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	 ปี	2561	เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งแรกของปี	ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาผ่านมาตรการทางด้านการคลัง	ทั้งการ

ลดเพดานภาษีและการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ	 แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง	 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง	 จากผลของสงครามทางการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีนท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ	 Supply	 Chain	 และ	 การชะลอตัวของปริมาณการค้าโลก	 แนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบ้ีย 

ในหลายประเทศ	 ที่ท�าให้สภาพคล่องเริ่มตึงตัว	 เกิดการชะลอตัวของการบริโภค	 สถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

นโยบายทางด้านการค้าและการเงินที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายเงินทุน

	 ส�าหรับประเทศไทย	ในช่วงครึ่งหลังของปี	2561	ภาวะการส่งออก	เริ่มชะลอตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ภาคการท่องเที่ยวที่ยังคง 

ขยายตัวได้ดี	การบริโภคของภาคเอกชนที่ยังเพิ่มขึ้น	เมื่อผนวกกับ	การผลักดันการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความชัดเจน		รวมถึง		ความมุ่งมั่น

ขยายการลงทุนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน	ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมายังคงมีเสถียรภาพ	

	 ในด้านการด�าเนินธุรกิจ	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัทฯ)	ยังคงได้รับประโยชน์จากการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 

ในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะท่ี	12	โครงการเสริมความม่ันคงของระบบสายส่งไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตก	รวมถึงโครงการพัฒนาระบบ 

ไฟฟ้าในเขตเมืองใหญ่	 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีรายได้จากการด�าเนินงาน	 4,151.36	 ล้านบาท	 ก�าไรสุทธิ	 145.54	 ล้านบาท	 ส�าหรับ 

ปี	2562	บริษัทฯ	คงวางยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะ	5	ปี	โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้อย่างสม�่าเสมอ	มีผลก�าไร 

ที่ม่ันคงต่อเนื่อง	 มีอัตราผลตอบแทนการด�าเนินงานธุรกิจที่คุ้มการลงทุน	 มีแหล่งรายได้การด�าเนินงานจากธุรกิจหลายด้านเพื่อกระจายความเสี่ยง	 มีการ

บริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง	 ด�าเนินธุรกิจและตลาดครอบคลุมในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	 (CLMV)	 มีธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและ

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน		มีการบริหารจัดการท่ีดี	มีธรรมาภิบาล	มีการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จริยธรรมธุรกิจ	ความโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้

	 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการ	บริษัทฯ	ได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

บรมนาถบพิตร	มาปรับใช้ในกระบวนการท�างานต่างๆ	ให้อยู่บนหลักของความซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม	ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ 

ให้ท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร	นอกจากนั้น 

ยังมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (CAC)	และ 

ด�าเนินการยื่นขอต่อใบรับรอง	 (Recertification)	 ในไตรมาส	 4/2561	 บริษัทฯ	 ได้มีการพัฒนาการสื่อสารนโยบาย	 พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต 

ในหมู่พนักงาน	และผู้บริหาร	เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

	 ในนามของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ขอให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินงานกิจการของบริษัทฯ	 ด้วยความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า	 ต่อวิชาชีพด้วย	 

ความมานะ	 มุ่งม่ัน	 ต้ังใจจริงที่จะประสบความส�าเร็จ	 สร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า	 ด้วยบริการที่มีคุณภาพ	 ทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ	 รอบรู	้ 

มีประสิทธิภาพสูง	สร้างมูลค่าเพิ่ม	สร้างผลตอบแทนที่ดี	แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย	ตามแนวทางการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนความเจริญเติบโต	ไป	อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สารจากประธานกรรมการ

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ 
ประธานกรรมการ

(นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานประจ�าปี 25614



เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	4	คน	โดยมี	นายวิทยา	คชรักษ์ 

	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายนริศ	ศรีนวล	นายปริญช์	ผลนิวาศ	และนายปัญญ์	เกษมทรัพย์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	และผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อมา	นายวิทยา	คชรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบขอลาออกด้วยปัญหา

สุขภาพ	ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2561	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2561	ได้รับทราบการลาออกของนายวิทยา	คชรักษ์	และมีมติ 

แต่งตั้งนายนริศ	ศรีนวล	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวิทยา	คชรักษ์	มีผลตั้งแต่	วันที่	1	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป	ท�าให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีกรรมการ	จ�านวน	3	คน	โดยทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	จ�านวน	8	คร้ัง	ซ่ึงเป็นการประชุมตามท่ีก�าหนดไว้	โดยมีกรรมการตรวจสอบ 

เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง	และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร	ผู้เกี่ยวข้อง	และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม 

ตามวาระต่างๆ	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขต	 หน้าท่ี	 และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท	โดยถือปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ	 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	ได้แก่การสอบทานรายงานทางการเงิน	การด�าเนินงานของบริษัทด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	การบริหารงาน	และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	

กฎ	 ข้อบังคับ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผล	 รวมทั้ง	 ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท	เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ	โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ 

ได้ ดังนี้

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล	 และงบการเงินประจ�าปี	 2561	

ของบริษัท	รวมถึงรายการระหว่างกัน	รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ซ่ึงข้อมูลทางการเงินและงบการเงินของบริษัทได ้

จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ	และได้รับค�าชี้แจง	จากผู้สอบบัญชี	ฝ่ายบริหาร	และ

หัวหน้าส�านักงานตรวจสอบ	 ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน	 และงบการเงิน	 การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ที่มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน	 และงบการเงิน	 ความเพียงพอ	 เหมาะสม	 ของวิธีการบันทึกบัญชี	 และขอบเขตการตรวจสอบ

จนเชื่อม่ันได้ว่า	การจัดท�าข้อมูลทางการเงิน	และงบการเงิน	รวมทั้ง	หมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน	และตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	แล้วจึงให้ความเห็นชอบข้อมูลทางการเงินและงบการเงินดังกล่าวท่ีผู้สอบ

บัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท	จ�านวน	

1	 ครั้ง	 เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลในการตรวจสอบ	 และข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�าข้อมูลทางการเงินและ

งบการเงิน	การเปิดเผยข้อมูล	การน�าเสนอเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters	:KAM)	ที่จะปรากฏในรายงานของผู้สอบ

บัญชีอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2.	 การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่ก�าหนดไว้	 เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	และได้สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต

และคอร์รัปชั่น	เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	และ

แจ้งเบาะแสการทุจริต	(Whistle	Blowing)	ท้ังนี้	คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบทุกไตรมาส	โดยให้ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น	เพื่อปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และ

การปฏิบัติตามข้อก�าหนด	กฎ	ระเบียบของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.	 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ 

ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และ 

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	 เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	 มีความถูกต้องครบถ้วน	 และเป็นประโยชน์ 

ต่อบริษัท	ซึ่งในปี	2561	บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่ผิดปกติจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท

4.	 การสอบทานการบรหิารความเส่ียง	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิารความเส่ียง	 แผนงานและแนวทางการบรหิารจดัการ

ความเส่ียงของบริษัทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น	โดยในปี	2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างการบริหารความเส่ียง	 การควบคุมภายใน	 และ 

การตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความสอดคล้อง	และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5.	 การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

ที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	โดยสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน	(Preventive	Control)	ในขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ต่างๆ	 สอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล	 (The	 Committee	 of	 Sponsoring	 Organization	 of	 the	 Treadway	 

Commission	:	COSO	2013)	เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

6.	 การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 แผนการ

ตรวจสอบระยะยาว	และอนุมัติการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป	สอบทาน 

การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ก�าหนด	 โดยให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไข	 ในประเด็น

ที่มีนัยส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	 

คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรในส�านักงานตรวจสอบโดยได้สอบทานและอนุมัติแผนการฝึกอบรม

ประจ�าปีของส�านักงานตรวจสอบ	 ให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัฒนาความรู้	 ประสบการณ์	 เพื่อให้ได้รับ

วุฒิบัตรทางวิชาชีพต่างๆ	 และเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้มีความรู้	 ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมืออาชีพ

และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของส�านักตรวจสอบ	และพิจารณาความดีความชอบ

ประจ�าปีของหัวหน้าส�านักงานตรวจสอบ		

7.	 การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	 และมีมติเห็นชอบการเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 

ส�านักงานสอบบัญชี	 ซี	 แอนด์	 เอ	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 การเสนอค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี	 ประจ�าปี	 2561	 เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อน�าเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เพื่อแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท	ส�านักงาน

สอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2561

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยใช้ความรู ้	 ความสามารถ	 และความระมัดระวังรอบคอบ	 มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 

เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 การบริหารและการด�าเนินงานของบริษัท	 มีการพัฒนาด้าน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม 

เพียงพอ	 และมีประสิทธิผล	 รวมท้ังรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท	 มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ	 เช่ือถือได้	 สอดคล้อง

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	และมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

(นายนริศ		ศรีนวล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 25616



เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทฯ)	ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตามหลัก 

ปฏิบัติประการหน่ึงได้แก่	การมุ่งเน้นให้บริษัทฯ	รักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน	ด้วยการก�าหนดให้บริษัทฯ	มีมาตรการการติดตาม 

ความพอเพยีงของสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกจิ	 มีกลไกตรวจจบัสญัญาณท่ีจะแสดงให้เหน็แนวโน้มของปัญหาทางการเงนิท่ีอาจเกิดข้ึน	 รวมถงึ 

มีแผนงานในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและทันเวลา

	 คณะกรรมการ	บรษัิท	เด็มโก้	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้อนุมติัแต่งต้ังคณะกรรมการลงทุน	เพือ่สนบัสนุนคณะกรรมการบรษัิท	ในการก�ากบัดูแล 

การลงทุน	การบริหารสภาพคล่อง	และการจัดหาแหล่งเงิน	ดังนี้

 

1.	 ก�าหนดนโยบายการลงทุน	นโยบายบริหารสภาพคล่องทางการเงิน	และนโยบายการจัดหาแหล่งเงิน	เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 

ต่อคณะกรรมการบริษัท

2.	 ก�าหนดกรอบการลงทุน	การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน	และการจัดหาแหล่งเงินของบริษัทฯ	

3.	 พจิารณาแผนการลงทุน	แผนการบรหิารสภาพคล่องทางการเงิน	และแผนการจดัหาแหล่งเงิน	ให้สอดคล้องกบันโยบายทีค่ณะกรรมการ 

บรษัิทอนุมัติ	 ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายบรหิารความเสีย่งตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และภายใต้กฎระเบียบ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.	 ก�ากับดูแลการลงทุน	 การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน	 และการจัดหาแหล่งเงินของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย	 

แผนด�าเนินงาน	ระเบียบปฏิบัติ	ตลอดจนนโยบายบริหารความเสี่ยง	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.	 ติดตาม	 สอบทาน	 และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบาย	 และแผนการด�าเนินงาน	 ทั้งในด้านการลงทุน	 การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน	

และการจัดหาแหล่งเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 และให้น�าเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลง	 เพื่อคณะกรรมการ

บริษัท	พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วย

1.	 นายปริญช์		ผลนิวาศ	 ประธานกรรมการลงทุน,	กรรมการอิสระ,	กรรมการตรวจสอบ

2.	 นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส	 กรรมการลงทุน,	กรรมการอิสระ,	ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

3.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ	 กรรมการลงทุน,	กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4.	 นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์	 กรรมการลงทุน,	กรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

5.	 นายไพฑูรย์		ก�าชัย	 กรรมการลงทุน,	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร,	 รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานสนับสนุนธุรกิจ 

	 และโครงการขนาดใหญ่

ในปี	2561	คณะกรรมการลงทุนมีการประชุม	7	ครั้ง	โดยมีภารกิจที่ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

1.	 ติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องทางการเงินในการด�าเนินธุรกิจ	เป็นรายเดือน	และรายไตรมาส

2.	 ติดตามการบริหารเงินกู้ยืมอย่างสม�่าเสมอ

3.	 ติดตามผลการด�าเนินงานและทบทวนแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทร่วมค้า	พร้อมเสนอแนะ 

การแก้ไขปรับปรุงเป็นรายไตรมาส

4.	 ให้ค�าปรึกษาการลงทุน	ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ	และพิจารณาเห็นชอบงบประมาณลงทุนระบบ	Enterprise	

Resource	Planning	(ERP)

