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
บริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม	
	 นอกจากมาตรการข้างต้น	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังก�าหนดนโยบายให้	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงระดับจัดการ	 ติดตามและรายงานผลการลงทุนและ/หรือความคืบหน้าของการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมทราบ
เป็นรายไตรมาส		และกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่จะต้องรายงานความเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยเร่งด่วน			
               

ค.ความเสี่ยงด้านการตลาด

6.	ความผันผวนของเศรษฐกิจ
	 ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยทั่วไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริโภคของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย
และประเทศทั่วโลก	 ความเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่องบประมาณการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน	 และอาจส่งผลต่อเนื่องถึง	 ธุรกิจออกแบบ	
จัดหา	และบริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า	และงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล
	 ที่ผ่านมา	บริษัทได้ใช้เคร่ืองมือในการบริหาร		วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานของบริษัทด้านความสามารถในการแข่งขัน	วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
เพ่ือประเมินโอกาสทางธุรกิจของบริษัทด้วยความระมัดระวัง	 ก่อนก�าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม	 เช่น	 การขยายแนวธุรกิจไปสู่โครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	 และพลังแสงอาทิตย์	 เป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาดและการได้มาซ่ึงกระแสเงินสดที่สม�่าเสมอ	 บริษัทมีนโยบาย 

ที่จะประเมินความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวนปัจจัยพ้ืนฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง
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7.	ความผันผวนของราคา	และ	ความต้องการพลังงาน
	 ความผันผวนของราคา	 และ	 ความต้องการพลังงาน	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัท	 และส่ง 

ผลกระทบโดยอ้อมกับการลงทุนของภาคเอกชนที่จะมีการขยายธุรกิจซึ่งเป็นที่มาของรายได้จากธุรกิจการให้บริการของบริษัท
	 อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคา	 และ	 ความต้องการพลังงาน	 เป็นส่ิงท่ีนอกเหนือจากการควบคุมและยากท่ีจะหลีกเลี่ยงจาก 

ผลกระทบ		บริษัทให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าว	ด้วยการก�าหนดมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		เช่นการควบคุมต้นทุนงานด้วยการ
ส่ังซ้ือสินค้าและก�าหนดส่งสินค้าจากผู้ขายให้สอดคล้องกับสัญญาบริษัทรับจากผู้ว่าจ้าง	 รณรงค์การประหยัดพลังงานจากการใช้งานในบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ	ส�าหรับผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการลดการลงทุนของภาคเอกชน	บริษัทได้เพ่ิมช่องทางของรายได้ที่หลากหลาย
ทั้งจากงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 พลังงานทดแทน	 ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	 รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทต่าง	 ๆ	 เพ่ือบรรเทา
ความเสี่ยงจากสาเหตุดังกล่าว

8.การขยายธุรกิจด้วยการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้า	และ/หรือร่วมลงทุน
	 ในกรณีท่ีบริษัทได้เข้าร่วมในกิจการค้าร่วมกับผู้ร่วมลงทุนภายนอกเมื่อบริษัทต้องการขยายฐานลูกค้าหรือต้องการประมูลงานที่มีมูลค่า
โครงการสูงขึ้น	 หรือ	 ต้องการร่วมลงทุนในธุรกิจเพ่ือผลตอบแทนที่เหมาะสม	 บริษัทได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเข้าร่วมใน
กิจการร่วมค้าและ/หรือการร่วมลงทุนดังกล่าวบริษัทได้ให้ความระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร่วมทุนก่อนร่วมด�าเนินการอย่าง
เข้มงวด	โดยบริษัทจะเลือกผู้ร่วมทุนที่มีสถานะทางการเงิน	และความสามารถในการท�างานที่ไม่ด้อยไปกว่าบริษัท
             

	9.	ภาวะการแข่งขันที่เปล่ียนแปลง
	 ด้วยลักษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน	ที่มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต	และปัจจัยในการลงทุน	อย่างกว้างขวาง	ส่งผลให้ภาวะ
การแข่งขันในธุรกิจและอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลง																									
	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วยการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรโดยจัดให้มีบุคคลากรที่เพียงพอ	 มีระบบบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	จัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม		รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับผู้ที่อยู่
ในห่วงโซ่อุปทานท�าให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง	พร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยงแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
   

ง.	ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ
          

10.	สถานการณ์รุนแรงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจหรือท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยประเภทต่างๆ
	 ความเสี่ยงข้างต้น	 เป็นความเส่ียงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท	 ดังน้ันบริษัทได้ลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยการหามาตรการรองรับ 

ความเสี่ยง	 โดยเฉพาะการประกันภัย	 ส�าหรับในด้านงานก่อสร้างบริษัทจะก�าหนดไว้ในสัญญาของโครงการ	 และ	 ส�าหรับโครงการที่มีมูลค่าสูง
หรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ	บริษัทจะจัดท�าประกันภัยเพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท	(Insurance	for	all	risk)	
                

11.	การเพิ่มข้ึนของต้นทุน
	 การเพ่ิมขึ้นของต้นทุน	 มักมีสาเหตุมาจาก	 ราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง	 ผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพรวมถึงการด�าเนินโครงการที่ล่าช้ากว่าก�าหนด	
บริษัทได้ก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากเหตุต่างๆ	โดย
	 -	การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง
	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่ต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาแบบตายตัว	 โดยเป็นราคาที่ก�าหนดตั้งแต่เร่ิม
ประมูลงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ	 ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวราคาของวัสดุและอุปกรณ์	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทมีต้นทุนการด�าเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น	 เพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว	 ในกรณีอุปกรณ์หลัก	 บริษัทจะท�าการตกลงกับ
ผู้จัดจ�าหน่ายตั้งแต่ช่วงของการเร่ิมประมูลงาน	 เพ่ือให้ได้รับการยืนยันราคาล่วงหน้า	 ครอบคลุมระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาราคาและเมื่อลงนาม
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ในสัญญาจ้างบริษัทจะออกค�าสั่งซื้อเพ่ือควบคุมต้นทุนให้คงที่	 กรณีวัสดุทั่วไป	 ซึ่งมีผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย	 บริษัทจะรวบรวมปริมาณสั่งซื้อจาก
หลายๆ	โครงการ	เพ่ือเพ่ิมอ�านาจต่อรอง	ท�าให้มีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง	ดังนั้น	ที่ผ่านมาบริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคา
วัสดุทั่วไปไม่มากนัก
	 -	การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจาก	ผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพ
	 ปัญหาหนึ่งที่พบในธุรกิจก่อสร้างทั่วไปคือการด�าเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดยผู้รับเหมาที่ไม่มีคุณภาพ	 จึงอาจก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในงานและท�างานผิดพลาด	 น�ามาซ่ึงความล่าช้าของโครงการอันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�าเนินงาน
และความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทในอนาคต	เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงบริษัทได้แต่งตัง้และมอบหมายงานโครงการให้แก่ผู้จัดการ 

โครงการเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้รับเหมา	โดยพิจารณาถึงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบปัจจุบัน	รวมทั้งความสามารถและความช�านาญเฉพาะด้านของ
ผู้จัดการโครงการแต่ละราย	 เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานสามารถดูแลและบริหารงานของผู้รับเหมาที่มีอยู่ได้อย่างทั่วถึง	 พร้อมกันนี้	 บริษัท 

ยังได้ก�าหนดให้กลุ่มวิศวกรผู้บริหารเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการของผู้จัดการโครงการอีกชั้นหนึ่งด้วย
	 -	การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากโครงการล่าช้ากว่าก�าหนด
	 ในการด�าเนินธุรกิจให้บริการแบบรับเหมา	 หากการด�าเนินโครงการมีความล่าช้าจากก�าหนดการ	 อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกค่าเสียหาย
จากความล่าช้าของการส่งมอบงานได้ทั้งนี้	 ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากเจ้าของโครงการ	 ซึ่งอาจมีสาเหตุจากผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง	 หรือการขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องของผู้ว่าจ้าง	 และหากเป็นผลให้โครงการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที ่
เพ่ิมขึ้นจากเจ้าของโครงการ	เนื่องจากสัญญาส่วนใหญ่จะก�าหนดให้บริษัทสามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้
	 ส�าหรับกรณีที่ความล่าช้ามีสาเหตุจากผู้รับเหมาช่วง	 ซึ่งผู้รับเหมาช่วงอาจขาดแคลนเงินทุน	 หรือขาดแคลนแรงงาน	 ผู้จัดการโครงการ
จะพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไข	 โดยให้ผู้รับเหมาช่วงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย	 นอกจากนี้	 เพ่ือป้องกันปัญหาความล่าช้าที่อาจเกิด
ขึ้นจากทีมงานของบริษัทเอง	 บริษัทจึงเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรของบริษัท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โครงการ	เช่น	ผู้อ�านวยการโครงการและผู้จัดการโครงการ	รวมทั้งการจัดสรรทีมงานให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
	 ปัจจัยเส่ียงที่มีผลกระทบต่อต้นทุนท้ัง	 3	 ประการนี้ถือว่าเป็นความเส่ียงที่บริษัทให้ความส�าคัญในล�าดับต้น	 คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงองค์กร	ได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	ติดตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ	 เช่น
การบริหารสัญญาจ้าง	 การบริหารงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	 การควบคุมคุณภาพงาน	 วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ	
และควบคุมความเสี่ยงในการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง	 โดยคณะกรรมการความเสี่ยงระดับจัดการจะต้องรายงานผลการติดตามความเสี่ยงดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทราบทุกไตรมาส

จ.	ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล

	12.	ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร	 ซึ่งได้แก่การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆตามแผนงาน
ซึ่งเป็นเร่ืองส�าคัญ	 	 แม้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 	 (	 Feasibility	 Study	 )	 จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในผลส�าเร็จว่าบริษัทจะสามารถ
จัดการความเสี่ยงและจะท�าให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้	แต่การด�าเนินการตามโครงการก็ยังอาจเกิดความเสี่ยงได้อีก	ซึ่ง
อาจมีผลกระทบกับความส�าเร็จของโครงการ
	 ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร	 จึงต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�างบประมาณ	 ความเสี่ยงด้าน
การควบคุมค่าใช้จ่าย	 ความเสี่ยงด้านก�าหนดเวลา	 และความเส่ียงด้านเทคนิค	 ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการวางแผนปฏิบัติ	 การแก้ไข	
ติดตามผล	 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับโครงการ	 กิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งอาจจ�าแนกปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆของผลกระทบจากการด�าเนินงาน
ขององค์กรแบ่งได้เป็น	5	ด้านคือ	ด้านกลยุทธ์	ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านนโยบาย	ด้านการเงิน	และ	ด้านเหตุการณ์ภายนอก	
	 โดย	ความเสี่ยงภายในองค์กร	เช่น	สถานที่ท�างานไม่ปลอดภัย	วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอ้ือต่อการสร้างประสิทธิภาพในการท�างาน	การฝึก
อบรมพนักงานที่ไม่เพียงพอ	และความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์	เป็นต้น
	 ส่วนความเส่ียงภายนอกองค์กร	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงในข้อกฏหมาย	 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม	และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี	เป็นต้น
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13.	ความเสี่ยงด้านบุคลากร
	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมาย	 บริษัทจะต้องมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล	 
ทั้งความรู้	ความสามารถ	และจ�านวนที่เพียงพอ		บริษัทเห็นความส�าคัญดังกล่าวจึงมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ	ให้คงอยู ่
กับบริษัท	 รวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับชั้น	 	 ส�าหรับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับบุคลากร	 มักเกิดจาก	 บริษัทมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ	รวมถึงการพ่ึงพาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม	 	 	บริษัทได้ก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงด้านบุคลากร
จากเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้
	 -	ความเสี่ยงจากก�าลังคนและความสามารถ	ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ
	 ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว	 อาจท�าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงาน	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าว	 โดยจัด 

ให้มีการติดตาม	 และประเมินสภาวการณ์ของเศรษฐกิจอย่างสม�่าเสมอ	 ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคุณภาพมีความผูกพันกับองค์กร	
มีผลตอบแทนที่เหมาะสม	และ	เป็นธรรม	และสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ	รวมถึงก�าหนดแนวทางความก้าวหน้าในการ
ท�างานตามสายงานเพ่ือให้พนักงานมีความเชื่อมั่นที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว
	 -	ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาวิศวกร
	 บริษัทด�าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ	 จัดหา	 ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 งานสถานีไฟฟ้าย่อยงานก่อสร้างสายส่ง	 และ
งานเสาโทรคมนาคม	 ซ่ึงในการรับงานและการด�าเนินงานแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 จ�าเป็นที่ต้อง
พ่ึงพาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรผู้ท�าหน้าที่ควบคุมและบริหารโครงการ	 ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ
โครงการ	ซึ่งหากบริษัทสูญเสียวิศวกรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการ
	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจจึงก�าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	 ด้วย
การจัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว	 นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง	
รวมถึงมีการกระจายอ�านาจการบริหารงานเพ่ือลดการพ่ึงพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล
	 -	ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู้บริหาร
	 คณะผู้บริหารของบริษัท	 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านเสาโทรคมนาคม	 คุณสมบัติ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการติดต่อลูกค้าและได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินงานมาโดยตลอด	 ดังนั้น	 หากม ี

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต	 เพ่ือลด 

การพึ่งพาผู้บริหารดังกล่าว	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อกระจายอ�านาจการบริหารงานด้วยการแต่งตั้งและมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้แก ่

คณะกรรมการบริหาร	 เพ่ือให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่างๆ	 ที่เหมาะสมสอดคล้องกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถ	 รวมถึงก�าหนด
นโยบายให้มีการพัฒนาผู้บริหารทดแทนอย่างเพียงพอ

14.	ความเสี่ยงด้านการบริหารแผนสืบทอดต�าแหน่ง
	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทมีนโยบายก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูง	 เช่น	 กรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการฝ่าย	 เป็นต้น	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการวางแผน
บุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญและต�าแหน่งวิกฤตจะสามารถป้องกัน	บรรเทา	หรือยับยั้ง	ความเส่ียงด้านการบริหารแผนสืบทอดต�าแหน่ง	ดังนี้
	 1.	 ความเสี่ยงจากต�าแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทว่างลง
	 2.	 ความเสี่ยงจากการมีผู้บริหาร	หัวหน้างาน	ที่ด้อยศักยภาพ	(ด้อยพัฒนา)
	 3.	 ความเสี่ยงจากการมอบหมายต�าแหน่งงานที่มีผลต่อเป้าหมายของธุรกิจ	 ให้กับผู้บริหาร/หัวหน้างาน	 ศักยภาพสูง	 ไม่ตรงกับทักษะ 

	 	 ความสามารถ
	 4.	 ความเสี่ยงจากผู้บริหาร	หัวหน้างานศักยภาพสูงใหม่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท
	 จึงก�าหนดให้มีนโยบายการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในต�าแหน่งเสี่ยงได้	 รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา	
คัดเลือก	 โอนย้ายไว้ล่วงหน้า	 รวมทั้งการแสวงหาปัจจัยน�าเข้าหรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพ่ือให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะจ�าเป็น	 
เพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ทิศทาง	แผนกลยุทธ์	พันธกิจและค่านิยมในอนาคต
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ฉ.	ความเสี่ยงด้านการทุจริต

	 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเด็มโก้ด�าเนินการเชิงรุก	 เพ่ือระบุ	 ประเมิน	 และทบทวน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร	 รวมทั้ง	 สร้างความตระหนักถึงความเส่ียงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	 และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
การด�าเนินงานขององค์กร	 เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ถูกระบุ	 และจัดการอย่างทันท่วงที	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริหารของทุกหน่วย
งานต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของตน

15.	ความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์สิน
	 การกระท�าใดๆก็ตามที่น�าไปสู่การครอบครองทรัพย์สินของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง	 หรือเป็นเหตุให้บริษัทสูญเสีย	 ทรัพย์สิน	 โอกาสหรือ
ผลประโยชน์ใด	โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน	(อาทิเช่น	คนในครอบครัว	ญาติ	มิตร	เป็นต้น)
 

16.	ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
	 การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบกระท�าการใดๆ	เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้	ทั้งต่อองค์กร	ตนเอง	หรือผู้อ่ืน	ทั้งนี้	การคอร์รัปชั่น	
ครอบคลุมถึง	 การให้	 และ/หรือรับสินบน	 การขัดแย้งทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรือ	 เรียกร้องผลประโยชน์	 และการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับ
ความสะดวก

17.	ความเสี่ยงจากการทุจริตในการรายงาน
	 การปรับปรุงแก้ไขรายงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน	 เช่น	งบการเงิน	บันทึกการเงิน	หรือรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 เพ่ือปิดบังการ
ยักยอกทรัพย์หรือการกระท�าที่ไม่เหมาะสม	 หรือเพ่ือหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน	 ซึ่งส่งผลให้งบการเงิน	 บันทึกการเงิน	 หรือรายงานต่างๆ	
ของบริษัทไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
	 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยเด็มโก้ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้	 ดังนั้นการประเมิน	 ความเสี่ยงด้าน
การทุจริต	 การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริต	 ตลอดจน	 การสร้างจิตส�านึกและ 

ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของเด็มโก้	เป็นปัจจัยส�าคัญในการช่วยป้องกัน	การเกิดการทุจริตในองค์กร																		
	 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตนั้น	 บริษัทได้จัดให้มีนโยบาย	 คู่มือปฏิบัติงาน	 และมาตรการเพ่ือต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น	 เช่น	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง	 แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงิน	
สนับสนุน	 และแนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้	 ของขวัญ	 ของก�านัล	 และการเลี้ยงรับรอง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทเข้าใจหลัก
การด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของบริษัท	 รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนัก	 จิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรของบริษัท	ทั้งนี้	นโยบาย	คู่มือปฏิบัติงาน	และมาตรการที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะท�าการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	 และคู่มือที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าอย่างน้อยทุก	 2	 ปี	 เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รับ
การจัดการอย่างเหมาะสม
	 ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ได้กล่าวถึงทั้งหมด	 คณะกรรมการความเส่ียงองค์กรจะมีการติดตามประเมินผล	 ทบทวน
นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 และในกรณีที่มีเหตุการณ์
ส�าคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
ด�าเนินการโดยเร็ว
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ชื่อบริษัท	 	 	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	(DEMCO)
ประเภทธุรกิจ	 	 ให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
	 	 	 	 ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	–	สถานีไฟฟ้าย่อย	งานระบบไฟฟ้า
	 	 	 	 และเคร่ืองกล	งานด้านพลังงานทดแทน	งานด้านอนุรักษ์พลังงาน	งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม	 
	 	 	 	 งานสื่อสารและอาณัติสัญญาณ	รวมถึงเป็นผู้ลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน	และระบบสาธารณูปโภค

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	2560)
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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมุลเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ของบริษัท	ที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th
หรือในเว็บไซต์ของบริษัท	www.demco.co.th

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท
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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
	รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	10	อันดับแรก	ของเด็มโก้	ณ	วันที่	15	มีนาคม	2560

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กลุ่มนางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	1

บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์

นายศิริศักดิ์	สนโสภณ

	นายสุวัฒน์	จรดล

น.ส.จันทนา	จินดาพรบูรณะ

นายธีระชัย	วรัญญูรัตนะ

นายอานันท์	ตันติจรัสชีพ

นายวรุณ	สนโสภณ

นายวสันต์	สนโสภณ

นายณัฐดนัย	เรืองกฤตยา

	อ่ืนๆ

รวม

142,708,954

66,760,167

65,525,600

11,359,368

9,850,000

8,270,000

8,192,200

7,310,000

7,300,000

6,100,000

396,967,962

730,344,251

19.54

9.14

8.97

1.56

1.35

1.13

1.12

1.00

1.00

0.84

54.35

100.00

รายช่ือ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

หลักทรัพย์	และผู้ถือหุ้น
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การก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการมาโดยตลอด	ก�าหนดให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนี
วัดผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน	 เพ่ือยกระดับการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลอย่างสม�่าเสมอ	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการฯ	 ได้	 มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด	 โดยเฉพาะการน�าสาระส�าคัญของพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 5)	พ.ศ.2559	ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ที่	 กจ	 3/2559	 เร่ือง 

การก�าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บรหิารของบริษัท	(ฉบบัท่ี	2)	แนวปฏบิตัใินการเปิดเผยและรักษาข้อมลูท่ีมีผลกระทบ 

ต่อราคาหลักทรัพย์	 และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ	 กลต.	 เข้ามาเป็นประเด็นในการพัฒนาระบบนิเวศน์
ของธรรมาภิบาลในองค์กร	 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทฯ	 มีระบบการปฏิบัติงาน	 และการก�ากับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติที่ดี	 มีวัฒนธรรม
องค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็ง	สร้างค่านิยม	I	DEMCO	และจิตส�านึกของบุคลากรในบริษัท	ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	ต่อวิชาชีพ	ด้วยความมานะ	มุ่งมั่น	ตั้งใจจริงที่จะประสบความส�าเร็จ	ด้วยความเชื่อมั่นในการท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ	ด้วยความรอบรู้	เชี่ยวชาญ	ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้าสร้างมูลค่าเพ่ิม	สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต	 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	 :	CAC)	 เพ่ือให้บริษัทฯ	มีการปฏิบัติงาน
ที่โปร่งใส	 เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยคณะกรรมการ	 CAC	 ได้มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิก 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	 2559	 และปัจจุบันบริษัทฯได้พัฒนาการรับรู้เร่ืองการต่อต้าน
ทุจริตในหมู่พนักงาน	และผู้บริหาร	เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วย

	 จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	สุจริตโปร่งใส	ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส่งผลให้คะแนน
การประเมินผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยดีขึ้นตามล�าดับ	ซึ่งจากรายงาน	Corporate	Governance	Report	
of	Thailand	Companies	 2014	บริษัท	ได้รับตราสัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ	 4	สัญลักษณ์	 (ดีมาก)	ต่อมาผลส�ารวจโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ตามรายงาน	Corporate	Governance	Report	of	Thailand	Companies	2016-2017	เด็มโก้	ได้รับ
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ	เพ่ิมขึ้นเป็น	5	สัญลักษณ์	(ดีเลิศ)

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ	 บมจ.เด็มโก้	 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2549	 ซึ่งฉบับปัจจุบัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการ	 บมจ.เด็มโก้	 คร้ังที่	 6/2560	 เมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 2560	 มีมติอนุมัติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอ	ดังต่อไปนี้
1.	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเด็มโก้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่ต้องก�ากับ

ดูแลองค์กร	 มีการบริหารจัดการที่ดี	 สามารถแข่งขันได้	 มีผลประกอบการที่ดี	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

2.	 ก�าหนดโครงสร้าง	 องค์ประกอบ	 คุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ	 ทบทวนอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท	 ทบทวนปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการบริษัท	ให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ
3.	 จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้	 ซึ่งประกอบด้วย	 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

กรรมการและพนักงาน	มาตรการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
4.	 เพ่ิมเติมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 ประกอบด้วยนโยบาย	 หลักการ	 มาตรฐานทางจริยธรรมกับแนวปฏิบัติที่ดีในด้าน

ต่างๆ	เป็น	15	ด้าน	ดังนี้
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1.	 เคารพในสิทธิมนุษยชน
2.	 สิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	และความปลอดภัย
3.	 การต่อต้านคอร์รัปชั่น
4.	 ของก�านัล
5.	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.	 การเมือง
7.	 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
	 7.1	 ข้อมูลส่วนบุคคล
	 7.2	 การบันทึก	การรายงาน	และการเก็บรักษาข้อมูล
	 7.3	 การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์	และ/หรือให้ค�าแนะน�าการซื้อขายหลักทรัพย์
	 7.4		 การใช้	และดูแลทรัพย์สินของบริษัท
	 7.5	 การใช้	และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
	 7.6		 การใช้	และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
	8.	 การเปิดเผยข้อมูล
	9.	 การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเครือ
10.	การปฏิบัติต่อลูกค้า
11.	การจัดซื้อ	จัดหา	และปฏิบัติต่อคู่ค้า
12.	การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
13.	การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
14.	การแข่งขันทางการค้า
15.	การป้องกันการฟอกเงิน

5.	 เพ่ิมเติมนโยบายการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทลงทุน
6.	 เพ่ิมเติมแนวปฏิบัติการเคารพกฎหมาย	และหลักสิทธิมนุษยชน
7.	 เพ่ิมเติมช่องทางในการติดต่อ	ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	มาตรการคุ้มครองผู้ท่ีร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต
8.	 เพ่ิมเติมคู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ด�าเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ)

	 การทบทวนปรบัปรุงนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีดงักล่าว	เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรับบรษัิทจดทะเบียน 

ปี	2560	หรือ	Corporate	Governance	Code	(CG	Code)	ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
รายงาน	Corporate	Governance	Assessment	Report	ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นน�า	เป็นต้น
	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ	เด็มโก้	มีเนื้อหาสาระส�าคัญแยกองค์ประกอบ	ตามหลักการก�ากับดูแลที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	
2555	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

1.		 สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.		 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

	 โดยปี	2560	เด็มโก้ได้ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้
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สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.	 เด็มโก้	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของ	 ซึ่งควบคุมเด็มโก้	 โดยผ่านคณะกรรมการเด็มโก้ที่เลือกตั้งเข้ามา 
นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 

และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	นอกจากนั้น	เด็มโก้	ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ	เช่น	สิทธิการได้รับ
ส่วนแบ่งผลก�าไร/เงินปันผล	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม	 และสามารถส่งค�าถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการรวมถึงการด�าเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เพ่ือร่วมตัดสินใจ	 และอนุมัติในเร่ืองส�าคัญของเด็มโก้	 ได้แก่	 วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ	 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล	
จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	 พร้อมทั้งเหตุผล	 และข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้ง
กรรมการ	เด็มโก้จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน	โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	เด็มโก้	ระบุชื่อ	นามสกุล	พร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง	เช่น	อายุ	ประวัติการศึกษา	ประวัติการท�างาน	จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่แยก
เป็นบริษัทจดทะเบียน	 หรือบริษัททั่วไป	 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	 ประเภทกรรมการที่เสนอ	 เช่น	 กรรมการ	 หรือกรรมการอิสระ	 หาก 

กรณีเสนอช่ือกรรมการเดมิกลบัเข้ารับด�ารงต�าแหน่งใหม่	เดม็โก้จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา	และวันเดอืนปีทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ 

เป็นกรรมการเด็มโก้	 วาระก�าหนดค่าตอบแทนจะเสนอนโยบายก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง	 วาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 จะเสนอแต่งตั้งส�านักงานสอบบัญชีที่เป็นอิสระ	 เป็นผู้สอบบัญชีเด็มโก้รวมท้ังเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี	 และ
ค่าบริการอ่ืนๆ	 และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของเด็มโก้	 เป็นต้น	 โดยคณะกรรมการเด็มโก้	 ได้ก�าหนด
นโยบายบรรษัทภิบาลไว้ชัดเจนว่า	เด็มโก้	จะส่งเสริมต่อผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน	โดยเด็มโก้จะไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการละเมิด
หรือจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น	 และเด็มโก้ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในการประชุมโดย 

ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	และให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ
2.	 เด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยเน้นเร่ืองการจัดสถานที่ให้เหมาะสม	 และสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของ 

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	เด็มโก้	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เมื่อวันพุธที่	26	เมษายน	2560	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องเจ้าพระยาบอลลูม	 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน	 (MRT)	 เดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก	 นอกเหนือจากการ 

เดินทางโดยรถยนต์	ซึ่งได้แจ้งแผนที่สถานที่จัดประชุม	เส้นทางการเดินทางอย่างละเอียดไว้ด้วย
3.	 เด็มโก้	เปิดเผยก�าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ	2	เดือน	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 

สารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้	 โดยแจ้งตั้งแต่วันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2560	 เมื่อคณะกรรมการเด็มโก้	 มีมติให้ก�าหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพุธที่	 26	 เมษายน	 2560	 รวมทั้งได้แจ้งก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	
2560	และสิทธิในการรับเงินปันผล	(Record	Date)	ในวันที่	14	มีนาคม	2560	และวันปิดสมุดทะเบียน	เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่	15	
มีนาคม	2560

4.	 เด็มโก้ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น	14	วันล่วงหน้า	ก่อนวันประชุม	โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการ
ประชุมอย่างเพียงพอ	และครบถ้วน	พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเด็มโก้	แยกเร่ืองแต่ละวาระอย่างชัดเจน	หนังสือมอบฉันทะ	แบบ	
ข	แบบ	ค	ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ	ข้อบังคับ	เด็มโก้	เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	รายชื่อ	และ 

รายละเอียดของกรรมการอิสระ	 ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได้	 เงื่อนไข 

หลักเกณฑ์	 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	 การมอบฉันทะ	 และการออกเสียงลงคะแนน	 แผนท่ีแสดงสถานที่ประชุม	 ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงกน้าก่อนวันประชุม	 นอกจากนี้	 เด็มโก้ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 ก�าหนดการประชุม	 และข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับระเบียบวาระ
การประชุม	และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์	ของเด็มโก้	(WWW.DEMCO.CO.TH)	ทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม	 30	 วัน	 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย	 เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว	 ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่เด็มโก้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น	
และใช้ในการประชุม	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดแต่ละวาระ	ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	เด็มโก้ได้
เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	หรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม	และลงคะแนนเสียงแทน
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5.	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น	 เด็มโก้	 ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 ให้ความมั่นใจด้านการ
รักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น	 ก�าหนดจุดตรวจเอกสาร	 จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม	 และเพียงพอ	 โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า	 2	 ชั่วโมง	 และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	 โดยจัดเจ้าหน้าที่
อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น	และผู้รับมอบอ�านาจที่มาเข้าร่วมประชุม	 รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม
โดยการน�าระบบบาร์โค้ด	 (Bar	 code)	 มาใช้ในการลงทะเบียน	 การนับคะแนน	 และแสดงผล	 เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว	 และมีการจัดเตรียม
อากรแสตมป์ไว้ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ	รวมทั้งการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

6.	 คณะกรรมการและผู้บริหารเด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจส�าคัญไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้	ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 เมื่อวันพุธที่	 26	 เมษายน	 2560	กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

ประธานกรรมการบริษัท	 ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม	 กรรมการเด็มโก้	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการตรวจสอบ	 ประธาน
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 กรรมการสรรหาฯ	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงินและทรัพยากร
บุคคล	และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท	รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมชี้แจงรายละเอียดวาระต่างๆ	ตอบข้อซักถาม	และรับฟังข้อเสนอแนะ
ของผู้ถือหุ้น

7.	 จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก	 (Inspector)	 เพ่ือท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของเด็มโก้	 ได้แก่	 กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น	 หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	 ผู้มีส่วน
ได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง	 วิธีการนับคะแนน	 โดยในการนับคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของเด็มโก้	 ต้องมีการตรวจสอบผลของ
มติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน	 ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 เด็มโก้ได้ให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็น
กรรมการกลาง	และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

8.	 การประชุมด�าเนินการไปตามล�าดับของระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	มีการ
ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ	 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	 ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็น	และซักถามเร่ืองต่างๆ	ในแต่ละวาระ	โดยก่อนเร่ิมพิจารณาวาระประชุม	ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
อธิบายถึงวิธีการอภิปราย	 และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของเด็มโก้
ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุม	และมีการใช้บัตรลงคะแนน

9.	 ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง	 เพ่ือพบปะและตอบค�าถามผู้ถือหุ้น	 รวมทั้ง 

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง	 เพ่ือตอบค�าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น	 นอกจากนั้นประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง	 4	 ชุด	 ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง	 เพ่ือตอบค�าถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 

ชุดย่อย	 ด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ	 โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น	และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ	 ในระหว่างการประชุมถ้าค�าถามใด
ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนั้นๆ	ประธานกรรมการ	หรือผู้บริหารระดับสูงจะน�าไปตอบข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ	 เพ่ือให้การใช้เวลา
ในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

10.	 เดม็โก้ให้สิทธผู้ิถอืหุ้นทีม่าลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ภายหลงัเร่ิมการประชุมแล้ว	 และมีสทิธอิอกเสียงหรือลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหว่าง 

การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
11.	 เด็มโก้ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้	 ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และจัดท�า

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ภายใน	 14	 วัน	 นับจากวันประชุมเสมอ	 โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง	
ครบถ้วน	และชัดเจน	เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	และไม่เข้าร่วมประชุม	ค�าถาม-ค�าตอบ	ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ	ที่เห็นด้วย	
ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	รวมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม	และรายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของเด็มโก้	www.demco.co.th	

12.	 เด็มโก้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�าปี	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้าง 

การด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 เด็มโก้ให้ความส�าคัญ	และดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยได้ด�าเนินการต่างๆ	ดังต่อไปนี้
1.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	 5	 ของจ�านวนหุ้นที่	 ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว	หรือหลายรายรวมกัน	สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

ของเด็มโก้ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม	 โดยมีหลักเกณฑ์ซ่ึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยล่วงหน้า	3	เดือน	ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี	(ตั้งแต่	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2560)	รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ ์

การพิจารณาบนเว็บไซต์ของเด็มโก้ด้วย	 โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.	 ด�าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้นตามล�าดบัระเบยีบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชมุเสมอ	และมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวาระการประชุม 

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	ทั้งนี้	เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา	ระเบียบวาระต่างๆ	ก่อนตัดสินใจ
3.	 อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง	 สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	 หรือ

บุคคลใดๆ	 เข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้	 โดยใช้หนังสือมอบอ�านาจแบบหนึ่งแบบใดท่ีเด็มโก้ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้	 ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 โดยเด็มโก้	 ได้แนบเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ	 การลงทะเบียน	 และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม	พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่เด็มโก้	ก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	และเป็นกรรมการอิสระที่มิได้
มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่าน
เว็บไซต์ของเด็มโก้

4.	 จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 ส�าหรับผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งจัดให้มีพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

ชาวต่างประเทศในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัย	 หรืออภิปรายในที่ประชุม	 โดยเด็มโก้จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม	 
พร้อมท้ังมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งค�าถาม	 และค�าตอบส�าหรับผู้เข้าประชุมท่านอ่ืนในที่ประชุมเพ่ือรักษาผลประโยชน์	 และอ�านวย 

ความสะดวกในการสื่อสารทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย	และชาวต่างชาติ
5.	 จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ	 โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	

ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ	โดยเด็มโก้จะได้น�าระบบบาร์โค้ด	 (Bar	 code)	มาใช้ในการบันทึกและแสดง
ผลการลงคะแนนดังกล่าว	พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม	เพ่ือน�าผลคะแนน
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมาค�านวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียง	 และมต ิ

ที่ประชุม	 และเพ่ือความโปร่งใส	 เด็มโก้ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	 โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก	 และอาสาสมัครจาก 

ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน	
6.	 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ	 เด็มโก้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ	 เป็นรายบุคคล	 โดยผู้ที่รับคะแนนเสียงเห็นด้วย

สูงสุดตามจ�านวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในคร้ังนั้น	 จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 นอกจากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคน
จะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และออกเสียงลงคะแนนด้วย

7.	 เด็มโก้	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ	 และผู้บริหารของเด็มโก้	 ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย	 และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน	 และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการของเด็มโก้	 หรือบริษัทย่อย	 และเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นคร้ังแรก	 และให้รายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ 

มีส่วนได้เสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งจากเด็มโก้	 และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล	 เพ่ือให้เป็นไปโดยด้วย	พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ	และป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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8.	 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น	มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมโดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
9.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หากคณะกรรมการคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก�าลังพิจารณา	 กรรมการที่ม ี

ส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น	 โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม	 หรืองดออกเสียง	 เพ่ือให้การตัดสินใจของ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม	เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
10.	 เด็มโก้	ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดด้วย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 เด็มโก้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	พนักงานและผู้บริหาร	และบริษัทย่อย	
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	รัฐบาล	ผู้ร่วมทุน	คู่ค้า	เจ้าหนี้	สังคม	ชุมชน	และหน่วยงานอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับความคุ้มครอง	 และดูแลเป็นอย่างดีตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	
เนื่องจากเด็มโก้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ	 ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 และสร้างก�าไรให้กับเด็มโก้	 ซึ่งถือว่า
เป็นการสร้างความส�าเร็จในระยะยาวของเด็มโก้	 โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็น 

ลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และจริยธรรม	 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 ซ่ึงได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของเด็มโก้ด้วย	 และในการด�าเนินการต่างๆ	 ของเด็มโก้	 เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ	 ที่	 ที่เด็มโก้ด�าเนินธุรกิจเสมอ	 นอกจากนี้	 เด็มโก้
ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนทั้งในส่วนหน่ึงในรายงานประจ�าปี	 และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล 

(ดูรายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2560)	

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของเด็มโก้
	 เด็มโก้มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน	และความยั่งยืนของ
กิจการ	 ในปี	 2560	 เด็มโก้ได้มีการดูแล	 และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย	 หรือข้อตกลงที่มี
กับบริษัทฯ	 และได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ดังที่ได้ก�าหนดเป็นจริยธรรม	 และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 จรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน	มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	และพนักงาน
	 เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�าคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน	เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าเด็มโก้จะพัฒนาระบบ
การจัดการให้เหมาะสม	เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด	แก่ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	
จึงได้ขอให้บุคลากรทุกระดับของเด็มโก้ท�าความเข้าใจ	ลงนามรับทราบ	และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติของเด็มโก้	ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
•	 เด็มโก้	มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่า

บริษัทในระยะยาว	และผลตอบแทนที่ดี
•	 เด็มโก้	 ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี	 มีคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 เป็นธรรม	 โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่	 และรายย่อย	 หรือ 

ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม
•	 เด็มโก้	บริหารกิจการของเด็มโก้ให้มีความเจริญก้าวหน้า	มั่นคง	และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
•	 เด็มโก้	 เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 และผลประกอบการของเด็มโก้ที่เป็นจริง

อย่างครบถ้วนเพียงพอ	สม�่าเสมอ	ทันเวลา	และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการ	และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของเด็มโก้
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พนักงาน
•	 เด็มโก้	 ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ	 เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�าเร็จ	 คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองค่าตอบแทน	

และสวัสดิการของพนักงาน	 และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	 โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงาน 

รับทราบ	และลงไว้ใน	Intranet	ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ	ความรู้	ความสามารถของพนักงานทุกระดับ	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

•	 เด็มโก้	จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน	หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน	หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา	พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์	
โดยผู้ที่รับผิดชอบด�าเนินการตามหลักเกณฑ์	 และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้	 และหากพิสูจน์ได้ว่ากระท�าไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครอง
โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ	 ซึ่งเด็มโก้	 จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง	 หรือการพิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่
ประการใด

•	 เด็มโก้	มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้อง
ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	ภายใต้แนวคิด	Green	Business	and	Infrastructure	

•	 เด็มโก้	 ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 มีการส�ารวจความ 

พึงพอใจของพนักงาน	ภายใต้โครงการ	IDEMCO	พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการท�างาน	และการให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม	 และเป็นธรรม	 เช่น	 การจัดให้การตรวจสุขภาพประจ�าปี	 การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม	 การจัดให้มี
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

•	 เด็มโก้	ดูแลความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด	ตามมาตรฐานสากล	
กับด�าเนินการเพ่ือควบคุม	ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	 อัคคีภัย	การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน	
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน	บริษัทฯ	จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

รัฐบาล
•	 เด็มโก้	 ถือปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ	 โดยด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 ของหน่วยงาน 

ที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	 และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม	 พร้อมทั้ง
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน	 ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ	 เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส	 ตลอดจนสร้าง
ความมั่นใจ	และความเชื่อถือร่วมกัน

สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
•	 เด็มโก้	ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร	โดยการส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ	และความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน	และ

ชุมชนรอบด้าน	ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงไซกี่	การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี	
สภากาชาดไทย	เปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร	พนักงาน	และประชาชนทั่วไป	อย่างสม�่าเสมอทุก	3	เดือน	การตรวจสอบความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน	และวัด	ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท

•	 เด็มโก้	 ให้ความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ท�างานในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ	 โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ	
เพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก	 และลดผลกระทบเชิงลบ	 เพ่ือให้เด็มโก้อยู่ร่วมกับชุมชน	 และสังคมในพ้ืนที่ปฏิบัติการโดยสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	(ดูรายละเอียดได้ที่รายงานความยั่งยืน	ประจ�าปี	2560)
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คู่ค้า
•	 เด็มโก้	จะด�าเนินการคัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์	คุณสมบัติ	คุณลักษณะ	ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของเด็มโก้	รวมถึงการจัดซื้อ	จัดหา	

ที่มีหลักเกณฑ์	 และขั้นตอนตามระเบียบและข้อก�าหนดของเด็มโก้	 ว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อ	 จัดหา	 ด�าเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก ่

คู่ค้าอย่างเท่าเทียม	ถูกต้อง	 ไม่มีอคติ	 ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า	 รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	ซื่อสัตย์	 สุจริต 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม
•	 เด็มโก้	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลง	หรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อคู่ค้าของเด็มโก้	บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค	และเป็นธรรม	

พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการด�าเนินธุรกิจที่ดี	เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย
•	 เด็มโก้	ไม่เรียกรับ	และต่อต้านการกระท�าหรือผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต	เอารัดเอาเปรียบ	แก่คู่ค้า
•	 เด็มโก้	 ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับเด็มโก้	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับคู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียทั้งช่องทาง

ออนไลน์	และออปไลน์	พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร	และรับเร่ืองร้องเรียน

คู่แข่ง
•	 เด็มโก้	 ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี	 และค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 เด็มโก้	 ไม่ท�าความตกลงใดๆ	 กับคู่แข่งขัน	 หรือบุคคล

ใดที่มีลักษณะเป็นการลด	 หรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า	 หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	 รวมถึงการก�าหนดราคา 
การฉ้อโกง	การประมูล	การจัดสรรตลาด	และข้อตกลงในการจ�ากัดการจัดหา

•	 การให้	หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทแก่พันธมิตรทางธุรกิจ	หรือกิจการร่วมค้า	เด็มโก้	จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า 
หากเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ	และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ

เจ้าหนี้
•	 เด็มโก้	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบ	 และโปร่งใส	 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 และ

เท่าเทียมกัน	 ทั้งในแง่การช�าระเงิน	 และเงื่อนไขอ่ืนใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้	 เด็มโก้ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที ่
ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน	 ตลอดจนไม่ใช้วิธีการท่ีไม่สุจริต	 ปกปิดข้อมูล	 หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี ้
เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้
•	 เด็มโก้	 จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง	 หรือเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน	 กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้	 ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้า	 เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย	 โดยใช้หลัก
กฎหมายควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล

•	 เด็มโก้	 จะด�าเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างช�าระที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม�่าเสมอ	 และจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติ	และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและประชาชน
•	 เด็มโก้	ให้ความร่วมมือ	สนับสนุนการพัฒนาชุมชน	ส่งเสริมวัฒนธรรม	และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ	พ้ืนที่ตั้ง	และใกล้เคียงหน่วยงาน 

ของเด็มโก้	โดยค�านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม	สิ่งแวดล้อม	และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด
•	 เด็มโก้	ไม่กระท�าการใดๆ	ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ	และสภาพแวดล้อมเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด
•	 เด็มโก้	 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ	 และความมั่นใจให้กับลูกค้า	 ให้ได้รับบริการท่ีดี	 มีคุณภาพ	 มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง	 และ

จริงจัง
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

	 เดม็โก้	มีนโยบายและแนวทางปฏิบตัเิกีย่วกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรอืลขิสิทธิ	์โดยก�าหนดไว้ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการประกอบธุรกิจ	 และให้ค�าจ�ากัดความของทรัพย์สินทางปัญญา	 หมายความรวมถึงสิทธิบัตร	 อนุสิทธิบัตร	 ลิขสิทธิ์	 เคร่ืองหมายการค้า 
ความลับทางการค้า	 หรือข้อมูลอ่ืนใดที่เป็นทรัพย์สินมีค่าของเด็มโก้	 พนักงานมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเด็มโก้ให้พ้น
จากการน�าไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต	และต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ
	 แม้ว่าบริษัท	 ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสาร	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ	 และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท�างาน	 แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของ
กฎหมาย	 ค�าสั่งเด็มโก้	 และตามมาตรฐานที่เด็มโก้ก�าหนด	 ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ	 และอุปกรณ์สื่อสารของ
เด็มโก้	 โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผู้อ่ืน	 และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์	 หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน	 ทั้งนี้หาก
เด็มโก้พบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม	 ปรากฎว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย	 และ/หรือ	 โทษ
กฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี	

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 เด็มโก้	 ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสาร	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ	 และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การท�างาน	 ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับ
ของกฎหมาย	 ค�าสั่งเด็มโก้	 และตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 หมวด	 7	 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน	 7.5	 การใช้
และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	 และจรรยาบรรณพนักงาน	 ว่าด้วยการสื่อสาร	 และการแสดงออกในนามเด็มโก้ที่ก�าหนดให้ 

พนกังานเดม็โก้ทกุคนมีหน้าทีรั่บผดิชอบในการป้องกนั	และดแูลให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของเดม็โก้ท่ีอยูใ่นความครอบครอง 

หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ	 และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญทางธุรกิจต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง	ทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก้	ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้	และผู้อ่ืน
	 ทั้งนี้	หากเด็มโก้พบว่าพนักงานมีการละเมิด	และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฎว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย	
และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน	

	 การด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฏหมายนั้น	 เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน	 เด็มโก้	 ตระหนักและให้ความส�าคัญ	
โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ	เด็มโก้	ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	เด็มโก้	ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ข้อก�าหนด	และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และระมัดระวัง
	 เด็มโก้	 มุ่งเน้นให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ด้วยความเคารพ	ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	หรือไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนที่ขัดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร	ที่บุคคลากรทุกคนใน	เด็มโก้	ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ	ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�าและถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยด้วย
	 เด็มโก้	 ให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน	 ในทุกๆ	 ด้าน	 โดยยึดถือ	 และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยบริษัท	 มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก	 ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา	 การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้าน 

เชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	 และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัท	 ยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น	 อย่าง
เคร่งครัด	โดยจะปกป้อง	และไม่น�าข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน	 เช่น	ประวัติส่วนตัว	ค่าจ้างเงินเดือน	ฯลฯ	ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก	หรือ 

ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 รับทราบ	 โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน	 และได้ก�าหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดท�าเป็นคู่มือ	
ให้กับพนักงานได้รับทราบ	ถึงกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน	ผ่านการปฐมนิเทศน์ก่อนการเร่ิมปฏิบัติงาน
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ช่องทางการติดต่อร้องเรียน	หรือการแจ้งเบาะแส
 

	 เด็มโก้	 ให้ความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น 

และค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ	 เด็มโก้	 
สามารถร้องเรียน	 แนะน�า	 ติชม	 หรือแจ้งเบาะแส	 ต่อ	 เด็มโก้	 ได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล	 รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร	ทั้งจากพนักงานเอง	และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนด้วย	เด็มโก้	ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ 

ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย	 และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น	 เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน 

และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	โดยเด็มโก้	ได้จัดท�าช่องทางการติดต่อ	ร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแส	ดังนี้
(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	 หรือช่องทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภัย	 ถึง	 ส�านักงานตรวจสอบ	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เลขที่	 59	 ม.1 

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

	 ซึ่งเด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 โดยถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะด�าเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง	 เพ่ือด�าเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต
•	 ผู้รายงาน	 ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความ 

ไม่ปลอดภัย	หรือเกิดผลกระทบในทางลบใดๆ
•	 เด็มโก้ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ	 และจะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็นโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบในทางลบของผู้รายงาน

แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนหรือหาข้อเท็จจริง	มีหน้าที่ในการรักษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด	ผู้ใดฝ่าฝืน	เด็มโก้	จะถือเป็นการกระท�าผิดวินัยร้ายแรง

•	 หากมีการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน	 หรือผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ที่เป็นพยาน	 ถือเป็นการกระท�าผิดวินัยร้ายแรง	 และอาจเป็น 

ความผิดตามกฎหมายได้
•	 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย	 หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ	 ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้เด็มโก้ก�าหนด

มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้	หรือเด็มโก้อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ	หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้ม
ที่จะเกิดผลกระทบในทางลบหรือความไม่ปลอดภัย

•	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส

	 ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของ	 เด็มโก้	 นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	
เด็มโก้	จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ	เด็มโก้	ด้วย	เช่น	รายงานประจ�าปี	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ข้อมูลบริษัท	ข่าวประชาสัมพันธ์	โดยการ
ปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์	 เข้าถึงโดยสะดวก	 และได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด	ดังนี้
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1.	 สารสนเทศที่ส�าคัญของ	 เด็มโก้	 ประกอบด้วย	 ข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	 โดยเฉพาะ
ในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการเด็มโก้	ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น	โดยคณะกรรมการเด็มโก้	รายงาน
ความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีด้วย	
นอกจากนี้	เด็มโก้	ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน	รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2560	(แบบ	56-1) 
และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	เป็นต้น

2.	 ข้อมูลต่างๆ	ของ	เด็มโก้	ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	เด็มโก้	เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ	เด็มโก้	ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	 เช่น	 ข้อมูลบริษัท	 ประวัติคณะกรรมการ	 เด็มโก้	 รายงานประจ�าปี	 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 คู่มือ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	เด็มโก้	และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ	เด็มโก้	ปี	2560
3.	 เด็มโก้	 ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการเด็มโก้	 และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	 5	 ชุด	 ตามข้อบังคับ	 จ�านวนคร้ังของ 

การประชุม	 และจ�านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี	 2560	 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมต ิ

ท่ีประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นและผู้บริหารระดบัสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2560	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	ด้วย
4.	 เด็มโก้	จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือท�าหน้าที่สื่อสารข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุน	นักลงทุนรายย่อย	ผู้ถือหุ้น	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	เด็มโก้

ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	และทั่วถึง	รวมทั้งการน�าเสนอผลงาน	และการแจ้งสารสนเทศของ
องค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน	นักลงทุนรายย่อย	ผู้ถือหุ้น	และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง	โดยได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรม	
Opportunity	Day	ของตลาดหลักทรัพย์	เป็นประจ�าทุกไตรมาส

5.	 เด็มโก้	 ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป	 ข้อมูลทางการเงิน	 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร	 (Management	 Discussion	 and	 Analysis	 :	
MD&A)	 ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส	 รวมถึงข้อมูลส�าคัญอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.	 จัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือให้ 

ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า	ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง	 		

ความรับผิดชอบของกรรมการ

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 เด็มโก้ให้ความส�าคัญกบัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดมีาโดยตลอด	โดยก�าหนดให้บรษัิทต้องจัดท�านโยบายเกีย่วกบัจรยิธรรม	และจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ	 ตลอดจนจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 จรรยาบรรณคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	ตามระบบก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ	 กรรมการผู้บริหาร	 และพนักงานของเด็มโก้	 ไว้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี	 2549 

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการครั้งที่	 1/2560	 มีประเด็นส�าคัญในเร่ืองกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ให้เป็นธรรม	 การพิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 นโยบายการแจ้งเบาะแส	 การติดตาม	 และ 

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 ดังนั้นในการทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้จึงได้น�า
ประเด็นเหล่านั้นมาเป็นเนื้อหาในการทบทวน	 ปรับปรุงด้วย	 นอกเหนือจากการปรับปรุงสาระส�าคัญให้ทันสมัย	 มีความเป็นสากล	 สอดคล้อง
กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2560	 กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 พรบ.หลักทรัพย์ฯ	 ประกาศและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ท่ีมีการแก้ไขปรับปรุงในปี	 2559-2560	 กับ
กฎหมาย	 ปปช.มาตรา	 123/5	 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานเด็มโก้ทุกคนต้องรับทราบ	 และยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 นอกจากนี้สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังใช้คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 เป็นเอกสารส�าหรับให้ความรู้แก่พนักงาน
ทุกระดับ	รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องก�าหนดให้มีหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพ้ืนฐานที่ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลของเด็มโก้

85

ANNUAL REPORT 2017



วัฒนธรรมองค์กร	จริยธรรม	และจรรยาบรรณของเด็มโก้

	 มาตรฐานสูงสุดของการเป็นมืออาชีพ	การมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เด็มโก้
นัน้	คณะกรรมการเดม็โก้มีระบบและกลไกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมท่ีเข้มแขง็เข้ามาในการพัฒนาระบบนเิวศน์ของธรรมาภิบาล 

ในองค์กร	 ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก	 I	 DEMCO	 และจิตส�านึกของบุคลากรในบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการของเด็มโก้ด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	 ต่อวิชาชีพ	 ด้วยความหมาย	 มุ่งมั่น	 ตั้งใจจริงที่จะประสบความส�าเร็จ	 ด้วยความเชื่อมั่นในการท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	ด้วยความรอบรู้	เชี่ยวชาญ	ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า	สร้างมูลค่าเพ่ิม	สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 โดยจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้	 (DEMCO	Code	of	Conduct)	ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนพนักงานเด็มโก้ทุกคน
มีหน้าที่ในการท�าความเข้าใจ	 และปฏิบัติตามข้อบังคับ	 ระเบียบค�าสั่ง	 และจรรยาบรรณ	 ตลอดจนนโยบายอ่ืนๆ	 ไม่ว่าจะเป็นตามจารีตประเพณี	
หรือเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่ว่าจะได้ก�าหนดไว้ในขณะนี้	และ/หรือที่จะก�าหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
	 กรรมการและผู้บริหารพึงแสดงความยึดม่ันต่อจรรยาบรรณ	โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีด่สี�าหรับพนกังานอืน่	เสริมสร้างบรรยากาศ 

ของการท�างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	 รวมทั้งต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ	 และหากมีการฝ่าฝืน	 หรือ
การกระท�าใดๆ	อันเป็นการหลีกเลี่ยง	จะถูกพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า	และถือเป็นการกระท�าความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	จริยธรรม	และจรรยาบรรณของเด็มโก้

	 ในปี	 2560	 เด็มโก้	 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของเด็มโก้	 เพ่ือสร้างจิตส�านึกที่ดี	 มีจริยธรรม	 จรรยาบรรณในการท�างาน	
สามารถสร้างความสุขในการด�าเนินชีวิต	และการท�างาน	เช่น

1.	 จัดอบรมหลักสูตร	 “First	 Aid	 &	 CPR”	 เพ่ือให้เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 และการช่วยฟ้ืนคืนชีพเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์	
หากพบเหตุฉุกเฉิน	ในวันที่	26	มกราคม	2560	และวันที่	27	กันยายน	2560

2.	 จัดกิจกรรม	Big	cleaning	Day	เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ	ภายใต้โครงการ	Happy	Work	Place	วันที่	30	พฤษภาคม	2560
3.	 จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 ให้พนักงานทราบถึงโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ	ข้อบังคับ	 เกี่ยวกับการท�างาน	 ระบบบริหารคุณภาพ	

ISO9001:2008	 และสวัสดิการที่จะได้รับรวมถึงการเข้า	 ร่วมกิจกรรมภาคสนาม	 Walk	 Rally	 เพ่ือ	 เสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากรให้
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก	 IDEMCO	 อีกทั้งส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นทีมและปลูกฝังความรักในองค์กรอย่างยั่งยืน	 วันที่	 28-29	
สิงหาคม	2560

4.	 สัมมนาเร่ือง	“ธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชั่น”	โดยมีคุณสุวิชญ	โรจนวานิช	เป็นวิทยากร	วันที่	17	กรกฎาคม	2560
5.	 จัดอบรมหลักสูตร	 “หลักการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันทุจริต”	 เพ่ือเป็น	 แนวทางส�าหรับ	 บริษัทจดทะเบียน

ในการน�าพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโตด้วยการสร้างคุณค่ากิจการ	อย่างยั่งยืน	วันที่	15	กันยายน2560
6.	 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน�้าด�าหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์	วันที่	12	เมษายน	2560
7.	 กิจกรรม	 Safety	 Top	 Management	 Talk	 เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้กับพนักงานตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย	

สุขภาพและอนามัย
8.	 โครงการ	DEMCO	Blood	Donor	Day	บริษัทฯ	ร่วมกับ	รพ.ปทุมธานี	สภากาชาด	จัดโครงการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร	พนักงาน	

และบุคคลทั่วไป	เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์	โดยจัดให้มี	กิจกรรมรับบริจาคโลหิต	ทุก	3	เดือน	ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2555	
9.	 ส่งเสริมพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม	 “Safety	 to	 ชุมชน	 เฝ้าระวังระบบไฟฟ้า”	 เพ่ือตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้าให้กับวัดและโรงเรียนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง	บริษัท
10.	 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานท่ีมีจิตอาสาในการเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีกับกลุ่มแพทย์	 อาสา

มูลนิธิแสง-ไช้กี	เหตระกูล	และ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ทุก	3	เดือน
11.	 บริษัท	ได้ส่งตัวแทนพนักงานที่มีจิตอาสา	เข้าร่วมจัดโรงทานให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์	ในนามโรงครัวพระราชทาน	

ณ	บริเวณที่ว่าการ	อ.เมือง	ปทุมธานี
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12.	 จัดกิจกรรมเดิน	วิ่งในบริษัท	เพ่ือรับบริจาคเงินจากผู้บริหารและพนักงาน	ร่วมสมทบทุนกับโครงการ	“ก้าวคนละก้าวเพ่ือ	11	โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ”

13.	 กรรมการผู้จัดการ	และพนักงาน	เข้าร่วมลงนามปฏิญาณตนสนับสนุนกิจกรรม	“วันงดด่ืมสุราแห่งชาติท�าความดีถวายในหลวง”	ในช่วง
เข้าพรรษา	ประจ�าปี	2560	โดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

14.	 กิจกรรม	9	 เดือน	9	ท�าบุญ	 9	 วัด	ก้าวไปด้วยกัน	 โดยจัดให้พนักงานท่องเที่ยวและร่วมกันท�าบุญไหว้พระ	 9	 วัด	 เพ่ือความเป็นสิริมงคล	
เจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง	ครอบครัว	และบริษัทฯ	ณ	วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