5.	 จัดให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์องค์กร	ให้ค�าปรึกษา	รวมถึงมีส่วนร่วมก�าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร	 เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน	เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน	ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของกิจการ	โดยได้น�าเสนอ

แผนยุทธศาสตร์องค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่	8/2561	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2561

นายปริญช์		ผลนิวาศ

ประธานกรรมการลงทุน

รายงานของคณะกรรมการลงทุน

DEMCO Public Company Limited
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บริษัท	 เด็มโก้	จากัด	 (มหาชน)	จัดต้ังข้ึนโดยการอนุมัติของคณะกรรมการเด็มโก	้

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเด็มโก้	โดยมีอานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 

สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 ในการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ	 เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ	 โดยก�าหนดนโยบาย	

หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการเด็มโก้	และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก�าหนด 

เพื่อนาเสนอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	

	 สาหรับการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ	โปร่งใส	เท่ียงธรรม	และเป็นอิสระ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ	ได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน	 

ผลประกอบการ	หลักการ	 และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	 ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

	 ในด้านบรรษัทภิบาล	 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ	 เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามแนวทางข้อบังคับของเด็มโก้	 และปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล	 มีความ

สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		และข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยซ่ึงหลักเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาตามโครงการน้ีได้รับการพัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มประเทศ	 OECD	 (OECD	 Principles	 of	 Corporate	 Governance)	 ซ่ึงเป็นหลักการสากลท่ีได้รับการยอมรับ	 

รวมถึงได้มีการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(CG	Code)	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริษัทของธุรกิจ	เด็มโก้	แล้ว

 

	 ส่วนการก�ากับดูแลการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ได้ด�าเนินการส่งเสริมรณรงค์ขับเคลื่อน	และผลักดันนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	ทบทวน

นโยบาย	คู่มือมาตรการ	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งการดาเนินการยื่นขอต่อใบรับรอง	 (Recertification)	 ต่อคณะกรรมการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	ในไตรมาส	4/2561	

	 ในปี	2561	คณะกรรมการเด็มโก้	มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 

โดยประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	3	คนได้แก่

	 1.	 นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส		 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 2.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ		 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ

	 3.	 นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์		 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการ

 

	 โดยมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	จานวน	6	ครั้ง	ซึ่งปรากฏกรอบและผลการปฏิบัติงานตามรายงานข้างต้น	และในรายงานประจ�าปี	

2561	การก�ากับดูแลกิจการ

(นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส)

ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 รายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

รายงานประจ�าปี 25618



เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	

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

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งทางบวกและทางลบ	 อันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งจะสร้างความมั่นใจ 

และความน่าเชือ่ถอืให้กบันักลงทนุและผูมี้ส่วนได้เสียในการด�าเนนิธุรกจิของเด็มโก้	น�าไปสู่การเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื	จงึจดัให้มีกรอบการก�ากบั 

ดูแลและการบริหารความเส่ียง	 เพื่อให้ม่ันใจว่าเด็มโก้	 มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง 

มีประสิทธิผลและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้แต่งตั้งกรรมการเด็มโก้	 จ�านวน	 4	 ท่านเป็นคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร	ประกอบด้วยนายนริศ	ศรีนวล	 เป็นประธานกรรมการ	นายปัญญ์	 เกษมทรัพย์	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	และ	นายไพฑูรย์	

ก�าชัย	 เป็นกรรมการ	ท�าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขให้คณะกรรมการ

เด็มโก้ทราบเพื่อ	 ก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียงของเด็มโก้และถ่ายทอดไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เด็มโก้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของเด็มโก้	

 

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ให้ความส�าคัญกับการเช่ือมโยง	การบริหารความเสี่ยง	3	ระดับ	ได้แก่	“การควบคุมภายใน”	 

ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงระดับโครงการ	ที่อาจเกิดขึ้นจากการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ	“การบริหารความเส่ียง”	ท่ีสอดคล้อง

ตามแนวปฏิบัติที่ดีของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	 the	Treadway	Commission	 -	Enterprise	Risk	Management	 (COSO	 

-	ERM)	เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงของการบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดและลดผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินงานของ	เด็มโก้	และ 

“การบริหารความต่อเนื่องของโครงการ”	 ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานISO9001:2015	 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบทางลบ

ที่รุนแรงต่อการด�าเนินงานของเด็มโก้	

	 ในปี	2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุม	5	ครั้ง	โดยยังคงมุ่งเน้นในการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง	การควบคุม 

ภายใน	 และการบริหารความต่อเนื่องของโครงการที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและนโยบาย

การบรหิารความเส่ียงทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท	มีการจดัท�าและทบทวนแผนบรหิารความเส่ียงระดับองค์กรในด้านต่างๆ	ติดตาม 

แผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี	 2561	 รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 (Key	 Risk	 Indicators:	 KRIs)	 ติดตามการด�าเนินการของโครงการ 

ขนาดใหญ่	 และการลงทุนในธุรกิจต่างๆของเด็มโก้	 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน	 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ	 มุ่งมั่นที่จะน�าประสบการณ์การท�างานมาก�ากับดูแล

และติดตาม	 การด�าเนินงานด้านการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 และการบริหารความต่อเน่ืองของโครงการ	 เพื่อน�าพาองค์กรเติบโต

อย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 สะท้อนการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี	สร้างสรรค์มูลค่า	(Value	Creation)	และเพิ่มมูลค่า	(Value	Enhancement)	ให้เด็มโก้	รวมทั้งสร้างจิตส�านึก

ด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	(Risk	Culture)	ต่อไป

(นริศ	ศรีนวล)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

DEMCO Public Company Limited
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คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มี	9	คน	ดังนี้

	 (1)	 นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	 ประธานกรรมการ

	 (2)	 นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	 กรรมการ

	 (3)	 นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	 กรรมการอิสระ

	 (4)	 นายนริศ	ศรีนวล	 กรรมการอิสระ

	 (5)	 นายปริญช์	ผลนิวาศ	 กรรมการอิสระ

	 (6)	 นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	 กรรมการอิสระ

	 (7)	 นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	 กรรมการ

	 (8)	 นายไพฑูรย์	ก�าชัย	 กรรมการ

	 (9)	 นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	 กรรมการ

โดยมีนางสาวอรวรรณ	ศิริวงศ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเด็มโก้

รายงานประจ�าปี 256110



คณะกรรมการเด็มโก้

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการ

นายปริญช์ ผลนิวาศ
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการตรวจสอบ 
 

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการลงทุน

นายนริศ ศรีนวล
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการผู้จัดการ

DEMCO Public Company Limited
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คณะกรรมการเด็มโก้

นายปราโมทย์ อินสว่าง
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหาค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล
ด�ารงต�าแหน่ง 
วันที่ 29 มกราคม 2562

นายไพฑูรย์ ก�าชัย
กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน, กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
กรรมการ
กรรมการลงทุน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ ์
กรรมการ

กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการลงทุน

รายงานประจ�าปี 256112



คณะผู้บริหารเด็มโก้

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด

นายฉัตรชัย พืชพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานออกแบบ
และทดสอบ

นายไพฑูรย์ ก�าชัย
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
และโครงการขนาดใหญ่

นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิศวกรรม 2 

(รักษาการ)

นายรักษา 
สารณาคมน์กุล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิศวกรรม 1

นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานก่อสร้าง

และบริหารงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

DEMCO Public Company Limited
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นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

การศึกษาและการอบรม

	 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์	ด้านการโฆษณา	Center	Technical	College	ประเทศออสเตรเลีย

	 Directors	Accreditation	Program	(DAP46/2005)

	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FN24/2005)

	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP18/2008)	

	 Directors		Certification	Program	(DCP194/2014)	

	 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		(IOD)

ประวัติการท�างาน

	 2549	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2509	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท	ประชุมช่าง	จ�ากัด	

	 	 ที่ปรึกษา	บริษัท	สี่พระยาการพิมพ์	จ�ากัด

	 ปัจจุบัน	 ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี	เหตระกูล	

	 	 ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก	อาสากาชาด	สภากาชาดไทย

ประธานกรรมการ

อายุ 78 ปี

รายงานประจ�าปี 256114



นายนริศ ศรีนวล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

การศึกษาและการอบรม
ปริญญาโท

	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	พัฒนาการเศรษฐกิจ	

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	พ.ศ.	2535

	 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	(กฎหมายมหาชน)	

	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	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	

	 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	พ.ศ.2524

	 Energy	Management	Program	ประเทศสหรัฐอเมริกา	พ.ศ.	2527

	 Distribution	Dispatching	Technology	ประเทศญี่ปุ่น	พ.ศ.	2536

	 Electricity	Distribution	Management	ประเทศสวีเดน	พ.ศ.	2538

	 การปฏิบัติการจิตวิทยา	ฝ่ายอ�านวยการ	รุ่นที่	82	

	 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง	พ.ศ.	2541

	 วิทยาลัยการทัพบก	(วทบ.	รุ่นที่	45)	วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง 

พ.ศ.2544

	 Strategic	Negotiation	:	Dealmaking	for	the	long	Term;					

	 Harvard	Business	School	สหราชอาณาจักร	พ.ศ.	2544

	 Advanced	Management	Program	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	พ.ศ	2549

	 Senior	Executive	Program	ศศินทร์	ประเทศไทย	พ.ศ.2551

	 Director	Certification	Program	:	DCP114/2009		(IOD)

Director Pool

	 บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ	สาขา	พลังงาน	เศรษฐศาสตร์		

							 และกฎหมายมหาชน	ปี	2556

ประวัติการท�างาน
	 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ			

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 องค์กร	บริษัทเด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2556	-	2557	 กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง

	 2555	-	2556	 กรรมการบริษัท	บริษัท	พีอีเอ	เอ็น	คอม 

	 อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

	 2553	 รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม	

	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 2551	 รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร	

	 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 2548	 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและ

	 	 บ�ารุงรักษา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 2547	 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ	4	(ภาคใต้)

			 	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			

DEMCO Public Company Limited
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นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
กรรมการลงทุน
อายุ 66 ปี

การศึกษาและการอบรม

	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 บัญชีบัณฑิต	(บัญชีต้นทุน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 MMP.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 Directors	Accreditation	Program	(DAP107/2014)

	 Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG6/2014)

	 Directors	Certification	Program	(DCP199/2015)

	 Boards	That	Make	a	Difference	(BMD	5/2017)

	 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการท�างาน

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ

	 	 ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 	 กรรมการลงทุน

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 2530	-		2556	 ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานธุรกิจ	

	 	 ผู้จัดการเขต	ผู้อ�านวยการสาขา		ผู้จัดการสาขา	

รายงานประจ�าปี 256116



นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการลงทุน

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

การศึกษาและการอบรม
	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาการบัญชี	(บช.บ)								

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ปริญญาโท	สาขาวิชาการบัญชี	(M.B.A.)

	 University	of	Wisconsin-Madison,	Wisconsin,	U.S.A.

	 Director	Accreditation	Program	(DAP),	IOD

	 Director	Certification	Program	(DCP),	IOD

	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	(RCC),	IOD

	 Audit	Committee	Program	(ACP),	IOD

	 Company	Secretary	Program	(CSP),	IOD

	 Developing	Corporate	Governance	Policy,	IOD

	 D&O	Insurance	Mitigating	Director	Liabilities	Risk,	IOD

	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function,	IOD

	 แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ,	IOD

	 ASEAN	CG	Scorecard,	IOD

	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP),	IOD

	 Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide,	IOD

	 Ethical	Leadership	Program	(ELP),	IOD

ประวัติการท�างาน
	 เม.ย	2561	-	ปัจจุบัน	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการอิสระ

	 	 ประธานกรรมการลงทุน

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 2543	-	2561	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 กรรมการ

	 	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง															

	 	 เลขานุการบริษัท

	 	 รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

	 	 รักษาการหัวหน้างานก�ากับดูแลกิจการปฏิบัติงาน

	 	 กรรมการในกลุ่มบริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์		 	

	 จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 บริษัทย่อย	

	 	 บริษัท	โคราช	ไทย	เทค	จ�ากัด

	 	 บริษัท	พี.อี.ที.บโลว์	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ศรีไทยโมลด์ส	จ�ากัด

	 	 Srithai	(Vietnam)	Company	Limited

	 	 Srithai	(Hanoi)	Company	Limited

	 	 Srithai	Superware	Manufacturing	Private	Limited

	 	 Srithai	Superware	India	Limited

	 	 บริษัทร่วม	

	 	 บริษัท	ศรีไทย-อ๊อตโต้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ศรีไทย	ซันโค	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ไทย	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ศรีไทยบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด

	 	 PT.	Srithai	Maspion	Indonesia

	 	 Sanko	Srithai	(Malaysia)	SDN.	BHD.