15.	 จัดอบรมหลักสูตร	“ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)”	รุ่นที่	1
16.	 จัดท�าบอร์ดพระบรมราโชวาทในหลวง	 รัลกาลที่	 9	 ในด้านส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงปณิธาน

การท�างานตามพระบรมราโชวาท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

	 การด�าเนินธุรกิจของ	 เด็มโก้	 กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ	 ต้องด�าเนินการอย่างถูกต้อง	 ตรงไปตรงมา	 โปร่งใส	 ซื่อสัตย์	 ตรวจสอบได้	 และ 

ไม่คอร์รัปชัน	โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ	เด็มโก้	รวมทั้งไม่ท�าให้เกิดข้อครหา	หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัท	จึงก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไว้	ดังนี้

1.	 บุคลากรของ	 เด็มโก้	 ต้องไม่ด�าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น	 การให้/รับ	 สินบนทุกรูปแบบ	 ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม	โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มาตรฐานทางจริยธรรม	และจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจของ	เด็มโก้	รวมทั้งระเบียบ	และข้อก�าหนดอ่ืน	ที่เกี่ยวข้อง
2.	 บุคลากรของ	 เด็มโก้	ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใด	รวมถึงค่าบริการ

ต้อนรับ	 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	 ทั้งนี้	 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง	 ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณี
นิยมเท่านั้น	โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม	และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

3.	 การบริจาคเพ่ือการกุศล	 และการให้เงินสนับสนุนของ	 เด็มโก้	 มีขั้นตอนการตรวจสอบ	 อนุมัติ	 และสอบทาน	 โดยต้องมีเอกสาร 

หลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ	 เด็มโก้	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็น 

ข้ออ้างส�าหรับการคอร์รัปชั่น
4.	 เด็มโก้	 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด	 รวมทั้งงานจัดหาพัสดุและท�าสัญญา 

อย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น	และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5.	 เด็มโก้	 มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ที่สะท้อนถึงความมุ่งม่ันต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และมีนโยบายที่จะ 

ไม่ลดต�าแหน่ง	ลงโทษ	หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธ	การทุจริตคอร์รัปชั่น	แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้	เด็มโก้	สูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ	โดย	เด็มโก้	มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

6.	 ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคมุด้วยตนเองต่อส�านักงานตรวจสอบ	เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบหากพบประเดน็ 

ที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพ่ือให้มีการปรับปรุงมาตรการ
ควบคุม

7.	 เด็มโก้	 จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ	 ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของ
รายการทางการเงิน	 ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก	 หรือไม่สามารถอธิบายได้	 หรือ
รายการที่เป็นเท็จ

8.	 เด็มโก้	จัดให้มีขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท�าบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบ 

ภายในเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการบันทึก
รายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ

9.	 เด็มโก้	จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ	เด็มโก้	เพ่ือให้เกิดความรู้	ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ความคาดหวังของ	เด็มโก้	และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
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10.	 เด็มโก้	 ส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย	 บริษัทร่วมบริษัทอ่ืนที่	 เด็มโก้	 มีอ�านาจใน 

การควบคุม	 คู่ค้าทางธุรกิจ	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งสาธารณชน	 ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	 เพ่ือทราบและน�ามาตรการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
11.	 บุคลากรของ	 เด็มโก้	 ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท�าที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย	 เด็มโก้	 จัดให้มี

ช่องทางการแจ้งเบาะแส	รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
12.	 คณะท�างานการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	 เด็มโก้	 มีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ	เด็มโก้	โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละคร้ัง
13.	 ส�านักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการเด็มโก้	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 

	 คณะกรรมการเด็มโก้	ถือเร่ืองความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน	และผลประโยชน์ของบริษัท	เป็นนโยบายที่ส�าคัญ	โดยก�าหนด
เป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ	ที่ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง	และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	เพ่ือหลีกเลี่ยง
การใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงานของเด็มโก้	 แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	 เด็มโก้จึงได้มีการก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับ
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของเด็มโก้	ดังนี้

1.	 หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2.	 หากมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท	 ให้กระท�ารายการนั้นเสมือนกับท�ารายการกับบุคคล

ภายนอก	ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3.	 ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยน�าสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือน�าไปเปิดเผยกับ

บุคคลภายนอก
4.	 ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการท�าธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

	 เด็มโก้	ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายส�าคัญ	ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเด็มโก้	จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ
เร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	7/2560	เพ่ือให้ด�าเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	โปร่งใส	ในการบริหารจัดการที่ดี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 เด็มโก้ก�าหนดให้จัดท�าเอกสารปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งการแนะน�าลักษณะ
ประกอบธุรกิจ	 และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท	 เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เพ่ือเป็นการพัฒนา	สนับสนุน	และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่	 โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป	 
วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ	และการด�าเนินการที่ส�าคัญโดยประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	
และ/หรือ	 คณะกรรมการบริหาร	 พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	 เพ่ือประกอบการท�าหน้าที่	 อันได้แก่	 คู่มือ
กรรมการบริษัท	หนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับบริษัท	และรายงานประจ�าปี	ซ่ึงเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	บทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 อ�านาจอนุมัติ	 และข้อห้ามการกระท�าของกรรมการ
บริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้
 

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	 ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะ	 และความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
อย่างสม�่าเสมอ
	 ส�าหรับบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการใหม่	จะได้รบัการแนะน�า	และได้รบัข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าที	่ซึง่รวมถงึ 

ความเข้าใจในวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ตลอดจนลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 นอกจากนี้กรรมการจะได้รับการอบรม	 และพัฒนาความรู้ที่จ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	
มาตรฐาน	ความเสี่ยง	และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	และให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ
	 ส�าหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	 และการบริหารบุคลากร	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 คณะกรรมการมีหน้าที่ก�ากับ
ดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 ส�าหรับเตรียมการสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งส่งเสริม	
และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม	และพัฒนา	มีความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย
	 ในปี	2560	มีหลักสูตร	การประชุมสัมมนาโครงการอบรมต่างๆ	ที่กรรมการ	และผู้บริหาร	เข้าร่วมประชุมสัมนา	อบรม	ดังนี้

•	 การเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	 ด�าเนินการโดย	 สถาบันวิทยาการพลังงาน	 โดย	 นายพงษ์ศักดิ์	 ศิริคุปต์	
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

•	 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	ศิริคุปต ์

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�าเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดยนายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
•	 การเข้าร่วมสัมมนา	CG	Forum	3/2016	ทุจริตในองค์กร	ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้	ด�าเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดยนายนริศ	ศรีนวล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และกรรมการตรวจสอบ
•	 การจัดสัมมนาภายในให้กับผู้บริหารในเร่ือง	ธรรมาภิบาล	ต่อต้านคอร์รัปชั่น	โดยมี	คุณสุวิชญ	โรจนวานิช	เป็นวิทยากร
•	 การจัดอบรมภายในให้กับผู้บริหารในหลักการควบคุมภายใน	 การบริหารความเส่ียง	 และการป้องกันการทุจริต	 โดยมี	 คุณพรรณ	ี 

วรวุฒิจงสถิต	เป็นวิทยากร
•	 การเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการ	“Bualuang	SMART	Family	Enterprise	เพ่ือนคู่คิดวิสาหกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น	ด�าเนินการโดย

ธนาคาร	กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยมี	คุณประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ	และคุณโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการ	เข้าอบรม
•	 การเข้าอบรมหลักสูตรพลังงานส�าหรับผู้บริหาร	รุ่นที่	3	ด�าเนินการโดยสภาอุตสาหกรรม	โดยมี	คุณไพฑูรย์	ก�าชัย	รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่
•	 การเข้าร่วมสัมมนา	 IOD	Director’s	Briefing	2/2017	 :	Directing	 in	The	Roaster	Hot	 Issues	 and	Out	 look	 for	2017”	ด�าเนินการโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	โดยนายเสรมิศกัดิ	์จารุมนัส	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภบิาล
•	 การเข้าอบรมหลักสูตร	 Boards	 That	 Make	 a	 Difference	 (BMD)5/2017	 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	โดยนายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
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•	 การเข้าร่วมสัมมนา	Director	Forum	2017	“The	Board’s	Role	 in	CEO	Succession	Planning	”	ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยนายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

•	 การเข้าร่วมสัมมนา	National	Director	Conference	2017	“Steering	Governance	in	a	Changing	World	”	ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยนายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

•	 การเข้าร่วมสัมมนา	 Nomination	 Director	 Event	 1/2017	 “แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหา”	 ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยนายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

•	 การเข้าร่วมสัมมนา	Audit	 Committee	 Forum	 2017	 “The	 Audit	 Committee’s	 Role	 in	 Compliance	 and	 Ethical	 Culture	 Oversight”	 
ด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยนางสุทธารักษ์	ปัญญา	กรรมการตรวจสอบ

การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)	

1.	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์

2.	นายวิทยา	คชรักษ์

3.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ

4.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ

5.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส

6.	นายนริศ	ศรีนวล

7.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์

9.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย

10.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา

11.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์

DCP	
194/2014
DCP

	25/2546

DCP
96/2007
DCP	

199/2015
DCP

114/2009

DCP
45/2004
DCP

221/2016

DAP
	46/2005
DAP

79/2008
DAP

	36/2005

DAP
107/2014

DAP	
46/2005
DAP

	85/2010

ACP	
39/2012
ACP
	6/2005
ACP

27/2009

AACP
20/2015

AACP
23/2016

RCP
18/2008

FN
24/2005

FN
24/2005

RMP
6/2015
RMP
3/2014

AECP	
13/2014

SFE
6/2010

BMD
5/2017

RNG
6/2014

รายช่ือ DCP DAP ACP RNG RCP FN RMP AECP SFEBMD

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	
BMD	 =	 Boards	That	Make	a	Difference			         
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แผนการสืบทอดต�าแหน่ง	และพัฒนาผู้บริหาร

	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 เด็มโก้มีนโยบายก�ากับดูแลให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 เช่นกรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 และผู้จัดการฝ่าย	 เป็นต้น	 เพ่ือให้มั่นใจว่า 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญและต�าแหน่งวิกฤต	จะสามารถป้องกัน	บรรเทา	หรือยับยั้ง	ความเสี่ยงด้านการบริหาร	แผนสืบทอด
ต�าแหน่ง	ซึ่งได้แก่	ความเสี่ยงจากต�าแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงที่มีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทว่างลง	ความเสี่ยงจากการมีผู้บริหาร	หัวหน้างานที่
ด้อยศักยภาพ	ไม่ตรงกับทักษะความสามารถและความเสี่ยงจากผู้บริหาร	หัวหน้างานศักยภาพสูงใหม่	ไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท
	 ดังนั้น	เด็มโก้	จึงก�าหนดให้มีนโยบายสรรหา	หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในต�าแหน่งเสี่ยงได้	รวมทั้งหลักเกณฑ์
การสรรหา	 คัดเลือก	 โอนย้ายไว้ล่วงหน้า	 รวมทั้งแสวงหาปัจจัยน�าเข้า	 หรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพ่ือให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะ
จ�าเป็น	เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ทิศทาง	แผนกลยุทธ์	พันธกิจ	และค่านิยม	กับแนวโน้มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 บริษัทฯ	ได้ท�าการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกปี	ในปี2560	มีการประเมิน	2	คร้ัง	โดยจัดท�าการประเมิน	2	รูปแบบ	คือ	
	 1.	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 2.	แบบประเมินทั้งคณะ	และคณะกรรมการชุดย่อย	

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นส�าคัญ	ดังนี้
	 •	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	(Board	and	qualifications)
	 •	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Roles,	duties	and	responsibilities	of	the	Board)
	 •	 การประชุมคณะกรรมการ	(The	Board	Meeting)	
	 •	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ	(Duties	of	directors)	
	 •	 	ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ	(Relationship	with	management)
	 •	 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหาร	(Director’s	self	improvement	and	management	training)
 

	 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ประจ�าปี	 2560	 โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าควรอยู ่
ในเกณฑ์ดเีย่ียม	ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภบิาล	ได้น�าเรียนผลการประเมิน	และข้อคดิเหน็ต่างๆ	ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เพ่ือร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมบริษัทฯ	พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ของเด็มโก้	 ก�าหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง	อย่างน้อยเป็นละ	1	คร้ัง	ในปี	2560	คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดของเด็มโก้	ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	2	คร้ัง	 เพ่ือให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	 โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย	 ปี	 2560	 
ทุกชุด	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
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การประเมินผลการปฏิบิตงานของกรรมการผู้จัดการ

	 บริษัทฯ	จัดท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี	โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน	
ดังนี้

1.	 เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
2.	 สอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3.	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ	 เพ่ือน�าไปใช้

ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	 โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ	 กรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่
เป็นรูปธรรม	ซึ่งรวมถึง	

	 3.1	ผลการด�าเนินงานทางการเงิน
	 3.2	ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว	
	 3.3	ผลงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร
4.	 ผลประเมินข้างต้นจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และให้ประธานกรรมการหรือ	 กรรมการอาวุโส 

เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

คณะกรรมการชุดย่อย
 

	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	 ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หรือ	Corporate	Governance	Code	ส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 โดยเล็งเห็นว่าการสร้างความเชื่อมั่นเพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี	 เนื่องจากทั้งภาค
ธุรกิจ	 และผู้ลงทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ	 กิจการต้องสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้	
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพ่ือให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว	 โดยเพ่ิมเน้นบทบาทความเป็นผู้น�าของ
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการ	ตั้งแต่การก�าหนดวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลักของกิจการ	จนถึงการติดตาม
ผลการด�าเนินงาน	ในประเด็นส�าคัญๆ	คือ	การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการให้ชัดเจน	บทบาทในการก�าหนดวัตถุประสงค์	
และเป้าหมายหลักของกิจการ	 โดยให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน	 ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนเดียวกับการประกอบธุรกิจ	 บทบาท 

ในการก�ากับดูแล	กลยุทธ์	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณโดยสนับสนุนการน�านวัตกรรม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	มาใช้เพ่ิมคุณค่า 
รวมถึงบทบาทในการก�ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ	 บทบาทในการก�ากับดูแลให้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลลับ	 และ	 Market	
Sensitive	 Information	 กับบทบาทในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน	 และความสามารถในการช�าระหนี้	 และกลไกลในการ 

กอบกู้ฐานะการด�าเนินงาน
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	3/2560	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2560	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการ
ก�ากับดูแลกิจการ	เพ่ิมคณะกรรมการลงทุน	รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร	 คณะกรรมการบริหาร	 เป็นคณะกรรมการชุดย่อย	 5	 ชุด	 โดยมีองค์ประกอบ	ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	
ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการ	เด็มโก้	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ก�าหนดซึ่งประกอบด้วย 

กรรมการอิสระอย่างน้อย	 3	 คน	 และอย่างน้อย	 1	 คนต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	 ซึ่งกรรมการที่ได้แต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

ข้อก�าหนด	 เพ่ือท�าหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 รายงานทางการเงิน	 การควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายใน	 การก�ากับดูแล 
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การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์	การปฎิบตัติามหลกัจริยธรรม	จรรยาบรรณ	และการบริหารความเส่ียง	เช่นการสอบทานให้เดม็โก้มกีารรายงานทางการเงิน 

อย่างถูกต้องและเพียงพอ	การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ	 ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบยังมีหน้าที่ส�าคัญในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก	 พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	4	คน	ดังนี้

	 ช่ือ-นามสกุล		 	 ต�าแหน่ง
	 1.	นายวิทยา	คชรักษ์	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 2.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ	 กรรมการตรวจสอบ
	 3.	นายนริศ	ศรีนวล	 	 กรรมการตรวจสอบ	
	 4.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา	 กรรมการตรวจสอบ
	 โดยมี	นางสาววรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ	ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม	8	คร้ัง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เป็นดังนี้

8/8
6/8
8/8
8/8

1.	นายวิทยา	คชรักษ์	
2.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
3.	นายนริศ	ศรีนวล
4.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนคร้ังที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระและกรรมการที ่
ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯจ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยกรรมการสรรหาฯ	 ส่วนใหญ่	 และประธานกรรมการ	 ต้องเป็นกรรมการอิสระ	 โดย
มีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน	3	เร่ือง	ได้แก่
1.	 สรรหากรรมการและเสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือ 

ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2.	 สรรหาผู้บริหารระดับสูง	และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่	และความรับผิดชอบ
3.	 ก�าหนดนโยบาย	 และก�ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท	 เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 หลักธรรมาภิบาลของ

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจก�ากับดูแลตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

กรรมการล�าดับที่	4	เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหาร	จ�านวน	3	คน	ดังนี้

	 ช่ือ-นามสกุล		 	 	 ต�าแหน่ง
	 1.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	 	 ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
	 2.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
	 3.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	 โดยมี	นางสาววรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 ในปี	2560	คณะกรรมการสรรหาฯ	จัดให้มีการประชุม	6	คร้ัง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เป็นดังนี้

*	 กรรมการล�าดับที่	 2,	 4	 ออกจากต�าแหน่งเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	
4/2560	เมื่อ	วันที่	12	พฤษภาคม	2560

6/6
3/3
6/6
2/3
3/3

1.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	
2.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ*
3.	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ
4.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา*
5.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนคร้ังที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 

	 คณะกรรมการบริษัท	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	คน	และอย่างน้อย	1	คน
ต้องเป็นกรรมการอิสระ	 กับประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	 โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบหลักในการก�ากับดูแลความเสี่ยงของ 

บริษ�ท	และบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของเด็มโก้	ดังนี้
1.	 ก�าหนดนโยบาย	 และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือพิจารณาในเร่ืองของการ

บริหารความเสี่ยงโดยรวม	 ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงทั้ง	 6	 ด้าน	 17	 ความเสี่ยง	 โดยมีความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ	ความเสี่ยงด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล	เป็นต้น

2.	 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง	 โดยสามารถประเมิน	 ติดตาม	 และดูปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม

3.	 อนุมัติแบบจ�าลองความเสี่ยงต่างๆ
4.	 ควบคุม	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	 และดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้	 ด�าเนินการตามนโยบายความเสี่ยงที ่

เด็มโก้ก�าหนด	และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการก�าหนด
5.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย	 และระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ	 และการปฏิบัติตามนโยบาย

ที่ก�าหนด
6.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย	และกลยุทธ์ที่ก�าหนด
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6/6
6/6
6/6
5/6
6/6

1.	นายนริศ	ศรีนวล	
2.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	
3.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	
4.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
5.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนคร้ังที่ประชุม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วยกรรมการ	5	คน	ดังนี้	

	 ช่ือ-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	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 ในปี	2560	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	จัดให้มีการประชุม	6	คร้ัง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

คณะกรรมการลงทุน
 

	 คณะกรรมการลงทุน	จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ	คร้ังที่	 4/2560	 เมื่อวันที่	 12	พฤษภาคม	2560	 เพ่ือ 

ท�าหน้าที่ดูแล	และก�าหนดแผนการลงทุนของบริษัท	ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน	นโยบายบริหารความเสี่ยง	ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 และอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของ	 กลต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน	 จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร	 และ 

คณะกรรมการบริษัท	 กับกรรมการลงทุนที่เป็นผู้บริหาร	 1	 คน	 รวมเป็น	 5	 คน	 โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	 มีหน้าที ่
รับผิดชอบหลักใน	3	เร่ือง	ได้แก่
1.	 ก�าหนดนโยบายและกรอบการลงทนุ	การบริหารสภาพคล่อง	และการกูยื้มเงนิของ	เดม็โก้	เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบรษัิท
2.	 พิจารณาแผนการลงทุน	แผนการบริหารสภาพคล่อง	และแผนการกูย้มื	ให้สอดคล้องกบันโยบาย	และขอบเขตทีอ่นุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท 

และให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง	 ภายใต้ข้อก�าหนดของ	 กลต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เป็นไปตามกฎระเบียบ	
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.	 ก�ากับ	 ดูแล	 สอบทาน	 และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบาย	 และแผนด�าเนินการลงทุน	 การบริหารสภาพคล่อง	 การกู้ยืมเงินให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	และน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือรับทราบ	หรือพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ	5	คน	ดังน้ี	
	 ช่ือ-นามสกุล		 	 	 	 ต�าแหน่ง
	 1.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา	 	 ประธานกรรมการลงทุน	(กรรมการอิสระ)
	 2.	นายนริศ	ศรีนวล	 	 	 กรรมการลงทุน	(กรรมการอิสระ)
	 3.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	 	 กรรมการลงทุน	(กรรมการ)
	 4.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	 	 กรรมการลงทุน	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
	 5.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	 	 	 กรรมการลงทุนและเลขานุการ	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 

	 ในปี	2560	คณะกรรมการลงทุน	จัดให้มีการประชุม	4	คร้ัง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

1.	นางสุทธารักษ์	ปัญญา	
2.	นายนริศ	ศรีนวล	
3.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	
4.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
5.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนคร้ังที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัท	แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร	โดยมีจ�านวนตามท่ีเหน็สมควรประกอบด้วยกรรมการบรษัิทจ�านวนหนึง่และประกอบด้วย 

ผู้บริหารของบริษัทอีกจ�านวนหนึ่ง	ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง
		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการบริษัท	และกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับ	กรรมการ 

ผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการ	ดังนี้

	 ช่ือ-นามสกุล		 	 	 ต�าแหน่ง
	 1.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	 	 ประธานกรรมการบริหาร
	 2.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	 	 กรรมการบริหาร
	 3.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	 	 	 กรรมการบริหาร
	 โดยมี	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบญัชี	การเงิน	และทรพัยากรบคุคล	ปฏบัิตหิน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร
	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทส�าคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท	 รวมถึงควบคุม
ดูแลการบริหารกิจการของบริษัท	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 โดยมีความรับผิดชอบหลักในการกลั่นกรองเร่ืองต่างๆ	 เพ่ือเสนอให้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 รวมถึงพิจารณาอนุมัติเร่ืองอ่ืนๆ	 ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท	 และในกฎบัตร
ของคณะกรรมการบริหาร
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	 ในปี	2560	คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุม	16	คร้ัง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เป็นดังนี้

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

	 บริษัทฯ	 มีแนวปฏิบัติที่ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ	 ได้เป็นอย่างดี	 มีความทุ่มเท	 และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้ก�ากับแนวทางด�าเนินการของบริษัทฯ	 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการด�าเนินธุรกิจ	 และแต่งตั้ง	 คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพ่ือรับผิดชอบเร่ืองที่ได้รับมอบหมายโดย 

สาระส�าคัญส�าหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา	และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	มีดังต่อไปนี้	

	 •	 การสรรหากรรมการ
	 เมื่อต�าแหน่งกรรมการของเด็มโก้ว่างลงคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณา	รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะ 

เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	 และข้อก�าหนดของกฎหมายกับหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน	 โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา	 และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ	 โดย	
พิจารณาคุณสมบัติ	ดังนี้

1)	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.2535	 พระราชบัญญัติ	 หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ข้อบังคับของเด็มโก้	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

2)	 มีความรู้	 ความสามารถ	 ความเป็นอิสระ	 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์	 (Duty	 of	 Care	 and	 Duty	 of	
Loyalty)	สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย	มีอายุที่เหมาะสม	มีสุขภาพ	ร่างกายที่แข็งแรง	และจิตใจ	ที่สมบูรณ์	สามารถ
เข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ	 มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม	 เป็นอย่างดี	 มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการ
ประชุม	 มีความตรงไปตรงมา	 มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	 และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง	 ประวัติการ 

ท�างาน	และจริยธรรมที่ดีงาม	และได้รับการยอมรับจากสังคม	
3)	 มีความรู้ความสามารถที่ส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท	 ได้แก่ธุรกิจพลังงาน	 วิทยาศาสตร์	 การบริหารรัฐกิจ	 วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 

การบัญชี	การตลาด	การเงิน	การคลัง	และกฎหมาย	
 

	 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 จะพิจารณารายช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	และข้อก�าหนดของกฎหมายกับ	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	จะต้อง
มีความโปร่งใสและชัดเจน	โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา	และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ	โดยมีรายละเอียด
ที่เพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของ	คณะกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้น	

	 กรรมการล�าดับที่	 2	 ออกจากต�าแหน่งเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	
4/2560	เมื่อ	วันที่	12	พฤษภาคม	2560

16/16
7/8
7/8
16/16

1.	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	
2.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์*
3.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	*	
4.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายช่ือ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนคร้ังที่ประชุม
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	 ส�าหรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล	เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนน�าเสนอรายช่ือบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เป็นขัน้สดุท้าย	โดยคณะกรรมการฯ	จะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	เสนอชื่อต่อที่ประชมุ 

ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

	 •	 การสรรหาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
	 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการนั้น	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
จากฝ่ายบริหารหรือบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับผิดชอบการด�าเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัท 

ภิบาลจะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการ
ผู้จัดการ	 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมถึง	 ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาสืบทอดต�าแหน่ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ	
 

	 ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก้มีความเข้มข้นกว่าขั้นต�่าของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	โดยกรรมการอิสระ	(Independent	Director)	ของเด็มโก้	ต้องมี	คุณสมบัติดังนี้
1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือ	 หุ้นรายใหญ่่หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย	นั้นๆ	ด้วย
2.	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว	 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการ	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี	อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	 และบุตร	
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มี	 หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทใหญ่	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ	 การเช่า	 หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์	 หรือบริการ	 หรือการให	 ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วย	การรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละ	 3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต	 หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท 

ขึ้นไป	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน	 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระนี้ดังกล่าว 

ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	 10	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)	 ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัท	ย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
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6.	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการ	 เกินกว่าสองล้านบาท 

ต่อปีจากบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจาก	การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็น	 หุ้นส่วนที่มีนัย

ในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจ�านวน 

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือ
บริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 

กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 โดยมีการตัดสินใจใน 

รูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้	โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

	 ประธานกรรมการบริษัท	มีบทบาทเป็นผู้น�าของคณะกรรมการผู้ซึง่มีบทบาทและความรับผดิชอบในฐานะผู้น�าองค์กรทีส่ร้างคณุค่าให้แก่ 

กิจการอย่างยั่งยืน	ดังนั้นประธานกรรมการจึงมีหน้าที่ส�าคัญ	ดังนี้
1.	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 

บริษัทฯ
2.	 สนับสนุน	 ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม	 และเป็นไปตาม	 นโยบายก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัทฯ
3.	 ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบัประธานกรรมการชุดย่อย	และเลขานกุารบริษัทฯและมมีาตรการทีด่แูลให้เรือ่งส�าคัญ 

ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4.	 จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ือง	 และเหมาะสมที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญอย่างรอบคอบ	 โดยทั่วกัน	 กับส่งเสริม

ให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ	ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5.	 ดูแลให้องค์ประกอบ	และการด�าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
6.	 เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร	และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ	

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ 

	 ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการด�าเนิน 

ธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ	โดยบริหารงานตามแผน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	ซื่อสัตย์สุจริต	และ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ท�าการใดที่มีส่วนได้เสีย	 หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ	โดยมีหน้าที่	และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดดังนี้
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1.	 เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2.	 วางแผนและควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริหาร
3.	 ก�าหนดอ�านาจหน้าท	่ี	และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
4.	 สรุปผลการด�าเนินงานเพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริหาร
5.	 มีอ�านาจจ้าง	แต่งตั้ง	ปลดออก	ให้ออก	ไล่ออก	ก�าหนดอัตราค่าจ้าง	ให้บ�าเหน็จรางวัล	ปรับขึ้นเงินเดือน	ค่าตอบแทน	โบนัส	ส�าหรับพนักงาน

ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา
6.	 มีอ�านาจอนุมัติการลงทุน	 การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 การกู้ยืมเงิน	 การให้กู้ยืมเงิน	 การเข้าท�าสัญญา	 หรือการท�า

นิติกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	
	 -	 วงเงินไม่เกิน	2	ล้านบาท	ส�าหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร	และการให้กู้ยืมเงิน	
	 -	 วงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	ส�าหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ	
	 -	 วงเงินไม่เกิน	100	ล้านบาท	ส�าหรับการเสนอราคา	ในกรณีธุรกิจอ่ืน	
	 -	 วงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	ส�าหรับการกู้ยืมเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง	การเข้าท�าสัญญา/นิติกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติตาม	

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

	 วัตถุประสงค์ของบริษัท
7.	 มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง	และเป็นประโยชน์	ต่อ	บริษัท
8.	 มีอ�านาจอนุมัตกิารแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ	ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบรษัิท	รวมถงึก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดกิารทีเ่หมาะสม
9.	 ด�าเนินกจิการทีเ่กีย่วข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท	หรือกจิการอ่ืนๆ	ท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ	คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
10.	มีอ�านาจกระท�าการขอวงเงิน	 Line	 Credit	 จากธนาคารหรือสถาบันการเงินส�าหรับใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ	 ของบริษัท	 โดยไม่จ�ากัด

วงเงิน	เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว	ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ทุกคร้ัง	
	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น	 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท	ทั้งนี้	กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	หรือ	 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	รายการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท	 และ/หรือรายการหรือเร่ืองที่	 กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดที่	 จะท�าขึ้นกับบริษัท	 และบริษัทย่อย	 (ถ้ามี)	 ในกรณีดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการน�าเสนอเร่ือง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองดังกล่าว

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและ 
กรรมการผู้จัดการ

	 นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ	 คณะกรรมการเด็มโก้	 ตระหนักถึง
ความส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้บริหารระดับสูง	 ซ่ึงได้แก่	 กรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 จึงมีนโยบาย
ก�าหนดจ�านวนที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

1.	 กรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	ของเดม็โก้	สามารถเป็นประธานกรรมการ	กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร	หรอืกรรมการทีม่อี�านาจ
ลงนาม	อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกนิ	5	บรษัิท	ในกลุม่ธุรกจิของเดม็โก้

2.	 ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองค์กรอืน่ของกรรมการผูจั้ดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 เดม็โก้	 ได้ก�าหนดไว้ใน
นโยบายการก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและกจิการอืน่ทีบ่ริษัทลงทนุ
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	และกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน

	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมนั้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้มีกรอบ	และ
กลไกในการก�ากับดูแลนโยบาย	และการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ	ดังนี้
1.	 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย	 โดยให้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	 เว้นแต่บริษัท 

ดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น	 Operating	 arms	 ของบริษัท	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร	 หรือกรรมการ 

ผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งก็ได้
2.	 ก�าหนดขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ	 (1)	 และให้ตัวแทนของ	 บริษัทดูแลให้การปฏิบัติ

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย	 ในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอ่ืน	 คณะกรรมการต้องก�าหนดนโยบายให้ตัวแทนท�าหน้าท่ีเพ่ือ 

ผลประโยชน์ของ	บริษัทย่อยและให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
3.	 ก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม	 รัดกุมเพียงพอและการท�ารายการต่างๆ	 เป็นไป	 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4.	 เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงาน	 การท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 การได้มา	 หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	 การท�า

รายการอ่ืนที่ส�าคัญ	การเพ่ิมทุน	การลดทุน	การเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น
5.	 กรณีเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยส�าคัญ	 เช่น	มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ	20	แต่ไม่เกินร้อยละ	50	และ

จ�านวนเงินลงทุน	 หรืออาจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยส�าคัญต่อบริษัท	 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท�า	 Shareholders	 Agreement	 หรือ 

ข้อตกลงอ่ืน	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ�านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญ	 การติดตามผล 

การด�าเนินงาน	เพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน	และก�าหนดเวลา
6.	 กรณีที่บริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน	 หรือได้มา	 หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ตามหลักเกณฑ์ของ	

ตลท.	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามที่	 ตลท.ก�าหนดไว้ในเร่ืองดังกล่าว	 โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	
หรือการได้มา	หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	โดยมีคะแนนเสียง	ไม่ต�่ากว่าสามในสี่	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น	
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

7.	 ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานบริษัท	 ในบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมทุน	 ตามนโยบายการก�ากับดูแล	 กิจการของบริษัทฯ 

ก�าหนดให้เป็นหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 ทั้งของบริษัทฯ	 และบริษัทในบริษัทย่อย	 และบริษัท
ร่วมทุน	 ที่จะต้องรับทราบ	 และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมถึงจรรยาบรรณ	 นโยบายส�าคัญ	 และระเบียบวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการก�ากับดูแลกิจการ	เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ทั้งนี้	เพ่ือให้เสริมสร้าง	ความรู้	ความเข้าใจ	และเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการก�ากับ 

ดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ	 และบริษัทในบริษัทย่อย	 และบริษัทร่วมทุน	 ผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการก�ากับดูแล 

กิจการต่างๆ	 โดยบริษัทฯได้เชิญพนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน	 เข้าร่วม	 และได้เผยแพร่บทความ	 และข่าวสารเกี่ยวกับ 

การก�ากับดูแลกิจการไปสู่พนักงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน	ด้วยเช่นเดียวกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทให้ความส�าคัญเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว	 โดยได้ก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม	 ธุรกิจ	 และข้อพึง
ปฏิบัติในการท�างานของบริษัทฯ	ดังนี้
1.	 กรรมการผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ	และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2.	 กรรมการผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่น�าความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย	 หรือแสวงหา 

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3.	 กรรมการผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย	 โอนหรือรับโอน	 หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/

หรือข้อมูลภายในบริษัท	และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือ	ข้อมูลภายในของบริษัท	อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 

บริษัท	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 ข้อก�าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู้บริหาร	 พนักงาน	
และลูกจ้างของบริษัทด้วย
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	 กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท	 รวมถึงค่สูมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และ	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ตามมาตรา	 59	 และ 

บทลงโทษตามมาตรา	 275	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	 ์พ.ศ.2535	 โดยกรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ดังนี้

1.	 การรายงานการถอืหลกัทรพัย์ครัง้แรก	(แบบ	59-1)	ภายใน	30	วันนับแต่วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารง	ต�าแหน่ง	กรรมการ	หรือผู้บริหาร
2.	 การรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพย์	(แบบ	59-2)	ทุกคร้ังเม่ือมกีารซ้ือ	ขาย	โอน	หรอืรับ	หลกัทรัพย์ภายใน	3	วัน	นับแต่วันท่ี

เกดิรายการขึน้	พร้อมทัง้ส่งส�าเนารายงานน้ีให้เลขานุการของบรษัิทเพ่ือเกบ็	เป็นหลกัฐานทกุคร้ัง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 (1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)
	 ในปี	 2560	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่	 นางสาวจินตนา	 มหาวนิช	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่	4687	แห่งบริษัทส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	จ�ากัด	จ�านวน	1.800	ล้านบาท	นอกจากนี้ส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	ยังเป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	2	แห่ง	คือ	บริษัท	 เด็มโก้	 อินดัสตรี	จ�ากัด	และบริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	จ�ากัด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแห่งละ	0.400	 
ล้านบาท	และ	0.550	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 (2)	ค่าบริการอ่ืน	(Non-audit	Service)
	 ในปี	 2560	 บริษัทได้จ่ายค่าบริการให้บริษัทส�านักงานสอบบัญชี	 ซี	 แอนด์	 เอ	 จ�ากัด	 ในเร่ือง	 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะ	 ของผู้สอบ
บัญชี	เป็นจ�านวนเงินรวม	0.317	ล้านบาท	ส�าหรับบริษัทย่อย	ไม่มีค่าบริการอ่ืน

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	มาพัฒนาระบบนิเวศน์ของธรรมาภิบาลในเด็มโก้
	 ตามทีส่�านกัคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้จัดท�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ส�าหรับบรษัิทจดทะเบียน 

ปี	2560	 (Corporate	governance	Code	2017:CG	Code	2017)	และประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	ซึ่งใช้แทนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2555	 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา	 และล�าดับวิธีการเสนอตลอดจนเพ่ิมเติมประเด็น	 เน้นบทบาทความเป็นผู้น�าของ
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการ	ตั้งแต่การก�าหนดวัตถุประสงค์	 เป้าหมายหลักของกิจการจนถึงการติดตาม 

ผลการด�าเนินงาน	 และมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนน�าแนวปฏิบัติไปยึดถือปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางธุรกิจ	 และผู้ลงทุนที่
ต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ	 สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่	และเพ่ือให้บรษิทัสามารถเตบิโตอยูร่อดได้ในระยะยาว	เพ่ือยกระดบัมาตรฐานด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดทนุไทยให้ดย่ิีงขึน้นัน้
	 ในการประชุมคณะกรรมการเด็มโก้	 คร้ังที่	 3/2560	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	 2560	 ที่ประชุมมีมติรับทราบหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และให้คณะกรรมการชุดย่อยกับฝ่ายบริหารด�าเนินการพิจารณาทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไข	
นโยบาย	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้	 และข้อก�าหนด	 ระเบียบปฏิบัติของบริษัท	 ให้สอดคล้องกับหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 ต่อไป	 กับให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้	 ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 ที่
ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ก�าหนด	และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นกับให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ใส่ใจธรรมาภิบาลด้วย	
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 จากผลส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	2560	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	
Companies	 2017	 :	 CGR2017)	 ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ท�าการส�ารวจจากบริษัทจดทะเบียน	 จ�านวน	 620	 บริษัท	 โดยผลส�ารวจ
โครงการ	CGR	ประจ�าปี	 2560	 เด็มโก้ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์	 “ดีเลิศ”	 และมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท 

ทีไ่ด้รับการส�ารวจท้ังหมด	ในหมวดสิทธขิองผู้ถอืหุน้	การค�านงึถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	ความรบัผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ	 ซึ่งจากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 เด็มโก้ได้ปรับปรุงและพัฒนายกระดับการด�าเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน	และต่อเนื่องมาโดยตลอด	แต่อย่างไรก็ตามในปี	2560	เด็มโก้ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ	
CGR	และ	ASEAN	CG	Scorecard	ในประเด็นดังนี้

1.	 บริษัท	 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	 :	 ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	 ฉบับ
ปรับปรุง	 ตุลาคม	 2560	 ข้อ	 2.5.1.	 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้า	 ก่อนวัน
ประชุมให้แก่บริษัทได้	และให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา

2.	 บริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย	 21	 วันก่อนวันประชุม	 :	 บริษัทจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	 14	 วันก่อนการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า	30	วัน

3.	 บริษัทควรจัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางสังคมโดยอาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปี	หรือจัดท�าเป็นรายงานการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนแยกต่างหากตามกรอบของ	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI)	 ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น	 :	 ตั้งแต่ปี	 2559	 บริษัทได้จัดท�ารายงาน 

ความยั่งยืนเปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูล	แบบ	56-1	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ในล�าดับ
ถัดไปบริษัทมีเป้าหมายจะจัดท�ารายงานความยั่งยืนตามกรอบของ	GRI	