	 	 กิจการร่วมค้า	

	 	 บริษัท	ศรีไทย-อ๊อตโต้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2536	-	2543	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน	

	 	 กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย	

	 	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	

	 2535	-	2536	 ผู้จัดการอาวุโส	กองระบบข้อมูลบัญชี	ฝ่ายบัญชี		

	 บริษัท	เทเลคอมเอเซีย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด
อายุ 61 ปี

การศึกษาและการอบรม

	 พบ.ม	(พัฒนาการเศรษฐกิจ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 วศ.บ.	(ไฟฟ้าก�าลัง)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 มินิ	เอ็มบีเอ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 Directors	Accreditation	Program	(DAP46/2005)

	 Risk	Management	Committee	Program	(RMP3/2014)	

	 Anti	-	Corruption	for	Executive	Program	(AECP	13/2014)

	 โดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	7	(วพน.	7)	สถาบันวิทยาการพลังงาน

	 หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(วบส.2)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

ประวัติการท�างาน

	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 	 กรรมการ

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 	 กรรมการบริษัท	อีโอลัส	จ�ากัด

	 	 กรรมการบริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด

	 	 กรรมการบริษัท	เด็มโก้	เดอ	ลาว	จ�ากัด

	 	 กรรมการบริษัท	เฟิร์ส	โคราช	จ�ากัด

	 2536	-	เม.ย.	2554	 กรรมการบริษัท

	 	 กรรมการบริหาร	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 2534	-	2536	 ผู้จัดการโครงการ	บริษัท	เทด้า	จ�ากัด

	 2533	-	2534	 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	กองแผนวิสาหกิจ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานประจ�าปี 256118



นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นายปราโมทย์ อินสว่าง

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 71 ปี   

(เข้าด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 29 มกราคม 2562)

การศึกษาและการอบรม

	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(วิศวกรรมโยธา)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 Certificate	on	EGAT	Executive	Program	หลักสูตร	Leadership	Development	and	Change	Management	

	 ณ	ส�านักงาน	GE	ที่ศูนย์ฝึกอบรม	GE	Contonville	รัฐ	New	York,	Atlanta,	Georgia,	Greenville,	South	Carolina	สหรัฐอเมริกา	

	 Directors	Certification	Program	รุ่นที่	59	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตร	“	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	”	รุ่นที่	2	จากสถาบันพระปกเกล้า	

	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	“	การปฏิบัติการจิตวิทยา	ฝ่ายอ�านวยการ	”	รุ่นที่	87

	 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ		

	 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	ตามพระราชบัญญัติวิศวกร	ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโยธา	

	 ระดับสามัญวิศวกร	จากสภาวิศวกร

	 Certificate	for	Best	Practice	and	Review	“	Strategic	Human	Resources	Managements	”	

	 จากศูนย์ฝึกอบรม	GE	Power	System,	Global	Training	and	Development	ณ	เมือง	Schenectady,	New	York	สหรัฐอเมริกา

	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	“การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	Mini	MBA”	จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

	 มกราคม	2562	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม	(Integrity	Pact)	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	(ประเทศไทย)

	 	 ในโครงการของหน่วยงานรัฐบาลทั้งภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ	

	 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมด�าเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา	ตามค�าสั่งกรมธนารักษ์	

	 	 ลงนามโดยอธิบดีกรมธนารักษ์

		 2552-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	TBCSD

	 2551	-	2553	 กรรมการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จ�ากัด

		 2550	 รองผู้ว่าการบริหาร	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
อายุ 51 ปี  

การศึกษาและการอบรม
	 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	ด้านกฏหมายเปรียบเทียบและกฏหมาย	

	 ระหว่างประเทศ	สถานศึกษา	มหาวิทยาลัย	เซ้าเทิร์น	เมโทดิส		

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 นิติศาสตร์บัณฑิต	สถานศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP	140/2010)	สมาคมส่งสริมสถาบันกรรมการ

	 บริษัทไทย	(IOD)

	 Financial	Statements	for	Directors	(FSD	10/2010)	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร	Audit	Committee	Program	

	 (ACP	37/2011)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM	6/2011)						

						 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA	11/2011)	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR14/2012)							

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk				

	 Management	(MIR	12/2012)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

	 บริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการท�างาน
	 เม.ย	2561	-	ปัจจุบัน	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการอิสระ	

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 2545	-	2561	 กรรมการผู้จัดการและทนายความ

	 	 หุ้นส่วน	(Partner)	

	 	 บริษัท	คอมพาสลอว์	จ�ากัด

	 2559	-	2561	 กรรมการอิสระ	บริษัท	วินท์คอม	

	 	 เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2556	-	2561	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		

	 บริษัท	เทพธานีกรีฑา	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2557	-	ส.ค.	2560	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ		

	 /	กรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

	 บริษัท	เอเอ็มอี	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2554	-	2559		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		

	 บริษัท	คอปเปอร์ไวร์ด	จ�ากัด	

	 2558	-	2559	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ซิตี๊	เน๊ทเวิร์ค	จ�ากัด

	 2554	-	2557	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		

	 บริษัท	วธน	แคปปิตัล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2539	-	2545	 Senior	Associate	ส�านักงานเบเคอร์	แอนด์		

	 แม็คเค็นซี่	ประจ�ากรุงเทพฯ

	 2539	 ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย	กฏหมาย	

	 ระหว่างประเทศ	(แผนกคดีเมือง)	 

	 โดยเฉพาะกฏหมายของประเทศในภูมิภาค	

	 เอเชียตะวันออก	

	 	 ศูนย์ศึกษากฏหมายเอเชีย	คณะนิติศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	เมืองเมดิสัน		

	 มลรัฐวิสคอนซิน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 2538	 ผู้ช่วยทนายความ	Walter	Conston		

	 Alexander	and	Green	P.C.	

	 	 เมืองแมนฮัตตัน	มลรัฐเท็กซัส	

	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 2538	 นักกฏหมายต่างประเทศชั่วคราว	

	 	 ศาล	สหพันธรัฐประจ�าภาตเหนือแห่ง	

	 มลรัฐเท็กซัส	เมืองดัลลัส	มลรัฐเท็กซัส		

	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 2533	-	2536	 ทนายความ	ส�านักงานสิทธิโชค	ศรีเจริญ		

	 ทนายความ

รายงานประจ�าปี 256120



นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

กรรมการ

กรรมการลงทุน

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 78 ปี

การศึกษาและการอบรม

	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้าก�าลัง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้าก�าลัง	(วฟก.240)

	 ประกาศนียบัตร	Organization	&	Operation	of	Rural	Electric	โดยทุนของรัฐบาล	สหรัฐอเมริกา	ปี	พ.ศ.	2523

	 ประกาศนียบัตร	Planning	and	Control	of	Rural	Development	Promotion	Schemes	โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	ปี	2531

	 ประกาศนียบัตร	ISO	9000	Lead	Assessor	ปี	พ.ศ.	2537

	 Directors	Accreditation	Program	(DAP36/2005)

	 Audit	Committee	Program			(ACP6/2005)

	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FN24/2005)	

	 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการท�างาน

	 2557	-	ปัจจุบัน	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการ

	 	 กรรมการลงทุน

	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 2549	-	2557	 กรรมการอิสระ

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 2544	-	2544	 รองผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 2544	-	2544	 กรรมการ	ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ	เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก�าลัง	คณะวิศวกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 2541	-	2544	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายไพฑูรย์ ก�าชัย

การศึกษาและการอบรม

	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บริหารการเงิน)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 ปริญญาตรีบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 มินิ	เอ็มบีเอ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

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

	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL13/2018)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ	(Thai	Intelligent	Investors	Program)	รุ่นที่	9	สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย	(THAI		INVESTORS	ACADEMY)

ประวัติการท�างาน

	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการลงทุน

	 	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

	 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)

 

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน และเลขานุการ
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
ธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่
อายุ 57 ปี

รายงานประจ�าปี 256122



นายไพฑูรย์ ก�าชัย นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการ

กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการลงทุน

อายุ 41 ปี    

การศึกษาและการอบรม

	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	และการเงิน	UNIVERSITY	OF	WARWICK,	Conventry,	United	Kingdom

	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 Director	Cerification	Program	(DCP)	CLASS	221/2016	จาก	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการท�างาน

	 ม.ค.2560	–	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 	 กรรมการลงทุน

	 มิ.ย.2550	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	/	ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	ของ	บริษัท	พีพี	ลุกซ์	จ�ากัด,	บริษัท	พีพีโหมด	จ�ากัด	(“PP	GROUP”)

	 2547	-			2550	 Senior	Brand	Manager	for	luxury	portfolio	(Johnnie	Walker	Super	Deluxe	and	Super	Premium	spirit)	ของ		

	 บริษัท	DIAGEO	MOET	HENESSY	(THAILAND)

	 2546	-	2547	 CRM	Strategic	Planner	ของบริษัท	OGILVY	ONE	(WORLDWIDE)

	 2543	-	2546	 	 Senior	Financial	Consultant	ของบริษัท	KPMG	(THAILAND)

	 2541	-	2542	 	 เจ้าหน้าที่การตลาด	-	สินเชื่อที่อยู่อาศัย	ของ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 256124



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

การก่อต้ังบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าท่ีมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ทั้งทางด้านระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 สถานีไฟฟ้าย่อย

และงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมามากกว่า	25	ปี		ในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจร

ในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	–	สถานีไฟฟ้าย่อย	งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	งานด้าน

พลังงานทดแทน	 เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 งานด้านอนุรักษ์พลังงาน	 งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม	 งานสื่อสาร

และอาณัติสัญญาณ	รวมท้ัง	ผลติและจ�าหน่ายเสาโครงเหลก็ส�าหรบัระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	ระบบ	 เสาโทรคมนาคม	และป้ายโฆษณา	Bill	Board 

และงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	วัสดุก่อสร้าง	และอุปกรณ์สื่อสาร	ซ่ึงเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ 

การพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ			นอกจากนี้	บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน	ทั้งพลังงานลม 

และพลังงานแสงอาทิตย์	อีกด้วย

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ส�าคัญ มีดังต่อไปนี้
 

 ปี 2535 - 2548 พัฒนาการก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 บรษัิทเริม่เปิดด�าเนนิการโรงงานผลติเสาโครงเหลก็และอปุกรณ์จบัยดึในปี	2537	โดยได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	และในปีเดียวกันนั้น	บริษัทชนะการประมูลงานงานออกแบบ	จัดหา	และติดต้ังงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 

22-33	 เควี	 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกของบริษัท	 ต่อมาในปี	 2538	 บริษัท 

เปิดโรงงานบ่อชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนขนาด	 1.2	 x	 4.0	 x	 1.5	 เมตร	 เพื่อใช้ชุบงานเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดที่โรงงานผลิต	 

พร้อมทั้งได้เริ่มขยายงานสู่ภาคเอกชนมากข้ึน	โดยโครงการแรก	ได้แก่	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย	ระบบ	115/22	เควี	ของ 

บจก.	ฮอนด้า	คาร์	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ.	อยุธยา	และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จ.	อยุธยา	นอกจากนี้	บริษัทยังได้รับงานวางระบบและติดตั้ง 

ไฟฟ้าแรงต�่าในโรงงานอุตสาหกรรม		เช่น		บจก.	สยามลวดเหล็ก	(บริษัทในเครือ	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย)	บจก.	ยูเอ็มซี	จ.	ชลบุรี	และ	

บจก.	ไทยน�้าทิพย์	เป็นต้น

 ในปี 2539	 บริษัทเริ่มรับงานออกแบบและติดต้ังระบบท�าความเย็นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ	 เช่น	

โรงงานหล่อดอกยางเครื่องบิน	จ.	สระบุรี	อาคารสถานีศูนย์ฝึกอบรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ที่	อ.	บางปะกง	

จ.	ชลบุรี	และต่อมาในปี	2540	บริษัทเริ่มงานระบบเคเบ้ิลใต้ดินเป็นครั้งแรก	ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 

ในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์	จ.	กาญจนบุรี	และงานสายส่ง	115	เควี	เป็นครั้งแรกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	และบริษัทเอกชน