4.	 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้	 และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม	 โดยก�าหนดเป็นนโยบาย	 และเปิดเผยถึงการ
ปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	 :	 เด็มโก้ได้ก�าหนดแนวปฎิบัติไว้ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ของเด็มโก้	 หมวดสังคม	 ชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม
5.	 บริษัทควรก�าหนด	 และเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว	

:	 เด็มโก้	 ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน	 และคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้ 

รับผิดชอบ	ซึ่งถือเป็นข้อมูลเฉพาะภายในกลุ่มธุรกิจของเด็มโก้
6.	 คณะกรรมการควรก�าหนดนโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของ	 CEO	 :	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล	 จะน�าเสนอร่างนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 ให ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในไตรมาส	2/2561
7.	 คณะกรรมการควรระบุวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	โดยควรก�าหนดไว้ไม่เกิน 

9	ปี	โดยไม่มีข้อยกเว้น	:	เนื่องจากกรรมการอิสระบางคน	เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีคุณวุฒิที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท	
จึงจ�าเป็นต้องรักษากรรมการท่านนั้นๆไว้

8.	 ในการสรรหากรรมการ	 ควรก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	 โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท	:	บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง	โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ	และ
ประสบการณ์	ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	และพิจารณาจากหน้าที่ตามกฎบัตร	กับใช้ข้อมูลจาก	DEMCO	Board	
Skill	Matrix	ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของเด็มโก้

9.	 คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา	(Professional	Search	Firm)	หรือฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	ในการสรรหากรรมการใหม่	
:	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 ได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการแล้ว	 แต่พบว่ามีจ�านวนกรรมการในฐานข้อมูลน้อย	
และประสบการณ์ยังไม่ตรงกับความต้องการกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

10.	 ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	 :	 เด็มโก้มีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการลงทุน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	รวม	4	ใน	5	คณะกรรมการชุดย่อย
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	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน	 โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	4	ท่าน	ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 มีความโปร่งใส	 ถูกต้อง	 เช่ือถือได้	 โดยมี 

ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายก�ากับและควบคุมท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ	รายงานตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ	ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์	
รวมถึงมีการควบคุมด้านการด�าเนินงาน	 ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้และทันเวลา	 รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ 

ของบริษัท	 และให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฏหมายและข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพ 

ของระบบควบคุมภายในอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหุ้น	บนพ้ืนฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ 

ของผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย	นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าทีใ่นการพิจารณา	คดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี	รวมถงึค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชี	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ในด้านการบริหารความเสี่ยง	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 2	 คณะ	 แบ่งเป็น 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 เพ่ือประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่างๆ	 
พร้อมทัง้มีมาตรการป้องกนัความเส่ียงให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม	ยอมรับได้	 และสอดคล้องในแต่ละสถานการณ์	 โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ระดับจัดการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ	 น�ามาวิเคราะห์ผลกระทบ	 และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น	 แล้ว
ก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท	 น�าเสนอคณะกรรมการ 

บริหารความเสีย่งองค์กรพิจารณาความเพยีงพอและเหมาะสม	รวมทัง้มกีารทบทวนระบบและประเมินประสทิธผิลของการจัดการความเส่ียงทุกปี 

หรือในทุกช่วงระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ	 และ
รายงานผลให้ฝ่ายบริหาร	และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ	เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยรวม

	 ในรอบปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประชุม	8	คร้ัง	โดยมีฝ่ายบริหาร	ผู้เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระ
ต่างๆ	คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดให้มีการสอบทานประสทิธิผลและความเพยีงพอของกระบวนการบริหารความเสีย่งและระบบควบคมุภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการหารือและประเมินผลการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ายก�ากับและควบคุม	ทั้ง	 5	องค์ประกอบ	คือ	โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุม	การปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายบริหาร	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน	 ประกอบกับผลการรายงานของส�านักงานตรวจสอบ	 สรุป
ความเห็นได้ว่าบรษัิทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนินธรุกิจ	รายงานทางการเงนิของบรษิทัถกูต้อง	เพยีงพอ	เป็นไปตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อก�าหนดของกรรมการ	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 อยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน
และการก�ากับดูแลกิจการที่เหมาะสม	รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

	 นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามของระบบบริหารคุณภาพ	 ตามมาตรฐาน
สากล	ISO9001:2008	อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
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็นล

ูกค
้าท
ั่วไ
ปข

อง
บริ

ษัท
	เด
็มโ

ก้	เ
พา

เวอ
ร์	จ

�าก
ัด

ขา
ยส

ินค
้า

ราย
ได
้อื่น

ๆ

ซื้อ
สิน

ค้า

ค่า
ขน

ส่ง

ค่า
จ้าง

352
,58

5.0
0

832
,86

4.0
0

7,6
67,

687
.50

1,2
89,

550
.00

38,
323

,30
4.0

0

584
,37

8.0
0

937
,86

4.0
0

22,
158

,16
2.9

0

1,0
00,

100
.00

99,
568

,62
9.0

0

106

รายงานประจ�าป� 2560



บุค
คล

ที่อ
าจม

ีคว
าม
ขัด

แย
้ง

ลัก
ษณ

ะก
ารป

ระ
กอ

บธ
ุรก
ิจ/ค

วาม
สัม

พัน
ธ์

ลัก
ษณ

ะ/
ปร

ะเภ
ทร

ายก
าร

ปี	2
559

ปี	2
560

คว
าม
สม

เหต
ุสม

ผล
ขอ

งรา
ยก
าร

เป็น
ดอ

กเบ
ี้ยรั
บจ

าก
เงิน

ให้
กู้ย
ืม	จ

�าน
วน

	2,5
00,

000
.00

	บา
ท	โ

ดย
บริ

ษัท
ให้

กู้ย
ืมใ
นว

ันท
ี่	8	ก

รก
ฎา
คม

	25
57	

โด
ยม

ีอัต
ราด

อก
เบี้ย

ร้อ
ยล
ะ	1

2	ต
่อป

ี
บริ

ษัท
คิด

อัต
ราด

อก
เบี้ย

รับ
จาก

เงิน
ให้

กู้ย
ืมใ
นอั

ตร
าท
ี่ไม

่น้อ
ยก
ว่าอั

ตร
า

ดอ
กเบ

ี้ยท
ี่บริ

ษัท
กู้ย
ืมจ

าก
ธน

าค
าร

เป็น
ค่า
ชด

เชย
คว

าม
เสีย

หา
ย	(
Pro

duc
tio
n	l
oss

es)
	ที่เ

กิด
จาก

กา
รห

ยุด
กา
รท

�างา
นข

อง
กัง
หัน

ลม
	เม

ื่อบ
ริษ

ัทด
�าเน

ินก
ารซ

่อม
ฐาน

เสา
กัง
หัน

ลม
	

(D
ow

nti
me

)	ห
รือ
ท�า
ให้

กา
รท

�างา
นข

อง
กัง
หัน

ลม
ลด

น้อ
ยล
งก
ว่า

กา
รท

�างา
นป

กต
ิ	(C

urt
ailm

ent
	tim

e)	
เพื่อ

ป้อ
งก
ันค

วาม
เสีย

หา
ยข
อง

กัง
หัน

ลม
	ใน

ต้น
ที่ย

ังรอ
กา
รซ

่อม
	ค่า

ชด
เชย

คว
าม
เสีย

หา
ยค
�าน

วณ
จาก

ผล
ผล

ิตข
อง
กัง
หัน

ลม
ใน

โค
รงก

ารเ
ดีย
วก

ัน	โ
ดย
ว่าจ

้างบ
ุคค

ลภ
ายน

อก
ที่ม

ีคว
าม
รู้ค
วาม

สา
มา
รถ
	ท�า

กา
รค
�าน

วณ
เพื่อ

ให้
บริ

ษัท
แล

ะ
บริ

ษัท
	เค
	อา

ร์	ท
ู	จ�า

กัด
	พิจ

ารณ
าค
วาม

เหม
าะส

มแ
ละ

ตก
ลง
ระ
หว

่างก
ัน	

ดอ
กเบ

ี้ยรั
บ

ค่า
ชด

เชย
คว

าม
เสีย

หา
ย

300
,00

0.0
0

133
,42

6,6
94.

13

300
,00

0.0
0

56,
515

,05
0.3

8

บริ
ษัท

	แม
่โข
ง	ก

รีน
พา

วเว
อร์
	จ�า

กัด
	

ที่ต
ั้งส

�าน
ักง
าน

	:	1
168

	หม
ู่ที่	3

	ต�า
บล

ใน
เมือ

ง
อ�า
เภอ

เมือ
งห

นอ
งค
าย	

จังห
วัด

หน
อง
คา
ย

มีค
วาม

สัม
พัน

ธ์ก
ับบ

ริษ
ัทด

ังน
ี้

บริ
ษัท

	แม
่โข
ง	ก

รีน
พา

วเว
อร์
	จ�า

กัด
	เป

็นก
ารร่

วม
ค้า
	

ซึ่ง
บริ

ษัท
	เด
็มโ

ก้	จ
�าก
ัด	(

มห
าช
น)
	ถือ

หุ้น
	สัด

ส่ว
น	4

5.7
1	%

บริ
ษัท

	เค
	อา

ร์	ท
ู	จ�า

กัด
	

ที่ต
ั้งส

�าน
ักง
าน

	:	8
7	อ

าค
ารเ

อ็ม
.ไท

ย.ท
าวเ

วอ
ร์	

ออ
ลซ

ีซั่น
ส์เพ

ลส
	ชั้น

	27
	ถ.
วิท

ยุ	แ
ขว

งล
ุมพิ

นี	
เขต

ปท
ุมว

ัน	ก
รุงเ

ทพ
ฯ	1

033
0

บริ
ษัท

ย่อ
ยข
อง
บริ

ษัท
	อีโ

อล
ัส	พ

าวเ
วอ

ร์	จ
�าก
ัด	ซ

ึ่ง	บ
ริษ

ัท	
อีโ
อล

ัส	พ
าวเ

วอ
ร์	จ

�าก
ัด	ถ

ือหุ้
นส

ัดส
่วน

	60
%	
เป็น

ผล
ให้

	
บริ

ษัท
	เด
็มโ

ก้	จ
�าก
ัด	(

มห
าช
น)
	ถือ

หุ้น
ทา
งอ้
อม

	15
%
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บุค
คล

ที่อ
าจม

ีคว
าม
ขัด

แย
้ง

ลัก
ษณ

ะก
ารป

ระ
กอ

บธ
ุรก
ิจ/ค

วาม
สัม

พัน
ธ์

ลัก
ษณ

ะ/
ปร

ะเภ
ทร

ายก
าร

ปี	2
559

ปี	2
560

คว
าม
สม

เหต
ุสม

ผล
ขอ

งรา
ยก
าร

บริ
ษัท

	ซัส
เทน

เอเ
บิล

	เอ
นเน

อย
ี่	คอ

ร์ป
อเร

ชั่น
	จ�า

กัด
	

ที่ต
ั้งส

�าน
ักง
าน

	:	3
3/8

4	อ
าค
ารว

อล
ล์ส

ตรี
ทท

าวเ
วอ

ร์
ชั้น

ที่	1
7	ถ

.สุร
วงศ

์	แข
วงส

ุริย
วงศ

์	เข
ตบ

างรั
ก	ก

รุงเ
ทพ

มีค
วาม

สัม
พัน

ธ์ก
ับบ

ริษ
ัทด

ังน
ี้

บริ
ษัท

เป็น
ผู้ถ

ือหุ้
นจ

�าน
วน

	19
.69

	ล้า
นหุ้

น	ถ
ือหุ้

น	
สัด

ส่ว
น	1

2.8
7%

บริ
ษัท

	เด
็มโ

ก้	เ
ดอ

ลา
ว	จ

�าก
ัด		

ที่ต
ั้งส

�าน
ักง
าน

	บ้า
นส

ังค
โล
ก	เ
มือ

งห
ลว

งพ
ระ
บา
ง	แ

ขว
ง

หล
วงพ

ระ
บา
ง	ป

ระ
เทศ

ลา
ว

มีค
วาม

สัม
พัน

ธ์ก
ับบ

ริษ
ัทด

ังน
ี้

บริ
ษัท

	เด
็มโ

ก้	เ
ดอ

ลา
ว	จ

�าก
ัด	เ
ป็น

บริ
ษัท

ย่อ
ย	

ซึ่ง
บริ

ษัท
	เด
็มโ

ก้	จ
�าก
ัด	(

มห
าช
น)
	ถือ

หุ้น
	สัด

ส่ว
น	9

0%
	

คุณ
สว

าส
ดิ์	ป

ุ้ยพั
นธ

วงศ
์

ที่อ
ยู่	1

22/
74	

หม
ู่ที่	2

	ต.
ตล

าด
บา
งเข

น	เ
ขต

หล
ักส

ี่	กรุ
งเท

พฯ

มีค
วาม

สัม
พัน

ธ์ก
ับบ

ริษ
ัทด

ังน
ี้

-	ค
ุณส

วาส
ดิ์	ป

ุ้ยพั
นธ

วงศ
์	เป

็นผู้
ถือ

หุ้น
สัด

ส่ว
น	4

.47
%	
ขอ

ง
บริ

ษัท
	เด
็มโ

ก้	จ
�าก
ัด	(

มห
าช
น)
	แล

ะม
ีคว

าม
สัม

พัน
ธ์ก

ับค
ุณ

ปร
ะพี

ร์	ป
ุ้ยพั

นธ
วงศ

์	ปร
ะธ
าน

กร
รม

กา
รแ
ละ

ผู้ถ
ือหุ้

นส
ัดส

่วน
	

15.
07%

	ขอ
ง	บ

ริษ
ัท	เ

ด็ม
โก
้	จ�า

กัด
	(ม

หา
ชน

)

ดอ
กเบ

ี้ยจ
่ายบ

ริษ
ัท	ซ

ัลเท
นเอ

เบิล
	เอ
นเน

อย
ี่	คอ

ร์ป
อเร

ชั่น
	จ�า

กัด
	เก
ิด

จาก
เจ้า

หน
ี้ช�า
ระ
ค่า
หุ้น

เขา
ค้อ

	จ�า
นว

น	9
7,9

23,
706

.42
	บา

ท	โ
ดย
มีอั

ตร
า

ดอ
กเบ

ี้ยร้
อย
ละ

	0.9
	ต่อ

ปี	

เป็น
ราย

ได
้จาก

กา
รข
ายอุ

ปก
รณ

์ใน
กา
รก
่อส

ร้าง
ระ
บบ

น�้า
ปร

ะป
า

บริ
ษัท

ขา
ยส

ินค
้าใน

อัต
ราป

กต
ิแล

ะป
ฎิบ

ัติต
่อบ

ุคค
ลด

ังก
ล่า
ว	

เสม
ือน

เป็น
ลูก

ค้า
ทั่ว

ไป
ขอ

งบ
ริษ

ัท
ดอ

กเบ
ี้ยรั
บเก

ิดจ
าก
เงิน

ให้
กู้ย
ืม	ณ

	31
	ธัน

วาค
ม	2

559
	

จ�าน
วน

	29
6,9

71,
560

.36
	บา

ท	โ
ดย
ให้

กู้ย
ืมใ
นว

ันท
ี่	18

	กุม
ภา
พัน

ธ์	2
559

	
ใน

อัต
ราด

อก
เบี้ย

ร้อ
ยล
ะ	M

LR
-1.
75	

ต่อ
ปี	

บร
ษิัท

คดิ
อัต

ราด
อก

เบี้ย
ไม่
ต�า่ก

ว่าอั
ตร
าดอ

กเบ
ีย้ที่

บริ
ษัท

กู้ย
มืจ

ากธ
นา
คาร

คุณ
สว

าส
ดิ์	ป

ุ้ยพั
นธ

วงศ
์	เค
ยด
�ารง

ต�า
แห

น่ง
ผู้บ

ริห
ารร

ะด
ับส

ูง
ใน

รัฐ
วิส

าห
กิจ

ที่เก
ี่ยว
ข้อ

งก
ับร

ะบ
บไ

ฟฟ้
า	ก

อร
ปก

ับเป
็นผู้

มีค
วาม

รู้
คว

าม
สา
มา
รถ
	ใน

ด้า
นเท

คน
ิคข

อง
ระ
บบ

ไฟ
ฟ้า

	บริ
ษัท

จึงเ
รีย
นเช

ิญม
า

เป็น
ที่ป

รึก
ษา
	เพื่

อด
�าเน

ินก
ารว

างแ
ผน

ด้า
นก

ารต
ลา
ด	แ

นะ
น�า

ลูก
ค้า
แล

ะ
ให้

ค�า
ปรึ

กษ
าเก

ี่ยว
กับ

เทค
นิค

ขอ
งระ

บบ
ไฟ

ฟ้า
โด
ยบ

ริษ
ัทไ

ด้ท
�าส
ัญญ

าว่า
จ้าง

คุณ
สว

าส
ดิ์	ป

ุ้ยพั
นธ

วงศ
์	เป

็นท
ี่ปรึ

กษ
า

ขอ
งบ

ริษ
ัท	โ

ดย
สัญ

ญา
ว่าจ

้างม
ีระ
ยะ
เวล

าค
รั้งล

ะ	6
	เด
ือน

	โด
ยม

ี
ราย

ละ
เอีย

ดค
่าจ้า

งด
ังน

ี้
มก

ราค
ม	-

	มิถ
ุนา

ยน
	25

60	
	เด
ือน

ละ
	40

,00
0.0

0	บ
าท

กร
กฎ

าค
ม	-

	ธัน
วาค

ม	2
560

		เด
ือน

ละ
	40

,00
0.0

0	บ
าท

ดอ
กเบ

ี้ยจ
่าย

ขา
ยส

ินค
้า

ดอ
กเบ

ี้ยรั
บ

ค่า
ที่ป

รึก
ษา

881
,31

3.3
6
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,59
1.2

8

5,9
69,

692
.30
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,00

0.0
0
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,31

3.3
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97,

024
.52

14,
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,32
5.6

6

480
,00

0.0
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นโยบายในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	 บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดมาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท	 หรือบริษัทย่อยกับบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น	
ความสมเหตุสมผล	 และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น	 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ
ในตลาด	 และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ	 ในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	 บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ	 เช่น	 ผู้สอบบัญชี	 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	 เป็นต้น	 ที่เป็นอิสระ 

จากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
	 นอกจากนี้	 บริษัท	 มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	 หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองม ี

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบรษัิทจะดแูลให้บริษัทปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	 
และข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนด
โดยสมาคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด	 และจะท�าการเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	

	 บริษัทอาจมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	 โดยหากเป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ	 จะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกต ิ

ที่สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไปทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับที่บริษัทกระท�ากับบุคคลภายนอก	 ทั้งน้ี	 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส	
	 ส�าหรับกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ	 บริษัทจะจัดให้มีการด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น
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	 บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน	เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	จึงได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี	 และส�ารองตามกฎหมาย	 ทั้งนี้
คณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	 หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว	
โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู	้ 
ใช้เป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายหรือด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท
ในอนาคต
	 ที่ผ่านมาบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี	และส�ารองตามกฎหมาย	และ
ส�ารองอ่ืนๆ	ที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา	
	 ในงวดการด�าเนินงานปี	2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	1/2561	เม่ือวันที่	27	กุมภาพันธ์	2561	มีมติให้บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผล
จากผลประกอบการปี	2560	งวดวันที่	1	มกราคม	2560	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2560	เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	4	ปี	ย้อนหลังเป็นดังนี้

รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี	25571H’25582H’2558ปี	2560 ปี	2559

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

2.	จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้น)

3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)

4.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)

324.84

730.33

0.26

57.01

88.21

730.33

0.125

103.48

(561.35)

730.33

งดจ่าย

NA

(251.15)

730.34

งดจ่าย

NA

76.00

730.34

งดจ่าย

NA

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ในส่วนของบริษัทย่อย	 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท	 โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 “บริษัท”	 ได้ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งหมายถึง	 การด�าเนินกิจกรรมขององค์กร 

ทั้งภายนอกและภายในท่ีค�านึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กร	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคม 

อย่างเป็นสุข	ดังนั้นการด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างมี 

ประสิทธิภาพ	และยั่งยืน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแผนงานและกระบวนการด�าเนินงานตาม
นโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพ่ือที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บริษัทในอนาคต	 โดยในปัจจุบันได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้เบื้องต้น	 คือในการ
สร้างสรรค์องค์กรที่มีความสามารถในการท�าก�าไร	 ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น	 บริษัทจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
ทั้งในระยะสั้น	 และระยะยาว	 อีกทั้งต้องบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท	 ควบคู่ไปกับการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อม	 ของผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	 ลูกค้า	 ผู้ผลิต	 พันธมิตรทาง
ธุรกิจ	ชุมชน	หรือสังคมในวงกว้าง	เพ่ือให้การด�าเนินกิจการขององค์กรประสบความส�าเร็จ	มีมาตรฐาน	มีการด�าเนินการอย่างถูกต้องและจริงจัง	 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินการ	 ให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	 ที่ก�าหนดไว้	 สร้างความมั่นใจต่อผู้ม ี

ส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง	 โดยบริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังย่ืน	 อันจะน�าไปสู่การเติบโตที่สมดุล	 และม่ันคง 

ในอนาคต	 บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	 พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานและติดตามการด�าเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	 (SD	 &	 CSR	 Steering	 Committee)	 ขึ้น	 เพ่ือท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริษัท	 ในการดูแลด้านการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน	โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ	ไปสู่การจัดท�าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยื่น	โดยมี
การวางแผนยุทธศาสตร์	และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานปกติให้มากที่สุด	เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง

	 ส�าหรับนโยบายความรับผิดชอบของสังคม	บริษัท	ให้ความส�าคัญกับ	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่บริษัทใช้เป็นแนวทางในการบริหารให้เกิด
ความยั่งยืน	ด้านต่างๆ	ได้แก่

1.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.	 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
5.	 ความรับผิดชอบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น
6.	 การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
7.	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	และสังคม
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในแบบ	56-1	หมวดความรับผิดชอบต่อสังคม	หรือรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน

111

ANNUAL REPORT 2017



ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

	ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขาย

รายได้งานบริการ

รายได้รวม

ต้นทุนรวม

ก�าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

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)	

	7,183.99	

	4,139.03	

	730.34	

	3,044.96	

	700.24	

	3,726.68	

	4,480.60	

	3,927.18	

	499.74	

	487.02	

	87.00	

	78.42	

	64.04	

	0.89	

	0.77	

	11.29	

	1.43	

	0.89	

	2.10	

	4.17	

	0.09	

	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)

	6,769.46	

	3,635.52	

	730.33	

	3,133.94	

	519.33	

	4,758.39	

	5,321.20	

	4,859.65	

	418.07	

	1,229.29	

	56.86	

	(164.62)

	(501.84)

	1.04	

	0.96	

	7.92	

	(9.43)

	(7.41)

	(16.01)

	4.29	

	(0.69)

หน่วยล้านบาท

หน่วยล้านบาท

หน่วยล้านบาท

2560

2560

2560

2559

2559

2559

2558

2558

2558

ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวม
ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

หน่วยล้านบาท

2558

2558

	6,769.46	

	730.33	 	3,133.94	

	3,635.52	

2559

2559

	7,453.74

	730.34	
	2,981.87	

	4,471.87	

2560

2560

	7,183.99

	730.34	 	3,044.96	

	4,139.03	

หน่วยล้านบาท

2558

2558 2558 2558

2558

2559

2559

2559 2559

2559

2560

2560

2560 2560

2560

สินทรัพย์รวม

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

หนี้สินรวม	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขั้นต้น รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ รายได้งานบริการ รายได้จากการขาย

2558 2559 2560

2558 2559 2560

ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินรวม

	418.07	 	5,321.20		499.74	 	4,480.60	

	435.98	 	7,433.45	

	(501.84)

	64.04	
	(158.85)

	4,758.39	 	519.33		3,726.68	 	700.24	
	6,867.26	 	499.68	
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามงบการเงินรวม

	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ

รายการ

จ�านวนเงิน	

จ�านวนเงิน	

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)

6,769.45	

3,635.51	

3,133.94	

5,321.20	

418.07	

	(501.84)

	(0.69)

6,582.85	

3,624.97	

2,957.88	

5,069.43	

329.32	

	(473.14)

	(0.65)

7,453.74	

4,471.87	

2,981.87	

7,433.45	

435.98	

	(158.85)

	(0.22)

7,090.11	

4,380.47	

2,709.64	

6,982.24	

371.72	

	(158.85)

	(0.22)

7,184.00	

4,139.04	

3,044.96	

4,480.60	

499.74	

64.04	

0.09	

6,681.98	

3,897.29	

2,784.69	

3,916.74	

390.78	

64.04	

0.09	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2558

2558

2559

2559

2560

2560
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1.	ภาพรวมการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
 

	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด�าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหา	 ก่อสร้าง	 และติดตั้งงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกล	 ด้านเสาโทรคมนาคม	 ระบบอาณัติสัญญาณ	 ด้านงานอนุรักษ์พลังงาน	 ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	 ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	
	 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ดังนี้
	 บริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กส�าหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบโทรคมนาคม	รวมถึง
การผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	(Solar	rooftop)	
	 บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตร่ี	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างงานด้านโยธา	และระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ
	 บริษัท	เด็มโก้	เดอ	ลาว	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจสัมปทานผลิตน�้าประปา	จ�าหน่ายให้กับ	รัฐวิสาหกิจน�้าประปา
หลวงพระบาง	ประเทศ	สปป.ลาว	
 

 สรุปภาพรวมการด�าเนินงานและปัจจัยที่ท�าให้มีการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ
	 	การด�าเนินงานปี	2560	บริษัทมีรายได้งานบริการ	3,140.58	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	45.73	จากรายได้	6,867.26	ล้านบาท	เป็นผลมาจาก	
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเริ่มอ่ิมตัวจากราคารับซื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 
ไปสู่การลงทุนในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล	 ขยะ	 ตลอดจนโรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน	 (Hybrid)	 ที่ได้รับการผลักดันจากภาครัฐ	 ซึ่งนอกจาก
เป็นการแก้ปัญหาการก�าจัดขยะแล้วการส่งเสริมโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงและผสมผสานยังท�าให้การผลิตและจ่ายไฟฟ้ามีความสม�่าเสมอมากกว่า 
โรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเหตุให้การลงทุนขาดช่วง	 เนื่องจากในช่วง	 1-2	 ปีที่ผ่านเป็นช่วงของการ
ก�าหนดเงื่อนไขและวิธีการรับซื้อไฟฟ้า	ส�าหรับรายได้จากงานขายปี	2560	เป็นจ�านวน	700.24	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	40.14	จากรายได้	499.68	
ล้านบาท	เป็นผลมาจากการขยายตลาดการผลิตและขายเสาโครงเหล็กไปสู่ตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 ส�าหรับก�าไรสุทธิในปี	2560	เป็นจ�านวน	65.59	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	140.79	 เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิจ�านวน	160.77	ล้านบาทในปี	
2559	ซึ่งสาเหตุส�าคัญมาจาก	อัตราก�าไรขั้นต้นเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ	6.76	เป็นร้อยละ	10.14	และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ฐานกังหันซึ่งเป็นรายการพิเศษลดลงจาก	495.75	ล้านบาทในปี	2559	คงเหลือ	96.67	ล้านบาทในปี	2560	
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทมีมูลค่างานในมือส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น	 4,305.50	 ล้านบาท	 
เพ่ิมขึ้น	146.87	ล้านบาท	จากปีก่อน	มูลค่างานในมือของปีก่อน	4,158.63	ล้านบาท	

	 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�าเนินงาน
	 รายได้หลักของบริษัทมาจากงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต�่า	 ซ่ึงอิงต่อ
แผนการปฏิรูปด้านโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	 และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของเอกชน	 ในธุรกิจพลังงานยังคงมีความ
ต้องการเพ่ิมขึ้นจากปัจจัยที่ส�าคัญ	 2	 ประการ	 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และจากแนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ	ซึ่งจะเพ่ิมความต้องการพลังงานภายในประเทศที่ขยายตัว	จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดต่อไปในอนาคต

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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	 มาตรฐานการบัญชีและข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชี
	 รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท	ในปี	2560	ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	ว่างบการเงิน
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 โดยถูกต้องสมควรในสาระส�าคัญตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
โดยมีเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	(1)	การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ	(2)	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	(3)	ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ
สูญ	

	 รายการที่ไม่ได้เกิดข้ึนประจ�า
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3	ด�าเนินการแล้ว	55	ฐานจากทั้งหมด	81	ฐาน	
บริษัทมีแผนจะด�าเนินการปรับปรุงส่วนที่เหลือ	 26	 ฐานให้แล้วเสร็จในปี	 2561	 บริษัทยังไม่ได้ประมาณการเงินชดเชยจากการหยุดผลิตที่จะ 

เกิดขึ้นจากกังหันลมต้นที่รอการซ่อม	 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถประเมินปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า	 เช่น	 ความเร็วลมและ
ทิศทางลม	รวมถึงสภาวะอากาศและมรสุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

รายการ

ค่าก่อสร้างปรับปรุง

ค่าที่ปรึกษา

						รวม

เงินชดเชยจากการหยุดผลิต	(	จ่ายแล้ว)

      รวม

615.35	

92.99	

708.34	

756.32	

1,464.66

484.64	

72.82	

557.46	

756.32	

1,313.78	

130.71	

20.17	

150.88	

-	

150.88	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ประมาณการ ใช้ไป คงเหลือ	ณ		
31	ธันวาคม	2560
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ประเภทรายได้

2.	ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

งบก�าไรขาดทุนรวม
จ�านวนเงิน	 การเปล่ียนแปลง

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิส�าหรับปี

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

4,048.24	

378.69	

53.68	

4,480.60	

3,580.50	

346.68	

11.16	

474.80	

1.06	

87.00	

4,501.20	

163.06	

78.42	

64.04	

	65.59	

	(1.55)

7,064.14	

302.80	

66.51	

7,433.45	

6,650.59	

280.37	

10.14	

805.47	

0.57	

101.84	

7,848.98	

174.83	

(81.85)

(158.85)

	(160.77)

1.92	

(3,015.90)

75.89	

(12.83)

(2,952.85)

(3,070.09)

66.31	

1.02	

(330.66)

0.49	

(14.84)

(3,347.78)

(11.78)

160.26	

222.89	

	226.36	

(3.47)

(42.69)

25.06	

(19.29)

(39.72)

(46.16)

23.65	

10.04	

(41.05)

84.83	

(14.57)

(42.65)

(6.74)

(195.81)

(140.32)

	(140.79)

(180.33)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2560 2559 จ�านวนเงิน ร้อยละ

ขายสินค้า

งานวิศวกรรม

ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล

งานจ้างเหมา

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

อ่ืนๆ

692.03	

3,312.91	

378.69	

-			

8.21	

35.07	

4,426.91	

491.12	

6,523.48	

301.76	

1.42	

8.56	

40.60	

7,366.94	

15.63	

74.84	

8.55	

-			

0.19	

0.79	

100.00	

6.67	

88.55	

4.10	

0.02	

0.12	

0.55	

100.00	

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ
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รายได้จากการขายและบรกิารส�าหรับ 

ปี	 2560	 จ�านวน	 4,048.24	 ล้านบาท	
ลดลง	 3,015.90	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	42.69

ต้นทุนขายและบริการส�าหรับปี	2560 

จ�านวน	 3,580.50	 ล้านบาท	 ลดลง 

3,070.09	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ 

46.16

ก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี	 2560	 จ�านวน	
499.74	ล ้านบาท	 เ พ่ิมขึ้น	63.76	 
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	14.62

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�าหรบัปี	 2560 

จ�านวน	 474.80	 ล้านบาท	 ลดลง	
330.66	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ41.05

ต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี	 2560	
จ�านวน	 87	 ล้านบาท	 ลดลง	 14.84	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	14.57

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ส�าหรับ 

ปี	 2560	 จ�านวน	 78.42	 ล้านบาท	 
เพ่ิมขึ้น	 160.26	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	195.81

ก�าไร	 (ขาดทุน)	สุทธิส�าหรับปี	 2560	
จ�านวน	 64.04	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น 

222.89	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	
140.32

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจ�านวน	 4,048.24	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	
90.35	 ของรายได้รวม	 ลดลง	 3,015.90	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 42.69	 เนื่องจากบริษัท
ส่งมอบงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเอกชนขนาดใหญ่	 ในปี	 2559	 ในขณะที่งาน
ก่อสร้างโครงการใหม่หลายโครงการ	 เช่น	 งานก่อสร้างสายส่ง	 500	KV	 อุบลราชธานี	 3	 ร้อยเอ็ด	 2	
มูลค่างาน	 760	 ล้านบาท	 เร่ิมงานในช่วงปลายปี	 2560	 ทั้งนี้	 มูลค่างานที่ลงนามในสัญญาปี	 2560	
จ�านวน	2,956.16	ล้านบาท	เป็นจ�านวนที่ใกล้เคียงกับมูลค่างานที่ลงนามในสัญญาในปี	2559	จ�านวน	
2,927.17	ล้านบาท
	 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างส�าหรับปี	2560	มีสัดส่วนงานภาครัฐ-เอกชน	เท่ากบั	37	:	63	และ 

ปี	2559	เท่ากับ	29	:	71

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากการขายและบริการจ�านวน	 3,580.50	 ล้านบาท	 ลดลง	 3,070.09	
ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 46.16	 เนื่องจากการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนของเอกชน	และงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหลายโครงการ	เร่ิมงานช่วงปลายปี
	 ทั้งนี้การลดลงของต้นทุนร้อยละ	 46.16	 สูงกว่าการลดลงของรายได้ร้อยละ42.69	 แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการท�าก�าไรที่ปรับตัวดีขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี	2560	และ	2559	จ�านวน	499.74	ล้านบาท	และ	435.98	
ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 หรือเพ่ิมขึ้น	 63.76	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 14.62	 ก�าไรขั้นต้นในปี	 2560	 มี
จ�านวนใกล้เคียงกับปีก่อน	 ในขณะที่รายได้จากการขายและบริการลดลง	 เนื่องจากโครงการที่รับรู้
รายได้ในปี	 2560	 ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิศวกรรมไฟฟ้า	 ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นค่อนข้างสูง	 และ
สัดส่วนงานภาคเอกชนต่อภาครัฐในปี	2560	มีสูงกว่าปีก่อนด้วย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน	474.80	ล้านบาท	ลดลง	330.66	ล้านบาทจาก
ปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	41.05	เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหันซึ่งเป็นรายการพิเศษลดลง	
ในส่วนของเงินชดเชยรายได้จากการหยุดผลิตจ�านวน	 399.07	 ล้านบาท	 บริษัทท�าการปรับปรุงฐาน
กังหันลมแล้วจ�านวน	55	ฐานคงเหลือรอปรับปรุง	26	ฐาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน	 87	 ล้านบาท	 ลดลง	 14.84	 ล้านบาทจากปีก่อน	 
คิดเป็นร้อยละ	14.57	เน่ืองจากช�าระคืนเงินกู้ยืมและจากการใช้แหล่งเงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียที ่
ต�่ากว่าด้วย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย	 (รายได้)	 ภาษีเงินได้จ�านวน	 78.42	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 160.26	 
ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	195.81	เนื่องจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ก�าไร	 (ขาดทุน)	 สุทธิจ�านวน	 64.04	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 222.89	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	
140.32	 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราก�าไรขั้นต้น	 และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 

ฐานกังหัน
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3.	ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 

	 งบการเงินรวมได้สะท้อนมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์	 กรณีที่
คาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์ใดจะด้อยลง	 บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการตั้งส�ารอง	 เพ่ือให้มูลค่าของสินทรัพย์ตามงบการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีนัยส�าคัญ	 กรณีที่เงินลงทุนของบริษัทมีแนวโน้มจะด้อยค่า	 บริษัทพิจารณาต้ังส�ารองผลขาดทุนไว้แล้ว	 ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าส�ารอง
การด้อยค่าของเงินลงทุนที่บันทึกไว้เพียงพอและมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

7,184.00	

4,139.04	

3,044.96	

7,453.74	

4,471.87	

2,981.87	

(269.74)

(332.83)

63.09	

(3.62)

(7.44)

2.12	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

31	ธันวาคม	255931	ธันวาคม	2560
การเปล่ียนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละ

สินทรพัย์รวม	 ณ	 วันที	่ 31	 ธนัวาคม	
2560	 จ�านวน	 7,184	 ล้านบาท	 ลดลง	
269.74	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	3.62

หนี้สินรวม	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2560	 จ�านวน	 4,139.04	 ล้านบาท	 
ลดลง	 332.83	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	7.44

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	 3,044.96	 
ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 63.09	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	2.12

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน	 ณ	 วันที่	
31	 ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	 1,430.81	
ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 42.11	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	3.03

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	7,184	ล้านบาท	ลดลง	269.74	
ล้านบาท	 จากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 3.62	 การลดลงของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของ
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บซึ่งลดลงจ�านวน	 244.83	 ล้านบาทและยังได้รับคืนเงินประกัน 

ผลงานทั้งสิ้น	120.80	ล้านบาท

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ�านวน	 4,139.04	 ล้านบาท	 ลดลง	
332.83	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.44	 เนื่องจากบริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและ
ระยะยาวรวมจ�านวน	489.22	ล้านบาท	

ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน	3,044.96	ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น	 63.09	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 2.12	 เนื่องจากผลการด�าเนินงานในปี	 2560	 
เป็นก�าไร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนรวมจ�านวน	1,430.81	
ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 42.11	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 3.03	 เนื่องจากลูกหนี้เงินปันผลค้างรับ
เพ่ิมขึ้น	 206.25	 ล้านบาท	 ลูกหนี้การค้าลดลง	 92.91	 ล้านบาทจากการรับช�าระโครงการพลังงานลม 

ของบริษัท	 วะตะแบก	 วินด์	 จ�ากัด	 เพ่ิมขึ้นจ�านวน	 74.91	 ล้านบาทและรับช�าระจากหน่วยงานรัฐ 

เพ่ิมขึ้น	25.64	ล้านบาท	และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง	72.42	ล้านบาท	
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มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	
748.04	 ล้านบาท	 ลดลง	 244.84	 
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	24.66

สินค้าคงเหลือ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2560	 จ�านวน	 433.06	 ล้านบาท	 
เพ่ิมขึ้น	 116.50	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	36.80

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	 1,317.01	 
ล้านบาท	 ลดลง	 83.42	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	5.96

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	 788.02	 
ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 372.51	 ล้านบาท	
คิดเป็นร้อยละ	89.65

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	 ณ	 วันที่	 
31	 ธันวาคม	 2560	 จ�านวน	 31.14	 
ล้านบาท	 ลดลง	 104.49	 ล้านบาท	 
คิดเป็นร้อยละ	77.04

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจ�านวน	748.04	
ล้านบาท	 ลดลง	 244.84	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 24.66	 เนื่องจากการเรียกเก็บเงินใน
โครงการพลังงานลมของบริษัทวะตะแบก	วินด์	จ�ากัด	และโครงการวิศวกรรมไฟฟ้า	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ�านวน	 433.06	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	
116.50	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 36.80	 เนื่องจากการส�ารองวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต 