ต่างๆ	เช่น	บจก.	อมตะ	เอ็กโก้	พาวเวอร์	เป็นต้น

 ต่อมาในปี 2544		บริษัทเริ่มรับงานการจัดหา	ก่อสร้างฐานราก	ติดตั้งเสาโทรคมนาคม	พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร	เช่น	ชุด	Antenna 

ชุดจาน	Microwave	 ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน	 เช่น	 กฟภ.	 กรมการปกครอง	 บมจ.	 โทเทิล	 แอคเซสแอนด์คอมมูนิเคชั่น	

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

เป็นท่ีปรกึษาด้านการอนุรกัษ์พลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	นอกจากนี	้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน 

ได้ว่าจ้างบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน	เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า	

โรงพยาบาลสวนปรุง	จ.	เชียงใหม่	เป็นต้น

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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 ปี 2547 : บริษัทเริ่มงานติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้ว	 ด้วยวิธี	 Blowing	Method	ซึ่งเป็นวิธีติดตั้งแบบใช้ลมอัดในการลากสายเคเบิ้ล 

ใยแก้วขึ้นเป็นครั้งแรกให้แก่	โครงการวางท่อแก๊ส	ไทย-มาเลเซีย	ของบริษัท	ทรานไทย	-	มาเลเซีย	จ�ากัดซึ่งมี				บมจ.	ปตท.	เป็นผู้ถือหุ้นหลัก 

ที่	อ.	หาดใหญ่	จ.	สงขลา	นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มผลิตเสาโฆษณาโครงเหล็กให้แก่	บมจ.	มาสเตอร์	แอด

	 บรษัิทได้จ�าหน่ายเงินลงทนุในบรษัิททีด่�าเนนิธุรกจิท่ีไม่เกีย่วข้องกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทจ�านวน	4	บรษัิทซ่ึงได้แก่	บรษัิท	เด็มโก้ 

พัฒนาพาณิชย์	จ�ากัด	บริษัท	เอ็น.อี.ซี	คอนกรีตอัดแรง	จ�ากัด	บริษัท	น�าชัยพัฒนา	เอ็นจิเนียริ่ง	(1996)	จ�ากัด	และบริษัท	อนุสรณ์	เซอร์วิส	

(2004)	จ�ากัด	และปิดกิจการอีก	2	บริษัทซึ่งได้แก่บริษัท	เด็มโก้-	เฮอริเทจ	แลนด์	จ�ากัดและบริษัท	เด็มโก้	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวปล็อปเม้นท์	

จ�ากัด	เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

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

ในการผลิต	 ผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากโลหะประดิษฐ์	 (ยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์)	 ช้ินส่วนจับยึด/รองรับในงานไฟฟ้า	 เสาระบบ	

สายส่งไฟฟ้า	 โครงสร้างส�าหรับสถานีไฟฟ้า	 เสาโทรคมนาคมโครงสร้างเหล็กส�าหรับป้ายโฆษณา	 โครงสร้างเหล็กส�าหรับอาคาร

ทั่วไป	 อุปกรณ์โลหะในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่าและแรงสูงบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจาก	 142.0	 ล้านบาท	 

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

ผลิตและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ปี 2549 พัฒนาการหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 ปี 2549 :	บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	เม่ือวันท่ี	26	พฤษภาคม	2549	และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	160.0	ล้านบาท 

เป็น	215.0	 ล้านบาท	 มูลค่าหุน้ละ	1	บาท	แบ่งการจดัสรรเป็นหุน้จ�านวน	50.0	 ล้านหุน้	 เพือ่เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป	และหุน้จ�านวน	5.0	 ล้านหุน้ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 

เอ็ม	เอ	ไอ	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2549

	 ภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม.	เอ.	ไอ.	บริษัทได้ใช้เงินทุนที่ได้รับในการขยายก�าลังการผลิตโรงงานผลิตเสาโครงเหล็ก

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

2550

 ปี 2550 :	 บริษัทได้ปิดกิจการและช�าระบัญชี	 บริษัท	 อาลี	 คาตุน	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 2550	 เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย 

ด�าเนินงานสูงอีกทั้งบริษัทได้เปลี่ยนเป้าหมายตลาดต่างประเทศในส่วนของงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศบังคลาเทศและประเทศในแถบ

ใกล้เคียงเป็นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	215.0	ล้านบาทเป็น	328.9	ล้านบาท	ตามมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 1/2550	 เมื่อวันที่	 26	กันยายน	

2550	 โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	 113.9	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1	 บาท	 แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	 52.8	 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	 

หุ้นจ�านวน	60.0	ล้านหุ้น	เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	และหุ้นจ�านวน	1.1	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ

ทีจ่ะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมือได้ซึง่ได้จดัสรรให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิท	เน่ืองจาก 

การปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ปี 2551 :	เม่ือวนัท่ี	15	มกราคม	2551	บรษัิทเข้าลงทุนในบรษัิทเจ	พ	ีเอม็	อนิเตอร์	จ�ากดั	(ปัจจบัุนเปลีย่นชือ่เป็น	บรษัิท	เด็มโก้อนิดัสตร	ีจ�ากดั) 

ซ่ึงด�าเนินธุรกิจรับจ้างและติดต้ังภาชนะแรงดันสูง	ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เคร่ืองกล	ในสัดส่วนร้อยละ	45.0	ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้ว	โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะขยายตลาดไปสู่งานผลิตภาชนะแรงดันสูง	 (High	Pressure	Vessel)	ที่ใช้ในโรงงานปิโตรเคมี	และโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	กลยุทธดังกล่าวจะเสริมให้ส่วนงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลของบริษัทมีต้นทุนประมูลงานท่ีลดลง	เป็นการเสริม 

ความแข็งแกร่งของธุรกิจ	

รายงานประจ�าปี 256126



	 นอกจากนี้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 1/2551	 เมื่อวันที่	 10	มกราคม	 2551	บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก	 328.9	ล้านบาท 

เป็น	268.9	ล้านบาท	โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จ�าหน่าย	จ�านวน	60.0	ล้านหุ้นซึ่งเดิมจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ

เจาะจง	และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	268.9	ล้านบาทเป็น	357.9	ล้านบาท	โดยออก	หุ้นสามัญจ�านวน	89.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการ

จัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	 88.6	 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถ

เปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่	1	(DEMCO-W1)	และหุ้นจ�านวน	0.4	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ							 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญท่ีออกใหม่ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมือได้ซ่ึงได้จดัสรรให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท 

(DEMCO-ESOP1)	 เน่ืองจากการปรบัสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบส�าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและสามารถ 

เปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่	1	(DEMCO-W1)	ดังกล่าวข้างต้น

	 ต่อมาบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 357.9	 ล้านบาทเป็น	 402.3	 ล้านบาท	 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 2/	 2551	 เมื่อวันที่	 17	

กันยายน	2551	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	44.4	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	33.4	ล้านหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้น

ปันผล	และหุ้นจ�านวน	11	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	1	(DEMCO-W1)	ชนิดระบุ

ชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ปี 2552 :  บริษัทได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน	โดยการเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมกับกลุ่มบริษัท	วินด์ 

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

เมกกะวัตต์	โดย	WEH	เป็นผู้ศึกษา	พัฒนา	คัดเลือกกังหันและจัดหาเงินลงทุน	ส่วนบริษัทท�าหน้าที่ส�ารวจ	ออกแบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

และการเชื่อมต่อการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 บริษัทได้จัดเตรียมโครงสร้างเงินทุนส�าหรับการลงทุน

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	และพลังงานแสงอาทิตย์	โดยการออกใบส�าคัญสิทธิ	DEMCO	–	W2	

	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2552	 	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2552	 บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก	 402.3	 ล้านบาทเป็น	 401.9	 

ล้านบาทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	จ�านวน	0.40	ล้านหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง 

สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซ่ึงได้จัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 

(DEMCO-ESOP1)	เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบก�าหนด	และผู้ได้รับสิทธิพ้นจากการเป็นพนักงาน

	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	 1/2552	 เม่ือวันที่	 22	 ตุลาคม	 2552	 บริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 401.9	 ล้านบาท	 

เป็น	451.9	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	50.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	43.5	ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	

ครั้งที่	2	(DEMCO-W2)	และหุ้นจ�านวน	6.5	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อ

ผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่	 1	 (DEMCO-W1)	 เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู ้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซ่ึงได้จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทครั้งท่ี	2	 

(DEMCO-W2)	ดังกล่าวข้างต้น

 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	เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต	

	 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2553	 เมื่อวันที่	 27	 พฤษภาคม	 2553	 มีมติให้บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท	จาก	48	ข้อ	เป็น	59	ข้อ	เพื่อให้ครบถ้วนเพียงพอในการที่บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการผลิต	และจ�าหน่ายสาธารณูปโภค	รวมถึงธุรกิจการค้า 

ด้านอื่นๆ	ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินงานเพื่อขยายธุรกิจให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 2/	 2553	 เมื่อวันที่	 23	 กรกฎาคม	 2553	 ได้มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก	 451.9	 ล้านบาท	 

เป็น	 435.4	 ล้านบาท	 โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	 จ�านวน	 16.5	 ล้านหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุช่ือผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซ่ึงได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	 ครั้งที่	 1 

และครั้งที่	 2	 (DEMCO-W1,	DEMCO-W2)	 เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุ	 เมื่อวันที่	 26	มีนาคม	 2553	และ	 10	มิถุนายน	 2553	

ตามล�าดับ	 จึงไม่จ�าเป็นต้องมีหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิอีกต่อไป	 และมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 435.4	 ล้านบาทเป็น	 635.4	 ล้านบาท	

โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	200.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	110.0	ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ชนดิระบุชือ่ผูถ้อืและสามารถเปลีย่นมือได้ซึง่ได้จัดสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบรษัิท	ครัง้ที	่3	(DEMCO-W3) 

หุน้จ�านวน	 74.0	 ล้านหุน้	 เพือ่รองรบัการใช้ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ชนดิระบุชือ่ผูถ้อืและสามารถเปลีย่นมือได้ 

ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่	4	(DEMCO-W4)	และหุ้นจ�านวน	16.0	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	ครั้งที่	2	(ESOP#	2) 

และ	 เม่ือวันท่ี	 16	 สิงหาคม	2553	 ท่ีประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	 6/2553	 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	 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	บริษัทได้ย้ายการจดทะเบียนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม.เอ.ไอ	(mai)	ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

(SET)	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2554

	 ต่อมาเม่ือวนัที	่27	 มิถนุายน	2554	 ท่ีประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ท่ี	1/2554	มีมติให้บรษัิทเข้าลงทนุเป็นผูถ้อืหุน้ร้อยละ	27	ในบรษัิท	อโีอลสั 

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

โดยที่	เฟิร์ส	และ	เคอาทู	เป็นบริษัทที่ด�าเนินโครงการผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	ห้วยบง	3	และ	ห้วยบง	2	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	โครงการละ 

103.5	 เมกกะวัตต์	 เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการละ	90	 เมกกะวัตต์	โครงการตั้งอยู่ที่	ต�าบลห้วยบง	

อ�าเภอด่านขุนทด	 จังหวัดนครราชสีมา	 และมีมติให้บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	 363,538,157	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 โดยให้

จัดสรรตามรายละเอียดดังนี้

	 (1)		จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	316,828,627	หุ้น	เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	 

ตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามัญเพิม่ทนุทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนัทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการบรษัิท	ในอตัราส่วน 

การจองซื้อ	 2	 หุ้นเดิมต่อ	 1	 หุ้นใหม่	 กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง	 และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ�านง

จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ	(Excess	Rights)	ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้	ในราคาเสนอขายเดียวกัน	ทั้งนี้	มอบหมายให้คณะกรรมการหรือ

บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก�าหนดราคาเสนอขาย	 ระยะเวลาการเสนอขาย	 เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น	ๆ	 เกี่ยวกับการเสนอ

ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	 และมีอ�านาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้น

ที่แสดงความจ�านงจะซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ	ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายท่ีจองเกินสิทธิดังกล่าว	จนกระทั่งไม่มีหุ้น 

เหลอืจากการจดัสรรตามทีบ่รษัิทจะเหน็สมควร	ในกรณีท่ีมีหุน้เหลอืเพยีงพอท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมทีจ่องซ้ือหุน้เกนิกว่าสิทธิของตนทกุราย 

ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจ�านวนหุ้นที่แสดงความจ�านงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว	

	 (2)	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	 46,709,530	 หุ้น	 ส�ารองเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จัดสรรให้แก ่

ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่	3	(DEMCO-W3)	ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่	4	(DEMCO	–	W4)	และผู้บริหารและพนักงาน	ครั้งที่	2	(ESOP	2)	หากต้องมีการปรับสิทธิ

ตามข้อก�าหนดสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท

	 ในด้านงานก่อสร้าง	 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่เป็นงานแรกของ

ประเทศไทย	

 ปี 2555 :	ภายหลังการย้ายการจดทะเบียน	จากตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม.เอ.ไอ.	มาสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	บริษัทได้ปรับ

โครงสร้างการบริหาร	โดยโอนธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก	ไปยังบริษัทย่อย	เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ	และประเมิน

ประสิทธิภาพในการด�าเนินการ

รายงานประจ�าปี 256128



	 	 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	 1/2555	 เม่ือวันที่	 17	 ตุลาคม	 2555	 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที ่

ยังไม่ได้จ�าหน่ายตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	1/2554	ออก	โดยลดทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	999,000,000	บาท	คงเหลือทุน 

จดทะเบียนใหม่จ�านวน	 635,461,843	 บาท	 โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุน	 กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2555	 และอนุมัติโอน

กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างหรืออุปกรณ์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม	 ซ่ึงเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ตามบัตร 

ส่งเสริมการลงทุน	เลขที่	2232(2)/2550	ให้แก่บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

	 ในด้านงานก่อสร้าง	ผลจากการท่ีบริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาด้านพลังงานทดแทน	ท�าให้รายได้จากงานรับเหมาของบริษัทปรับ

เพิ่มขึ้น	จากระดับ	2,000	ล้านบาท	มาสู่ระดับ	4,000	ล้านบาท

 

 ในปี 2556 :	บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจากเดิมที่ลงทุนตรงในบริษัทโครงการ	(ถือหุ้นร้อยละ	10	ในบริษัท	ซัสเทน

เอเบิล	 เอนเนอร์ยี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด-โครงการพลังงานลมเขาค้อ	60	MW.	ถือหุ้นร้อยละ	27	ในบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

ร้อยละ	 60	 ในบริษัท	 เฟิร์สโคราช	 วินด์	 จ�ากัด	 และ	 บริษัท	 เค	 อาร์	 ทู	 จ�ากัด	 โครงการพลังงานลมห้วยบง	 ก�าลังการผลิตรวม	 207	MW.)	 ไปสู่ 

การลงทุนในบริษัท	วินด์	เอ็นเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม	12	โครงการก�าลังการผลิตรวม	1,059.80	MW	

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากโครงการท่ีหลากหลาย	 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อโอกาสในการรับงานก่อสร้างในอนาคต 

ปัจจุบันโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	9	โครงการ	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม	750		เมกกะวัตต์		

	 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2556		เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติ	ให้ลงทุนเพิ่มใน	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ากัด	

ในสัดส่วนร้อยละ	100

		 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

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

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	5	ของหุ้นทั้งหมดของวินด์	เอนเนอร์ยี่	

	 ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Rights	 Offering)	 แล้วเสร็จเมื่อวันที่	 30	

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาท)

	 (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	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

	 (3)	 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	317,492,174.00	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	629,035,926.00	บาท	 

เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	946,528,100.00	บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	317,492,174	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

	 (4)	 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ดังนี้

ก.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	125,807,186	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	

(Rights	Offering)	ในอัตราส่วนการจัดสรร	5	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	ราคาขายหุ้นละ	10	บาท	และเม่ือวันที่	30	มิถุนายน	2556	

ซ่ึงเป็นวันก�าหนดใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน	(RO)	มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	60,885,657	หุ้น	บริษัท

ได้รับเงินเป็นจ�านวนเงินรวม	608,856,570	บาท	ซึ่ง	บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	 	 4	

กรกฎาคม	2556	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเม่ือวันที่	 9	

กรกฎาคม	2556

ข.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	78,629,492	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	5	(ใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	5	หรือ	DEMCO-W5)	และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ�านวนไม่เกิน	 78,629,579	 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	 6	 (ใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	6	หรือ					DEMCO	–	W6)	โดยบริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Right	 Offering)	 และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ	

โดยในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	1.6	ล้านหุ้นจะได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	ส�าหรับทั้งใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ครั้งที่	 5	และใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	 6	โดยไม่คิดมูลค่า	ซึ่งราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิส�าหรับ	DEMCO-W5	
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เท่ากับ	12	บาท	 	และราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิส�าหรับ	DEMCO-W6	 เท่ากับ	15	บาท	ก�าหนดการใช้สิทธิ

ครั้งสุดท้ายของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W5	และ	DEMCO-W6	คือ	วันท่ี	5	กุมภาพันธ์	2558	และ	5	กุมภาพันธ์	2559	

ตามล�าดับ

	 	 ท้ังนี้ภายหลังการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน	(RO)	มีผู้ถือหุ้นได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนการจองซ้ือหุ้น 

เพิ่มทุน	รวมเป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W5	จ�านวน	38,053,393	หน่วย	และ	DEMCO-W6	จ�านวน38,053,393	หน่วย		และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่		26	กรกฎาคม	2556

ค.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	28,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานครั้งท่ี	3	(DEMCO-ESOP	3)	โดยไม่คิดมูลค่า	 

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(DEMCO-ESOP3)	เท่ากับ	15	บาทต่อหุ้น	ซ่ึงต้องมีการปรับสิทธิตามข้อก�าหนด

สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท	และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	6,425,917	หุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิในการจองซ้ือ	หุ้นสามัญท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่	2	(ESOP2)	ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิ

ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในวันที่	29	มีนาคม	2556

ง.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ	(ก)	ให้แก่บคุคลในวงจ�ากดั	(Private	Placement)	ทัง้นี้	

ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุดังกล่าว	 จะไม่ต�า่กว่าราคาเสนอขายหุน้สามัญให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบรษัิทตามสัดส่วนจ�านวนหุน้ 

ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	(Rights	Offering)	และจะไม่	ต�่ากว่าร้อยละ	90	ของราคาตลาด		ทั้งนี้ในปี	2556	บริษัทยังมิได้ด�าเนินการ

ในส่วนนี้	

	 ในด้านการลงทุน	 โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง	 2	 และ	 3	 ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ต้ังแต่

เดือนกุมภาพันธ์	2556	และ	พฤศจิกายน	2555	บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งรายได้จากการถือหุ้นผ่านบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	ในงบการเงิน

รวมตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา

	 ในเดือนสิงหาคม	 2556	 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบจก.อีโอลัส	 พาวเวอร์	 ร้อยละ	 1	 ตามสัญญาการร่วมทุนระหว่าง	 (Shareholder	

Agreement)		เป็นผลให้เงินลงทุนเหลือ	ร้อยละ	26

 ปี 2557 : บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 ทั้งประเภทก่อสร้างบนพื้นดิน	 และก่อสร้าง

บนหลังคา	 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นกระแสเงินสดสม�่าเสมอปลายปี	 2556	 ต่อเนื่องถึงปี	 2557	 บริษัทได้ลงทุนกับบริษัทร่วม	

บริษัท	อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์	จ�ากัด		บริษัท	แม่โขงกรีนพาวเวอร์	จ�ากัด		บริษัท	อินโด	ไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิต	และ

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

อุดรธานี	และจังหวัดหนองคาย	โดยบริษัท	 เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ	45.75	ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 11/2556	 	 เมื่อ 

วันที่		6	ธันวาคม	2556	ทั้งนี้แต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือน	ตุลาคม	2557		เป็นต้นมา	และต่อมาเมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2557	 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน	ร้อยละ	26		ในบริษัท	ซีไอเอ็น	ไทยแลนด์	จ�ากัด	วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับบริษัท	

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

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

เมกกะวัตต์

	 ในเดือนเมษายน	2557		บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบจก.อีโอลัส	พาวเวอร์		ร้อยละ	1	ตามสัญญาการร่วมทุนระหว่าง	ผู้ถือหุ้น	(Shareholder	

Agreement)	เป็นผลให้เงินลงทุนเหลือ	ร้อยละ	25	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2557	วันที่	3	เมษายน	2557	ได้อนุมัติให้บริษัท 

เข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	สปป.ลาว	โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศ 

เพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง	 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 6/2557	 วันที่	 19	 มิถุนายน	 2557	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท 

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

ถือหุ้นร้อยละ	10

รายงานประจ�าปี 256130



  ปี 2558 : บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W5	และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

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

ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม	0.30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เป็นทุนจดทะเบียน	จ�านวน	19.50	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนสัมปทาน	

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

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

จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาสัปทานที่ดินรัฐ	พื้นที่	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	 และเป็นผู้

ประกอบการชั่วระยะเวลาหนึ่ง	 แล้วจึงโอนเป็นกรรมสิทธิ์แก่รัฐบาลลาวในภายหลัง	 โดยสามารถยืดอายุต่อไปได้อีกโดยต้องเสนอต่อรัฐบาลลาว

เพื่อพิจารณา	ก่อนสัญญาสิ้นสุดเป็นเวลา	5	ปี	โดยได้รับการยกเว้นค่าสัมปทานที่ดินรัฐเป็นเวลา	3	ปี	โดยมีค่าสัมปทาน	500	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

ต่อ	เฮกตาร์	ต่อปี	และเพิ่มขั้น	5	%	ทุกๆ	5	ปี	โดยได้ท�าสัญญาซื้อขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปา	หลวงพระบาง	สปป.	ลาว	ก�าหนดระยะ

เวลา	30	ปี	นับจากวันเริ่มซื้อขายน�้าประปา	โดยมีการต่ออายุสัญญา	ได้โดยการท�าข้อตกลงฉบับใหม่	ภายใต้การเห็นชอบ	ของทั้ง	2	ฝ่าย	ต่อมาเมื่อ

วันที่	7	ธันวาคม	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาซื้อ-ขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปาก�าหนดเวลาของสัมปทานเป็นระยะ

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

	 ในเดือน	 กันยายน	 2558	 บริษัทได้เข้าปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลังงานลม	 2	 แห่งจ�านวน	 81	 ฐาน	 เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทบันทึก

บัญชีเป็นรายการพิเศษในปี	2558	จ�านวน	788.86	ล้านบาท

 ปี 2559 :  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	946,528,100	

บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	822,683,573	บาท	โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจากหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรรองรับใบส�าคัญ 

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

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

หมดอายุการใช้สิทธิ		และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท	ข้อ	4	ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

	 ในปี		2559	งานปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลังงานลมแล้วเสร็จจ�านวน	55	ฐาน	จาก	81	ฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทบันทึกบัญชีเป็น

รายการพิเศษในปี	2559	จ�านวน	569.49	ล้านบาท

	 ปี	2559	บริษัทได้ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	โครงการมยินจาน

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

วันที่	15	กรกฏาคม	2560

	 บริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 (บริษัทย่อย)	 ได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ)	 ให้เป็นผู้จ�าหน่ายเสาโครง

เหล็กส�าหรับสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน	500	 เค.วี	 ให้แก่	กฟผ.	ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตและ	จ�าหน่ายเสาโครงเหล็กให้การไฟฟ้าฯทุกระดับ

แรงดัน

	 ในปี	 2560	งานปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลังงานลมแล้วเสร็จจ�านวน	55	ฐาน	81	ฐาน	 เป็นค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทบันทึกบัญชีเป็น

รายการพิเศษในปี	2560	จ�านวน	96.67	ล้านบาท

	 ปี	2560	บรษิทัได้ขยายธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไปยงัสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	โครงการNam	Che	1	Hydropower

 ปี 2561	 บริษัทน�าเสนอแผนปรับปรุงฐานกังหันลมส่วนที่เหลือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาระหว่างการรอการอนุมัติ	 บริษัทได้บันทึกบัญชีค่าใช้

จ่ายงานปรับปรุงฐานกังหันลมและเงินชดเชยค่าเสียหายในการขายไฟฟ้าเป็นรายการพิเศษ	ในปี	2561	จ�านวน	86.29	ล้านบาท	
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นน�า	ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	พลังงานและสาธารณูปโภค	

ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	(CLMV)

•	 ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	โทรคมนาคม	พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร	