เสาโครงเหล็กของบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน	 102.14	 ล้านบาท	 ตามปริมาณค�าส่ังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นในเสา 
โครงเหล็กโครงการสายส่งปราจีน-ฉะเชิงเทรา	ฮอดแม่สะเรียง	และเสาสื่อสารของดีแทค

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม	จ�านวน	1,317.01	ล้านบาท 

ลดลง	83.42	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	5.96	 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลและก�าไรส�าหรับ
ปี	 2560	 ของบริษัท	 อีโอลัส	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจ�านวน	 237	 ล้านบาท	 และ	 154	 
ล้านบาท	ตามล�าดับ

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 จ�านวน	 788.02	 ล้านบาท	 
เพ่ิมขึ้น	 372.51	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	 89.65	 เนื่องจากการก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปา
ของบริษัทของบริษัทย่อยแล้วเสร็จและเร่ิมขายน�้าประปาได้ในเดือนกรกฏาคม	2560

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนรวมจ�านวน	 31.14	 
ล้านบาท	 ลดลง	 104.49	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 77.04	 เนื่องจากเงินจ่ายล่วงหน้า 
ค่าก่อสร้างในโครงการก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาของบริษัทย่อย	ในปี	2560	โรงผลิตน�้าประปาของ
บริษัทย่อยแล้วเสร็จและเร่ิมขายน�้าประปาได้ในเดือนกรกฏาคม	2560

4.	สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุน

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน	(ลดลง)

578.11	

	(329.01)

	(494.16)

	(245.06)

	(630.17)

	(212.58)

948.39	

105.64	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส�าหรับปี
2560 2559
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กระแสเงินสดในปี	 2560	 ได้มาจาก
กิจกรรมด�าเนินงาน	578.11	ล้านบาท 

ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 329.01	 
ล้านบาท	 และใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงิน	494.16	ล้านบาท

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ 

หนี้ สิ นหมุ น เ วี ยน 	ณ 	 วั น ท่ี 	 3 1	
ธันวาคม	2560	เท่ากับ	0.89	เท่า	ลดลง 

จากปีก่อน	ซึ่งเท่ากับ	0.92	เท่า

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	
เท่ากับ	 1.36	 เท่า	 ลดลงจากปีก่อน	 
ซึ่งเท่ากับ	1.50	เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระ
ดอกเบี้ยส�าหรับปี	 2560	 เท่ากับ	 0.76	
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ	(3.08)

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว	

ทุนเรือนหุ้น

กระแสเงินสดในปี	 2560	 ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 578.11	 ล้านบาท	 เนื่องจากการรับช�าระเงิน
จากลูกหนี้การค้าและได้รับเงินคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี	 2559	 ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 329.01	
ล้านบาท	 เน่ืองจากการจ่ายช�าระค่าก่อสร้างโครงการผลิตน�้าประปาของบริษัทย่อย	 และใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน	494.16	ล้านบาท	เนื่องจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงเนื่องจากเงินสดลดลง	 ลูกค้าโครงการ
ก่อสร้างลดลงและได้รับเงินคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 อย่างไรก็ตามเงินสดที่ลดลงบางส่วนถูกน�าไป
ช�าระคืนเงินกู้ยืมและลงทุนในโครงการผลิตน�้าประปาของบริษัทย่อย

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ ้นลดลงเน่ืองจากบริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินงานใน 

ปี	2560	และบริษัทยังจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมท้ังระยะสั้นและระยะยาวจากการครบก�าหนดด้วย

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนเนื่องจากบริษัทมีผลการด�าเนินงานเป็นก�าไร
จากการลดลงของเงินชดเชยจากการหยุดผลิตและมีหน้ีสินลดลงจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมท่ี 

ครบก�าหนด

เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคารในประเทศ	 เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนท่ัวไปและใช้เป็น 

ต้นทุนก่อสร้างในโครงการต่างๆ	(Project	Finance)	รวมทั้งการค�้าประกันในขั้นตอนต่างๆ	ของงาน
ก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างกับภาครัฐและตามปกติธุรกิจ	

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	 822,683,573	 หุ้น	 
เรียกช�าระแล้วจ�านวน	730,344,251	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,916.04	
ล้านบาทและส่วนเกินทุนจากการจ�าหน่ายหุ ้นทุนซ้ือคืน	 151.95	 ล้านบาทและส่วนทุนจาก 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว(DEMCO-ESOP#3)	16.36	ล้านบาท
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5.	ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ส�าคัญ	ดังนี้

-	 ภาระผูกพันจากหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคาร	 จากการปฎิบัติตามปกติธุรกิจในวงเงินรวม	 2,915	 ล้านบาท	 3.14	 ล้านเหรียญ 

ดอลล่าร์สหรัฐ	และ	0.66	ล้านยูโร
-	 ภาระผูกพันจากเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินรวม	0.34	ล้านบาท	0.21	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	และ	0.30	ล้านยูโร
-	 ภาระผูกพันจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน	1	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
-	 ภาระผูกพันจากค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ	จ�านวน	480.80	ล้านบาท

6.	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต
	 การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	(Power	Development	Plan	:	PDP)	
	 การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	 (Power	 Development	 Plan	 :	 PDP)	 ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศ	 และ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองที่เหมาะสม	 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 นโยบายการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน	การปรับปรุงแผนเหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อสร้างทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับบริษัท	บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
นโยบายของกระทรวงพลังงานในเร่ืองการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์
พลังงาน	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2554-2573)	 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 

ทางเลือก	(Alternative	Energy	Development	Plan	:	AEDP	2015	)	ได้ในระยะยาว
  
						 การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3
	 ตามที่	 บริษัท	 ได้เข้าท�างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม	 ห้วยบง	 2	 และ	 ห้วยบง	 3	 ตั้งอยู่ที่	 อ.ด่านขุนทด	 จ.นครราชสีมา	 ขนาดก�าลัง 

การผลิตติดตั้งโครงการละ	103.5	เมกกะวัตต์	ซึ่งบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างให้กับ	บริษัท	เฟิร์สโคราช	วินด์	จ�ากัด	(FKW)	และ	บริษัท	เค.อาร์.ทู	จ�ากัด	
(KR2)	 (ผู้ว่าจ้าง)	 โดยบริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างตั้งแต่ปี	 2554	 มีขอบเขตงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	 ครอบคลุมงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	
ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินภายในโครงการ	 ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อจากโครงการไปยังจุดรับซื้อไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 สถานีไฟฟ้าแรงสูง	
รวมถึงงานก่อสร้างโยธา	ซึ่งครอบคลุมงานถนนภายนอก-ภายในโครงการ	และ	งานก่อสร้างฐานของเสากังหันลม	คิดเป็นมูลค่างานรวม	2,488.23	
ล้านบาท	ในช่วงเร่ิมต้นของงานก่อสร้าง	บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ออกแบบฐานรากของเสากังหันโดยบริษัทดังกล่าวมีประสบการณ์
และมีบุคคลากรที่ผ่านการออกแบบโครงสร้างงานโยธาขนาดใหญ่หลายแห่ง	 เป็นที่น่าเชื่อถือ	 อย่างไรก็ตามภายหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
และโครงการได้ด�าเนินการขายไฟฟ้า	 ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเพ่ือส่งมอบโครงการ	บริษัท	 เฟิร์สโคราช	 วินด์	 จ�ากัด	 และ	บริษัท	
เค.อาร์.ทู	 จ�ากัด	 ได้ร่วมกับผู้ว่าจ้างทบทวนการออกแบบฐานเสากังหันโดย	 ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระ	 (K2M)	 ท�าการสอบทาน
แบบฐานเสากังหันและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานเสากังหัน	ซึ่งผลของการสอบทานพบว่า	การออกแบบมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง	 บริษัทได้เสนอวิธีการปรับปรุงและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณจ�านวน	 40	 ล้านบาท	 ซึ่งผู้บริหารของ 

ผู้ว่าจ้างในขณะนั้นมีความเห็นที่จะช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้แก่บริษัทจ�านวนเงินรวม	30	ล้านบาท	ดังนั้นในปี	2556	บริษัทจึงได้
ตั้งประมาณการหนี้สินในการปรับปรุงงานในงบการเงิน	จ�านวน	10	ล้านบาท	(เป็นส่วนต่างระหว่างค่าปรับปรุง	40	ล้านบาทกับเงินช่วยเหลือจาก
ผู้ว่าจ้าง	30	ล้านบาท	)	โดยบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินนี้ในงบการเงินไตรมาส	4/2556	ทั้งนี้	บริษัท	กับผู้ว่าจ้าง	ได้มีข้อตกลงที่จะปรับปรุงฐาน
เสากังหันและได้ลงนามในบันทึกเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง	(Addendum	to	BOP	Agreement)	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2557	
	 ท้ังน้ีในระหว่างปี	 2558-2560	 บริษัทได้มีการปรับปรุงประมาณการและบันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหันไปแล้ว	 จ�านวน	
1,464.66	 ล้านบาท	 ซ่ึงเป็นการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง,ค่าออกแบบ,ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน,ประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
จนงานซ่อมปรับปรุงฐานแล้วเสร็จ	
	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทยังไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการชดเชยค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างในระหว่าง
การหยุดปรับปรุงฐานกังหันส่วนที่เหลือ	อีก	26	ฐาน	ในปี	2561	เนื่องจากบริษัทไม่สามารถประเมินปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า	
เช่น	ความเร็วลมและทิศทางลม	รวมถึงสภาวะอากาศและมรสุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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รายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 ซึ่งงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งได้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	
2535	 และประกาศของ	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 

เกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงานของบริษทัทีอ่อกหลกัทรพัย์	ก�าหนดให้บริษัทจัดท�างบการเงนิเพ่ือแสดงฐานะการเงนิ	ผลการด�าเนนิงาน 

และกระแสเงนิสดทีเ่ป็นจริงและสมเหตสุมผล	ตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองท่ัวไป	มีความถกูต้อง	ครบถ้วน	พร้อมทัง้ใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสม 

และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการประมาณการ	เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล	 รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน	 เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน	ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท�าหน้าที่ก�ากับ	 ดูแลระบบการควบคุมภายใน	 สอบทานความเสี่ยง	 และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	
และประสิทธิผล	 สอบทานงบการเงินให้มีการรายงานที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้	 มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ	 โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบรษิทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชือ่ม่ันได้ว่างบการเงิน 

ของบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 ประจ�าปี	 2560	 แสดงฐานะทางการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	 และกระแสเงินสดถูกต้อง 

ครบถ้วน	ตลอดจนเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน	ซึ่งผู้สอบบัญชี
ของบริษัท	ได้สอบทาน	และตรวจสอบงบการเงินพร้อมทั้งแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการ

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มกิจการ)	 ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะ
การเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	และงบกระแสเงินสดรวม	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน	ของบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ	 ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	
	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเร่ืองเหล่านี้

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ือง	มีดังนี้	
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การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.4.1	ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง	ข้อ	4.1	นโยบายบัญชี	เร่ือง	รายได้จากการ
ให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง
	 งบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการจ�านวน	 3,347.99	
ล้านบาท	และมีก�าไรขั้นต้นจากการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการจ�านวน	381.05	ล้านบาท	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 ธุรกิจการก่อสร้างโดยพื้นฐานจะมีความเส่ียงเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจเนื่องจากการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการ	จะรับรู้
โดยค�านวณจากอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จตามที่เกิดขึ้นจริง	 ทั้งนี้อัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จค�านวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณ
การต้นทุนทั้งหมดในการก่อสร้างตามสัญญา	 และพิจารณาประกอบกับอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ	 ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทจะมีการปรับปรุงหรือ
ทบทวนประมาณต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ	 โดยใช้ดุลยพินิจภายใต้ข้อสมมติฐานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 ข้าพเจ้าให้ความ
ส�าคัญกับเร่ืองนี้	เนื่องจากประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการเป็นรายการที่ใช้ดุลยพินิจและอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ

-	 ความครบถ้วนและถูกต้องของประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่จะท�าให้เสร็จสมบูรณ์
-	 การส่งมอบงานตามสัญญาภายในเวลาที่ประมาณไว้	
-	 ความเพียงพอของทรัพยากรที่สามารถท�างานให้เสร็จในแต่ละสัญญา
-	 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนในการก่อสร้าง	เช่น	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ที่มีราคาเพ่ิมขึ้นหรือลดลง	

วิธีการตรวจสอบ	
	 ข้าพเจ้าก�าหนดวิธีการตรวจสอบและได้ความเช่ือม่ันอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการต้นทุนในการ
ก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ	 การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการและก�าไรขั้นต้นโดยก�าหนดวิธีการตรวจสอบที่เป็นสาระ
ส�าคัญ	ดังนี้	

-	 สอบถามผู้บริหารและวิศวกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือท�าความเข้าใจวิธีการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท�าประมาณการงบประมาณการ
ก่อสร้าง	การคิดค�านวณอัตราความส�าเร็จของงาน	การเปลี่ยนแปลงงบประมาณการก่อสร้างต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างเพ่ือ
ให้ได้ความมั่นใจในตัวเลขประมาณการต่าง	ๆ	ที่จะน�ามาใช้ในการค�านวณรายได้ของงานระหว่างก่อสร้าง

-	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณของโครงการ	 ที่มาของปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่ใช้ในการค�านวณ	 โดยการรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท�างบประมาณเพ่ือประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการจัดท�า

-	 ท�าความเข้าใจการค�านวณหาอัตราความส�าเร็จของงาน	 และจะสืบหาสาเหตุหากเกิดความแตกแต่งอย่างมีนัยส�าคัญ	 รวมทั้งยังได้น�า
อัตราส่วนความส�าเร็จของงานนั้นเทียบกับ	 อัตราส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น	 เมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด	 และสืบหาสาเหตุ
ความแตกต่างถ้ามีนัยส�าคัญ	เพ่ือให้ได้ความมั่นใจเกี่ยวกับอัตราความส�าเร็จของงานที่จะน�ามาใช้

-	 ออกแบบการประเมินความเสี่ยงเพ่ือทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นความส�าเร็จของงาน	 ต้นทุนที่
จะท�าให้เสร็จและประมาณการต้นทุนโดยให้ครอบคลุมการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการและการค�านวณก�าไร
(ขาดทุน)ขั้นต้น	

-	 ท�าการวิเคราะห์และประเมินก�าไรที่มีความผันผวนที่เป็นสาระส�าคัญของงานโครงการก่อสร้าง
-	 วิคราะห์สภาพคล่องของกิจการเพ่ือประเมินความสามารถในการจัดหาทรัพยากรต่างๆเพ่ือให้สามารถท�างานได้เสร็จตามสัญญา	
-	 ทดสอบผลงานขั้นสุดท้ายของโครงการที่จะท�าเสร็จในปีที่สัมพันธ์กับประมาณการปีก่อน	 เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้บริหารของบริษัทมีการ

ใช้ดุลยพินิจในการประมาณโครงการที่น่าเชื่อถือ
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ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.14	นโยบายบัญชีเร่ือง	ประมาณการหน้ีสิน	และข้อ	29	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	
บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินในการปรับปรุงงานจากปีก่อนประมาณ	 36.92	 ล้านบาท	 ซึ่งรายการดังกล่าวมีผลกระทบต่องบ
การเงินอย่างเป็นสาระส�าคัญ	ทั้งนี้	 กระบวนการประมาณการหนี้สินดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร	 เนื่องจากประมาณ
การหนี้สินดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงและมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก	

-	 ความล่าช้าในการปรับปรุงงานอันเนื่องจากการขยายระยะเวลาในการปรับปรุงงาน
-	 วิธีในการแก้ไขงานต้องมีการดัดแปลงและแก้ไขเพ่ือให้การปรับปรุงงานสมบูรณ์ขึ้น
-	 ต้นทุนวัสดุและค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายระยะเวลาในการปรับปรุงงานที่นานขึ้น

วิธีการตรวจสอบ
	 ข้าพเจ้าก�าหนดวิธีการตรวจสอบและได้ความเช่ือม่ันอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับการประมาณหนี้สินจาก
การปรับปรุงงานดังกล่าว	โดยก�าหนดวิธีการตรวจสอบที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนี้	

-	 วิคราะห์สภาพคล่องของกิจการเพ่ือประเมินความสามารถในการจัดหาทรัพยากรต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้สามารถปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จ	
เพ่ือป้องกันค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น	

-	 วิเคราะห์	 สอบถาม	 และขอข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ส�าคัญ	 รวมทั้งท�าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อข้อ
สมมติฐาน	เช่น	ค่าวัสดุและค่าแรงที่มีการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จ	วิธีการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง
ไปเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์	

-	 ทดสอบต้นทุนที่เกิดจริงของงานที่ท�าเสร็จ	 และประมาณการต้นทุนในการปรับปรุงงานกับเอกสารหลักฐาน	 เช่น	 สัญญา	 สอบทาน
รายงานการประชุม	 และทดสอบสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งประเมินความสามารถในการส่งมอบงานที่ปรับปรุงใหม่
ให้ทันตามก�าหนดเวลาในสัญญา

-	 ประเมินการใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญในการประมาณการต้นทุนของโครงการก่อสร้างในการปรับปรุงงาน	 และเพ่ือให้แน่ใจว่าการ
รวบรวมหลักฐานและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ	
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2.4.4	 การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ	 เร่ือง	 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	
และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	11	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
	 งบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มกิจการ	มีลูกหนี้การค้าจ�านวน	843.06	ล้านบาทและมีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ	จ�านวน	51.11	
ล้านบาท	 ซ่ึงการรับรู้รายการดังกล่าวมีสาระส�าคัญต่องบการเงินและมีความเส่ียงเนื่องจากการประมาณมูลค่าดังกล่าวฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย	ทั้งนี้	การประมาณการผลขาดทุนข้างต้น	ผู้บริหารจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างเป็นเวลานาน	สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้นรวมถึงหลักฐานและเหตุผลประกอบอ่ืน	
เพ่ือพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายช�าระเงินของลูกหนี้	เป็นต้น
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วิธีการตรวจสอบ
	 ข้าพเจ้าได้ก�าหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณความเพียง
พอและเหมาะสมของค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินของกลุ่มกิจการ	ดังนี้	

-	 ท�าความเข้าใจและสอบทานเกี่ยวกับเกณฑ์และนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญของกิจการ
-	 ทดสอบความถูกต้องของการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
-	 วิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของลูกหนี้เพ่ือระบุถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการเก็บเงินได้ช้ากว่าปกติ
-	 ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับช�าระเงินและเอกสารประกอบอ่ืนๆที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	และหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
-	 ตรวจสอบความถูกต้องในการค�านวณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
-	 ตรวจสอบเอกสารการอนุมัติการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ข้อมูลอ่ืน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มกิจการ	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอ่ืน
	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งที่มีสาระ
ส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฎว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่	
	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผย
เร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 (ตามความเหมาะสม)	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงาน	หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

-	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ 

ส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

-	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ	์
แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

-	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

-	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง	
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

-	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

-	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการและบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า	
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	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด	 ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
	 จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ 

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว	 หรือในสถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริษัท	ส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	จ�ากัด
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นางสาวจินตนา	มหาวนิช)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4687

กรุงเทพมหานคร	:	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2561
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รายงานประจำป� 
บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป� 2
5
6
0

AN
N

UAL REPO
RT 2

0
1
7

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)
Demco Public Company Limited