พร้อมขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค	CLMV

•	 สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ	ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้และประสิทธิภาพสูง

•	 สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน	ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น	อย่างต่อเนื่อง

•	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

I	DEMCO	

I	 Integrity	 มีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	ต่อตนเอง	องค์กร	และวิชาชีพ

D	 Determination	 มีความมานะ	มุ่งมั่น	ตั้งใจจริง	ที่จะประสบผลส�าเร็จ

E	 Effective	Teamwork	 ทีมงานมีประสิทธิภาพ

M	 Masterly	 รอบรู้	เชี่ยวชาญอย่างผู้น�า

C	 Customer	First	 ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า	

O	 Originality	&	Ownership	 มีความคิดริเริ่ม	กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่าง	สร้างสรรค์	และคิดอย่างเจ้าของกิจการ
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	 บริษัทฯ	มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาองค์กร	และขยายธุรกิจ	ทั้งภายในและต่างประเทศ	ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า	โดยมีเป้าหมาย

หลักท่ีจะเป็นผู้ออกแบบ	ก่อสร้าง	และติดต้ังงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	ต้ังแต่งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทน	เช่น	โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม	และพลังแสงอาทิตย์	รวมถึงแสวงโอกาสเป็นผู้ลงทุนในฐานะผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ไฟฟ้า	ตลอดจนสาธารณูปโภคประเภทอื่น

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจโดยใช้ปัจจัยภายในและภายนอก	 รวมถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยึดหลัก

ธรรมาภบิาลและการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	โดยค�านึงถงึผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทางธุรกจิ	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจทีต่รงกนั	ระหว่าง	คณะกรรมการบรษัิทฯ	 

ผู้บริหาร	และ	พนักงานทุกคน	เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างย่ังยืน	คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน	และคณะท�างาน	ได้ร่วมกันให้ค�าจ�ากัดความของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หมายถึง

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการและคณะท�างานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยังได้ก�าหนดโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	ไว้ดังนี้

 “การจัดการองค์กรอย่างสมดุล โดยค�านึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน  

ควบคู่กับความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

เป้าหมายและกลยุทธ์
การพัฒนา เด็มโก้ สู่ความยั่งยืน
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	 กรอบการด�าเนินการของบริษัทฯในการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้มุ่งให้บังเกิดผลลัพท์ด้านธุรกิจ	 และหรือ	 ผลลัพท์ด้านสังคม	 ที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 และ	 บุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	

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

กิจการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	ในการด�าเนินงานของบริษัทฯอีกด้วย

	 จากแนวทางในการวางยทุธศาสตร์องค์กรเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	บรษัิทได้มุ่งเน้นองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนนิธุรกจิเพือ่ตอบสนอง 

ต่อวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของธุรกจิตามวสัิยทัศน์	โดยค�านงึถงึองค์ประกอบในการด�าเนนิธุรกจิ	3	องค์ประกอบหลกัท่ีเชือ่มโยงไปสูก่ารพฒันา 

อย่างยัง่ยนื	ได้แก่	การจดัการและบรหิารทรพัยากรมนุษย์	(People	Management)	กระบวนการท�างานท่ีมคุีณภาพ	(Process	Quality)	และ	การพฒันา 

ธุรกิจ	 (Business	 Development)	 นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถเชิงยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ	

และระดับองค์กร	โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญคือ	

	 1.		ท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า	

	 2.		การบริหารจัดการโครงการที่ค�านึงถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.		ให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศภายใต้กระบวนการท�างานที่มีคุณภาพ

	 4.		การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก	เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

แนวทางการด�าเนินงาน การประเมินผลงาน และยุทธศาสตร์หลัก

	 บรษัิทก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่น้นให้เกดิการเชือ่มโยงและสอดคล้อง	ระหว่างเป้าหมายการด�าเนนิธุรกจิอย่างยัง่ยนื	กบัการก�าหนด 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ	 กลยุทธ์ระดับองค์กร	 และกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน	 โดยบริษัทก�าหนดให้ในช่วงต้นปีแต่ละปี	 คณะกรรมการบริหารน�าเสนอ

กลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์องค์กร	 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 และมอบหมายให้ระดับหัวหน้าสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการ 

ขับเคลื่อนแผนระดับองค์กรให้สอดคล้องกับการต้ังเป้าหมายและแผนระดับปฏิบัติการ	 และติดตาม	 เพื่อประเมินเป้าหมาย	 ปัจจัยทางธุรกิจ	 

ผลกระทบได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 เพื่อน�าไปสู่การทบทวน	 และพัฒนาวางยุทธศาสตร์	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการวางแผนและ

ก�ากับกิจการต่อไป	

แผนผังยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
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	 ส�าหรับหลักการในการพิจารณา	คณะกรรมการบริหาร	มีการใช้มุมมอง	4	มิติ	ดังนี้

	 •	 มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา

	 •	 มุมมองด้านการเงิน

	 •	 มุมมองกระบวนการภายใน

	 •	 มุมมองของลูกค้า	และพันธมิตรทางธุรกิจ

	 แนวทางการด�าเนินงานที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรโดยมีเป้าหมายหลักในการตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และ

เชื่อมโยงกับการด�าเนินธุรกิจ	มียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา	4	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 1. Knowledge Base Sharing & Creating Shared Value 

	 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบสนองต่อแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	 แบ่งปันประสบการณ์การท�างาน	

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมการท�างานในรูปแบบการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือส�าหรับการท�างานที่ดี	 สามารถสร้างคุณค่าร่วมผ่าน

วัฒนธรรมองค์กรและยึดถือเป็นนโยบายคุณภาพในการท�างาน	 โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส	 สนับสนุนการมีระบบการสื่อสารแบบเปิดที่พนักงาน 

ทกุระดบัสามารถแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระเปิดเผยทัง้ภายในและสาธารณะได้	เพือ่ก่อให้เกดิผลลพัธ์เชงิบวกส�าหรบัการพฒันาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันขณะเดียวกนันัน้บรษิทัสามารถบรรลผุลตอบแทนทางการเงนิในเชงิเศรษฐกจิในระยะยาว	ผ่านกระบวนการจดัการการสร้างความรู ้

กับพนักงานทุกระดับที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง	 และน�าไปสู่การสร้างระบบการให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน	 บนความพึงพอใจของลูกค้า	 และ 

ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

 2. Enterprise Risk Management Oriented การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียบนหลักการของการประเมินความเสี่ยง 

แบบบูรณาการ

2.1	 การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง	 และเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน	 และการบริหารกระแสเงินสดกิจการระดับ

โครงการและกระแสเงินสดกิจการ

2.2	 พัฒนาและสร้างกระบวนการท�างานที่ตรวจสอบและควบคุมได้อย่างโปร่งใส

2.3	 บูรณาการขั้นตอนการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 	 การจัดระบบสารสนเทศภายในเพื่อสร้างการประเมินผล	 และสามารถ

พัฒนากระบวนการท�างานเดิมเพื่อรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต

2.4	 มีระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการท�างานและสร้างสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและประเมินผลลัพธ์และติดตามในเชิง

คุณภาพของก�าไรและตัวชี้วัดทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้

2.5	 ผลกัดนัผลลพัธ์จากการใช้กระบวนการและระบบสารสนเทศในการพฒันาธรุกจิในอนาคตโดยอาศยัความรว่มมอืจากทกุหน่วยงาน 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานเพิ่มได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 3. Supply Chain Management บริหารข้อมูลและวางระบบการท�างานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ	Supply	Chain	ในการท�าธุรกิจ

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน	 เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบงานจัดซื้อมีข้อมูลที่เชื่อมโยง 

และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และสนับสนุนให้เกิดระบบที่สนับสนุนมุมมองด้านต้นทุน	 กระแสเงินสด	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

 4. การขยายตลาดทางธุรกิจเดิมไปยังกลุ ่ม CLMV เพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจท่ีสามารถขยายการลงทุนและ/หรือการร่วมทุน

พัฒนาโครงการในธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านพลังงานไฟฟ้า	 พลังงานทดแทน	 และสาธารณูปโภค	 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามเป้าหมายของบริษัท
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	 ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งธุรกิจเป็น	3	ลักษณะ	ดังนี้		

1. ธุรกิจการให้บริการ
 

	 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดต้ังงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร	(Turnkey	Basis)	โดยธุรกิจการ 

ให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้

 • งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดต้ังงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร	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	

โดยระบบสายส่งนี้จะอยู่ใน	ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 การไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่	 (Independent	 Power	

Producer	:	IPP)	และประเภทผู ้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย	(Small	Power	Producer	:	SPP)	และโรงงานอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่	ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น

-	 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย	(High	Voltage	Substation)	ท�าหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดัน

ส่งต่อเป็นทอดๆ	ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ�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	 และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่น 

ที่นอกเหนือจากพลังงานส้ินเปลือง	(น�้ามัน	ถ่านหิน	หรือก๊าซธรรมชาติ)	เช่น	การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม	แสงอาทิตย์	แกลบ	เศษไม ้

ขยะ	หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน�้าเสียจากโรงงาน	กลุ่มลูกค้าได้แก่ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยบริษัทมีประสบการณ์ 

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว	453	MW	และ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	321	MW

 • งานด้านอาณัติสัญญาณ บริษัทให้บริการ	 ออกแบบ	 จัดหา	 ติดต้ัง	 และทดสอบระบบส่ือสาร	 รวมถึงงานวางโครงข่ายสายไฟเบอร์

ออฟติค	ติดต้ังอุปกรณ์สื่อสาร	ให้กับ	บริษัท	กสท.โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ที	โอ	ที	จ�ากัด	(มหาชน)	และกลุ่มเอกชนในธุรกิจผู้ส่ง

ก๊าซธรรมชาติ	

 • งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E) บริษัทให้บริการออกแบบ	 จัดหา	 ก่อสร้างติดต้ัง	 รวมท้ังการบ�ารุงรักษา	 งานระบบ

สาธารณูปโภค	 ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า	 ระบบประปาสุขาภิบาล	 ระบบปรับอากาศ	 ระบบระบายอากาศ	 และระบบผลิตไอน�้าและน�้าร้อน	 

รวมถึงระบบท่อรับแรงดัน	(High	Pressure	Piping)	โดยบริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�าปี 256136



 • งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร 	บริษัทให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและบริการติดตั้งเสาโครงเหล็กส�าหรับการสื่อสาร

และโทรคมนาคม	ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Operator)	และผู้ที่ชนะการประมูลจากผู้ให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

 • งานด้านอนุรกัษ์พลงังาน	 บรษัิทขึน้ทะเบียนเป็นทีป่รกึษาด้านการอนรุกัษ์พลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

ต้ังแต่ปี	2546	 เพื่อให้บริการศึกษา	วางแผน	ติดต้ัง	ออกแบบ	ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานราชการ	และโรงงานอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญ่	

2. ธุรกิจงานขาย

  • งานผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก	บริษัทผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า	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	มีก�าหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิวันที่	

3	มกราคม	2559

 • การจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม	บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบส�าหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคม	โดยจัดเป็นชุด 

ส�าเร็จส�าหรับประกอบเสาทั้งประเภท	 Guyed	 mass	 tower	 และ	 Self	 support	 tower	 ผู้ซื้อสามารถน�าชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ในการติดตั้ง 

ได้ทันที	ท�าให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหาจาก				ผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์หลาย	ๆ	ราย

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

มาตรฐานทุกประเภท	 ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา	 รวมถึงจ�าหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต	 ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการหรือ 

ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการต่างๆ	

 • การจ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์	และอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทต่างๆ

3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
 

 โครงการพลังงานลม	บริษัทได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	25	ในบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	(อีโอลัส)	ซึ่ง	อีโอลัส	เป็นผู้ถือหุ้น	ร้อย

ละ	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�าเนินโครงการ

ผลิตกระไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	ห้วยบง	3	และ	ห้วยบง	2	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	โครงการละ	103.5	เมกกะวัตต์	 เซ็นต์สัญญาขายไฟฟ้าให้กับ	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	โครงการละ	90	 เมกกะวัตต์	โครงการตั้งอยู่ที่	ต�าบลห้วยบง	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบัน

โครงการทั้งสองได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	 กฟผ.แล้ว	 ตั้งแต่	 เดือน	 พฤศจิกายน	 2555	 และกุมภาพันธ์	 2556	 บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2556	ให้บริษัท	เข้าลงทุนใน	บริษัท	วินด์	เอ็นเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานลม	 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น	 8	 โครงการ	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	 767	 เมกะวัตต์	

ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	690	เมกกะวัตต์	โดย

 โครงการกลุ่มที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จ่ายไฟฟ้าแล้ว :		จ�านวน	7	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�าเภอ	ด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบันทั้ง	2	

โครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	แล้วตั้งแต่ปี	2555	และ	2556			

DEMCO Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2018 37



	 โครงการ	วะตะแบก	(วนิด์เอน็เนอร์ยีโ่ฮลด้ิง	ถอืหุน้ร้อยละ	75)	ก�าลงัการผลติติดต้ังและก�าลงัการผลติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	60	เมกะวตัต์ 

ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอเทพสถิต		จังหวัดชัยภูมิ		ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.แล้ว	ตั้งแต่	เดือน	พฤศจิกายน	2559

	 โครงการ	T1	และ	T2	(วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลด้ิง	ถือหุ้นร้อยละ	100)	ก�าลังผลิตติดต้ังรวม	200	เมกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า	180	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอเทพารักษ์	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ.	แล้วตั้งแต่ปี	2561

	 โครงการ	T3	 (วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	ถือหุ้นร้อยละ	100)	ก�าลังผลิตติดตั้งรวม	100	 เมกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	90	

เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอเทพสถิต	จังหวัดชัยภูมิ	ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ.	แล้วตั้งแต่ปี	2561

	 โครงการ	NKS	(วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	ถือหุ้นร้อยละ	100)	ก�าลังผลิตติดตั้งรวม	100	เมกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	90	

เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับกฟผ.	แล้วตั้งแต่ปี	2561

 โครงการกลุ่มที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา : จ�านวน	1	โครงการ	ได้แก่

	 โครงการ	T4	(	 วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	ถือหุ้นร้อยละ	100	)	ก�าลังการผลิตติดต้ังรวม	100		 เมกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตามสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า	90	เมกะวัตต์	ปัจจุบันได้รับอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าจาก	กฟผ.แล้ว	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	คาดว่าจะทะยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	ได้ 

ในระหว่างปี		2562

                            

 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพ้ืนดิน ในปี	2556-2557	บริษัท	ได้ลงทุนในบริษัท	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	มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่	จังหวัดอุดรธานี	และจังหวัดหนองคาย	บริษัท	เข้าลงทุนถือหุ้น

ร้อยละ	45.71	ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	11/2556		เมื่อวันที่		6	ธันวาคม	2556	ซึ่งแต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต	และจ�าหน่าย

ไฟฟ้าในเดือนตุลาคม	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	ครั้งที่	 10/2556	 เมื่อวันที่	 13	พฤศจิกายน	2556	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า	โดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	(Solar	Rooftop)	จ�าหน่ายให้กับ	การไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โดยบริษัทแต่ละแห่งมีก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้า	0.248	เมกกะวัตต์		0.165	เมกกะวัตต์		0.269	เมกกะวัตต์	0.269	เมกกะวัตต์	และ	0.269	เมกกะวัตต์		ตามล�าดับ	ซึ่งแต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต	

และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือนเมษายน	2558		เป็นต้นมา

 โครงการสัมปทานในภมูภิาคอาเซยีน (DDL)	ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี	3/2557	วนัที	่3	เมษายน	2557	ได้อนมัุติให้บรษัิท

เข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศ 

เพื่อนบ้านท่ีมีสถานการณ์การเมืองท่ีม่ันคง	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	6/2557	วันท่ี	19	มิถุนายน	2557	ได้อนุมัติให้บริษัท	 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ด้วยทุน	จดทะเบียน	0.3	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	โดย	บมจ.เด็มโก้ถือหุ้นร้อยละ	90	และนักธุรกิจลาวถือหุ้น 

ร้อยละ	10	ในระหว่างปี	2558	บริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม	0.30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เป็นทุนจดทะเบียน	จ�านวน	

19.50	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนสัมปทาน	 ลงวันที่	 22	 มิถุนายน	 2558	 ทั้งนี้	 บริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	 จ�ากัด	 ได้เรียกช�าระทุน 

ครั้งแรกในอัตราร้อยละ	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�าสัญญาสัปทานที่ดินรัฐ	พื้นที่	1.1	เฮกต้าโครงการพัฒนาน�้าประปา	

อยู่บ้านผานม	 เมืองหลวงพระบาง	 แขวงหลวงพระบาง	 กับ	 เมืองหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (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	อัตราสัมปทานจะเพิ่มขึ้น	5%	และเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด		ได้ท�าสัญญา

ซื้อ-ขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปาก�าหนดเวลาของสัมปทานเป็นระยะเวลา	 30	ปี	นับจากวันที่เริ่มซื้อขายน�้าประปา	ทั้งนี้บริษัทเริ่มผลิต

และจ�าหน่ายน�้าประปาในวันที่	15	กรกฎาคม	2560

รายงานประจ�าปี 256138



  โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ (C.I.N.-Thai)	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2557	คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน	ร้อยละ	

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

โรงไฟฟ้าขยะ	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2557	บริษัท	ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	มีทุน	จดทะเบียน	1.0	ล้านบาท	ช�าระแล้ว	ร้อยละ	100	ในระหว่างปี	

2558	บริษัท	ซีไอเอ็น(ไทยแลนด์)		จ�ากัด	เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	5	ล้านบาท	จากเดิม	1	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	

6	ล้านบาท	ผลการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ	2	โครงการขนาดก�าลังการผลิตโครงการละ	8	เมกกะวัตต์	ในระหว่างปี	2558	-2559	หยุดชะงักเนื่องจาก

ปัญหาสายส่งไฟฟ้าที่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอยู่จ�ากัดจนไม่สามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้า	

 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีบริษัทย่อย	3	บริษัท	คือ	(1)	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ากัด	(2)	บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	(3)	บริษัท	

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

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

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

แม่โขง	กรีนพาวเวอร์	จ�ากัด	(8)	บริษัท	อินโด	ไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	โดยบริษัทได้เข้าลงทุน	ดังนี้

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

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

โครงสร้างเหล็ก	ภาชนะแรงดันสูง	ระบบท่อรับแรงดันและอุปกรณ์เครื่องกล	ในสัดส่วน	ร้อยละ	45.0	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	โดยเข้าลงทุน

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

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

บาท		ต่อมา	คณะกรรมการบริษัทได้	มีมติ	ครั้งที่	5/2556	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2556	ให้ลงทุนเพิ่มใน	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ากัด	ในสัดส่วน 

ร้อยละ	100	โดยปัจจุบัน	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ากัด	มีทุนจดทะเบียน	260	ล้านบาททุนช�าระแล้ว	190	ล้านบาท	บริษัทด�าเนินธุรกิจก่อสร้างงาน

ด้านโยธา	และด้านระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ	

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

ผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างเสาสายส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมไปยังบริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 ตามมติที่ประชุม

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

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2558	ลงวันที่	20	สิงหาคม	2558	มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	70	ล้านบาท	

จากเดิม	130	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	200	ล้านบาท	โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวภายในวันที่	24	สิงหาคม	2558

	 บริษัทย่อยแห่งท่ี	 3	 ได้แก่บริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	 จ�ากัด	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี	 3/2557	 วันท่ี	 3	 เมษายน	 2557	 

ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	 สปป.ลาว	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายธุรกิจ

ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	6/2557	วันที่	19	มิถุนายน	2557	ได้อนุมัติ

ให้บริษัท	 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	 จ�ากัด	 ด้วยทุน	 จดทะเบียน	 0.3	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดย	 บมจ.เด็มโก้ถือหุ้นร้อยละ	 90	 และ 

นักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ	10	ในระหว่างปี	2558	บริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม	0.30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 เป็นทุน 

จดทะเบียนจ�านวน	 19.50	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 โดยได้รับช�าระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นจ�านวน	 323.27	 ล้านบาท	 เป็นส่วนของ	 บริษัท	 เด็มโก้	

จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	290.93	ล้านบาท	
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	 ส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม	มีรายละเอียด	ดังนี้

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

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	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

ติดตั้งกังหันลม	โครงการละ	45	กังหัน		 เด็มโก้	 เป็นผู้ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า	และงานโยธา	เพื่อเชื่อมต่อการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ที่สถานีไฟฟ้าชัยบาดาล	 จังหวัดลพบุรี	 การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปันผลที่

สม�่าเสมอในระยะยาว	 ได้ขยายธุรกิจงานก่อสร้างไปสู่ตลาดงานพลังงานทดแทนที่มีอัตราการเติบโตสูง	 ท�าให้บริษัทมีประสบการณ์และผลงาน

ในการขยายการรับงานโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต		ทั้งนี้การลงทุนท�าให้	อีโอลัสมีสถานะเป็นบริษัทร่วม	

ที่	 เด็มโก้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	 27	 ส่วนผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ	 73	 ที่เหลือเป็นนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็มโก้	 โดยมีกรรมการของเด็มโก้ 

1	ท่าน	เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว

	 ในปี	2555	-	2557	อีโอลัส	ได้ทยอยเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจนปัจจุบัน	บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ	25.0	โดยโครงการผลิตกระแส

ไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	ห้วยบง	 3	 และห้วยบง	 2	 ได้เริ่มผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า	 ให้แก่	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที่	 15	

พฤศจิกายน	2555	และวันที่	8	กุมภาพันธ์	2556	ตามล�าดับ

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

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

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

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

เงินค่าหุ้นที่ออกใหม่นี้เต็มมูลค่าหุ้น

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

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

ครั้งที่	10/2556		เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2556	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้า	โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	(Solar	Rooftop)	จ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โดยบริษัทแต่ละแห่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	0.248	เมกกะวัตต์		0.165	เมกกะวัตต์		0.269	เมกกะ	วัตต์ 

0.269	เมกกะวัตต์	และ	0.269	เมกกะวัตต์	ตามล�าดับ

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

กรีนเอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้า	โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Farm)	ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า	บริษัทละ	0.998	

เมกกะวัตต์	 มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่	 จังหวัดอุดรธานี	 และจังหวัดหนองคาย	บริษัท	 เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ	 45.71	 ในแต่ละบริษัทตามมติของ

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

	 ภายหลังการลงทุนโครงสร้างของกลุ่มบริษัทแสดงได้	ดังนี้
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โครงสร้างกลุ่ม บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ	 	 											 		

A:	ธุรกิจการให้บริการ	 	 	

B:	ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก	

C:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม	

D:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเหนือพื้นดิน	

E:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา

F:	ธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

G:	ธุรกิจสัมปทาน

บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทั เดม็โก้ อินดสัตรี ่จ�ากัด (A)
ทนุจดทะเบยีน 260 ล้านบาท

ทนุช�าระแล้ว 190 ล้านบาท 100%

บรษัิท อโีอลสั พาวเวอร์ จ�ากัด (C)
ทนุจดทะเบยีน 1,301 ล้านบาท

25%

บรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี ้เดม็โก้ 
เพาเวอร์ 6 จ�ากดั (E)

ทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท 49%

บรษิทั เดม็โก้ เพาเวอร์ จ�ากัด (B)
ทนุจดทะเบยีน 200 ล้านบาท

100%

บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด์) จ�ากดั (F)
ทุนจดทะเบยีน 6 ล้านบาท

26%

บรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี ้เดม็โก้ 
เพาเวอร์ 11 จ�ากัด (E)

ทุนจดทะเบยีน 4 ล้านบาท 49%

บรษิทั เดม็โก้ เดอลาว จ�ากดั (G)
ทนุจดทะเบยีน 19.5 ล้าน 

ดอลล่าร์สหรัฐ 90%

บรษัิท เดม็โก้ เพาเวอร์ 15 จ�ากดั (E)
ทุนจดทะเบยีน 5.5 ล้านบาท

51%

บรษัิท เดม็โก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากดั (E)
ทุนจดทะเบยีน 5.5 ล้านบาท

51%

บรษัิท เดม็โก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากดั (E)
ทุนจดทะเบยีน 5.5 ล้านบาท

51%

บรษัิท แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จ�ากดั (D)
ทุนจดทะเบยีน 35 ล้านบาท

45.71%

บรษิทั อนิโดไชน่า กรนีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด (D)
ทุนจดทะเบยีน 35 ล้านบาท

45.71%

บรษัิท อดุรธานี โซล่า พาวเวอร์ จ�ากดั (D)
ทุนจดทะเบยีน 35 ล้านบาท

45.71%

กลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทร่วมค้า 
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กลุ่มบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทร่วม

บรษิทั เดม็โก้ จ�ากดั (มหาชน)
(กลุม่บรษิทัย่อย)

บรษิทั เดม็โก้ จ�ากดั (มหาชน)

บรษิทั อโีอลสั พาวเวอร์ จ�ากัด (C)                          
ทนุจดทะเบยีน 1,301 ล้านบาท

บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด์) จ�ากดั (F)                          
ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท

บรษิทั วนิด์ เอนเนอร์ยี ่โฮลด้ิง จ�ากดั

บรษิทั ซไีอเอน็ อนิเตอร์เนชัน่แนล 

100% 100%

25% 75%

26% 74%

90%

10%บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

เฮือนหลวงพระบาง
บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 19.5 ล้านดอล

ล่าร์สหรัฐ
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ณ	วันที่	28	มกราคม	2562	บริษัท	ไทยคอน	เด็มโก้	เพาเวอร์	6	จ�ากัด	เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เด็มโก้	เพาเวอร์	6	จ�ากัด	

บริษัท	ไทยคอนส์	เด็มโก้	เพาเวอร์	11	จ�ากัด	เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เด็มโก้เพาเวอร์	11	จ�ากัด

กลุ่มบริษัทร่วมค้า

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี ้เดม็โก้ 
เพาเวอร์ 6 จ�ากดั (E) 

ทุนจดทะเบยีน 5 ล้านบาท

บรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
อนิดสัเทรยีล (ประเทศไทย) จ�ากดั

บรษิทั เดม็โก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากดั (E)                                            
ทุนจดทะเบยีน 5.5 ล้านบาท

บรษัิท เค-วนั เอนเนอร์ยี ่จ�ากัด

บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี ้เดม็โก้ 
เพาเวอร์ 11 จ�ากัด (E) 

ทุนจดทะเบยีน 4 ล้านบาท

บรษัิท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
อนิดสัเทรยีล (ประเทศไทย) จ�ากดั

บรษิทั อดุรธานี โซล่าร์พาวเวอร์ จ�ากดั 
(D) ทุนจดทะเบยีน 35 ล้านบาท

บรษัิท เดม็โก้ เพาเวอร์ 15 จ�ากดั (E)                                            
ทุนจดทะเบยีน 5.5 ล้านบาท

บรษัิท เค-วนั เอนเนอร์ยี ่จ�ากัด

บรษิทั แม่โขงกรนีพาวเวอร์ จ�ากดั (D)                                        
ทุนจดทะเบยีน 35 ล้านบาท

1. บริษัท สยามพลงังานทดแทน จ�ากดั          
2. ผู้ถอืหุ้นรายย่อย

บรษิทั เดม็โก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากดั (E)                                            
ทุนจดทะเบยีน 5.5 ล้านบาท บรษัิท ซ ีซ ีเอส เอน็จเินียร่ิง จ�ากดั

บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทั อนิโดไชน่า กรนีเอน็เนอร์ยี ่จ�ากดั 
(D) ทุนจดทะเบยีน 35  ล้านบาท

49% 51%

51%

49%

49%

49%

54.29%

54.29%

54.29%

49%

51%

51%

51%

45.71%

45.71%

45.71%
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ข้อมูลส�าคัญทางภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 เศรษฐกิจไทยปี 2561 และแนวโน้มปี  2562         

 เศรษฐกิจไทยในปี 2561

	 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี	2561	ขยายตัวร้อยละ	3.7	เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	3.2	ในไตรมาสก่อนหน้า	และเมื่อปรับผลของ

ฤดูกาลออกแล้ว	 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี	2561	ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี	2561	ร้อยละ	0.8	ด้านการใช้จ่าย	มีปัจจัยสนับสนุน

จากการขยายตัวเร่งข้ึนของการบริโภคภาคเอกชน	การลงทุนภาคเอกชน	และการปรับตัวดีข้ึนของการส่งออกสินค้าและบริการ	ในขณะท่ี

การใช้จ่ายของ	รัฐบาลชะลอตัว	ในด้านการผลิต	การผลิตสาขาอุตสาหกรรม	สาขาการขายส่ง	การขายปลีก	และ	การซ่อมแซม	สาขาโรงแรมและ

ภัตตาคาร	และสาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวเร่งขึ้น	ส่วนการผลิตภาคเกษตรและสาขาก่อสร้างชะลอตัว	

	 รวมทั้งปี	 2561	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ	 4.1	 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	 4.0	 ในปี	 2560	และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ	6	ปี	 

โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.7	การบริโภค	ภาคเอกชน	และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	4.6	และร้อยละ	3.8	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อ

ทั่วไป	เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	1.1	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	7.4	ของ	GDP	

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2562

	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี	2562	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	3.5	-	4.5	โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญ	ประกอบด้วย	

(1)	 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี

(2)	 การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้ก�าลังการผลิต	และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริม 

การลงทุน	

(3)	 การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ	ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	ๆ	

(4)	 การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว	ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจ�านวนและรายได้จากการท่องเที่ยว	

(5)	 การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า	การผลิต	และการลงทุนระหว่างประเทศ	ซึ่งจะช่วย	ลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	

	 คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ	 4.1	 การบริโภคภาคเอกชน	 และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	 4.2	 และร้อยละ	 5.1	 

ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ	0.5	–1.5	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	6.2	ของ	GDP	ประเด็นการบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจในปี	2562	ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับ	

(1)	 การขับเคลื่อนการส่งออกทั้งปี	ให้สามารถขยายตัวได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	5.0	โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นดังนี้

(i)	 การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่มี	โอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า	และให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออก

สินค้าที่ได้รับผลกระทบ	รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ	ๆ	

(ii)	 การปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าโลก	ข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติในประเทศคู่ค้า	

(iii)	 การขยายความร่วมมือทางการค้าโดยเฉพาะในภูมิภาค	อย่างต่อเนื่อง	

และ	 (iv)	 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 และการลดต้นทุนและ

อ�านวยความสะดวกด้านการส่งออก	

(2)	 การสนับสนุนการฟ้ืนตัวและการขยายตัวของภาคการท่องเท่ียว	โดยให้ความส�าคัญกบัการดูแลรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ 

การรักษาความปลอดภัย	 การอ�านวยความสะดวกและลดความแออัดของนักท่องเที่ยว	 การส่งเสริมการขาย	 ในตลาดนักท่องเที่ยว

ระยะไกลและกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง	การกระจายรายได้ลงสู่เมืองรองและชุมชน	การสร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับ

ประเทศในภูมิภาค	และการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทย	กลับมานิยมท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น	

รายงานประจ�าปี 256144



(3)	 การรกัษาแรงขับเคลือ่นการขยายตัวทางเศรษฐกจิจากการใช้จ่าย	และการลงทุนของภาครฐั	โดยให้ความส�าคัญกบั	

(i)	 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ	าปี	งบประมาณ	2562	ให้มีอัตราการเบิกจ่ายไม่ต�่ากว่าร้อยละ	70.0	และการเบิกจ่าย

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปี	 2562	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 80.0	 งบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้มีอัตราการเบิกจ่ายไม่ต�่ากว่าร้อยละ	

75.0	และ	การเบิกจ่ายเงินกู้นอกงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจ�านวน	12,858.1	ล้านบาท	

(4)	 การสนับสนุนการขยายตัว	ของการลงทุนภาคเอกชน	โดย	

(i)	 การขับเคลื่อนการส่งออกเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ก�าลังการผลิตและกระตุ้น	การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม	

(ii)	 การสนับสนนุให้ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัผลกระทบจากมาตรการกดีกนั	ทางการค้าเพิม่การใช้ก�าลงัการผลติในประเทศไทย	รวมท้ัง 

ชักจูงนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ	กีดกันทางการค้าให้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นและ	

(iii)	 การขับเคลื่อนโครงการลงทุน	ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

(5)	 การดูแลเกษตรกรและผูมี้รายได้น้อยและการสร้างความเข้มแข็งให้กบัวสิาหกจิ	ขนาดกลางและขนาดย่อม	และเศรษฐกจิฐานราก

(6)	 การเตรยีมความพร้อมด้านก�าลงัแรงงานและ	 คณุภาพแรงงานให้มเีพยีงพอต่อการรองรบัการขยายตัวของภาคการผลติและการลงทนุ

รวมท้ังกลุม่	อตุสาหกรรมทีมี่โอกาสในการขยายตัวจากการย้ายฐานการผลติระหว่างประเทศ

 ผลกระทบและปัจจัยต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2562

	 ปัจจัยภายนอกประเทศยังมีความไม่ชัดเจนหลายประการทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	กับจีนที่ยังจะเป็นประเด็นคงค้าง		

สถานการณ์	Brexit	ที่ยังมีความเสี่ยงที่อังกฤษจะออกจาก	EU	แบบไม่มีข้อตกลง	ในขณะที่เศรษฐกิจจีนและสหภาพยุโรปมีสัญญาณการชะลอตัว

ลงมากกว่าที่ประเมินไว้	ในขณะที่	ปัจจัยในประเทศคงจะอยู่ที่การเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่	24	มีนาคม	2562	โดยผลต่อเศรษฐกิจทางหนึ่ง

จะมีการกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนจากกิจกรรมการเลือกตั้ง	 แต่อีกทางหนึ่งนักลงทุนคงรอดูสถานการณ์หลังการเลือกตั้งเพื่อให้มีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น	ซึ่งหากผ่านช่วงดังกล่าวไปอย่างเรียบร้อย	ปัจจัยข้างต้นน่าจะสร้างผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยได้ในช่วงครึ่งหลังของปี	2562

ที่มา	:		ส�านักเศรษฐกิจการคลัง,	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย

 

ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

	 กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า	 (ฉบับร่าง)	 ของประเทศไทย

ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้	 เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทยมีกรอบระยะเวลาของแผนจะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (ปี	 2561-2580)	 โดยจุดเด่นของแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าที่ส�าคัญ	ได้แก่

(1)	 ระบบผลติไฟฟ้า	ระบบส่งไฟฟ้า	และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	มีความมัน่คงรายพืน้ที	่สร้างสมดุล	ระบบไฟฟ้าตามรายภมิูภาค	

(2)	 มีการพจิารณาโรงไฟฟ้าเพือ่ความม่ันคงในระดับท่ีเหมาะสม	เพือ่รองรบักรณีเกดิเหตุวกิฤตด้านพลงังาน	รวมถงึมีการเพิม่ความยดืหยุน่ 

ของระบบไฟฟ้า	(Grid	Flexibility)	

(3)	 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าต้นทุนต�า่	เพือ่ลดภาระผูใ้ช้ไฟฟ้า	และไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันา	เศรษฐกจิและสังคมของประเทศในระยะยาว	

(4)	 เตรยีมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพือ่ให้เกดิการแข่งขนัด้านการผลติไฟฟ้า	 ซ่ึงจะช่วยเพิม่	 ประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าในภาพรวม

ของประเทศ	การผลติไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนทีแ่ท้จรงิ	

(5)	 ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

(6)	 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและการเพิม่ประสทิธิภาพในระบบไฟฟ้า	(Efficiency)	ทัง้ด้านการผลติไฟฟ้าและด้านการ

ใช้ไฟฟ้า	

(7)	 พฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ	(Smart	grid)	รองรบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของผูใ้ช้	ไฟฟ้าแบบ	Prosumer
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ปัจจัยประกอบการจัดท�าแผน PDP 2018

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ก�าลังผลิตไฟฟ้า	ณ	สิ้นเดือน	ธันวาคม	2560	เท่ากับ	46,090	เมกะวัตต์	แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า		ดังนี้

	 -	 พลังงานความร้อนร่วม	 20,398	 เมกะวัตต์	 ร้อยละ	 44.3

	 -	 พลังงานความร้อน	 8,567	 เมกะวัตต์	 ร้อยละ	 18.6

	 -	 โคเจนเนอเรชั่น	 5,816	 เมกะวัตต์		 ร้อยละ	 12.6

	 -	 พลังงานหมุนเวียน	 10,949	 เมกะวัตต์		 ร้อยละ	 23.8

	 -	 เครื่องยนต์ดีเชล	 60	 เมกะวัตต์		 ร้อยละ	 			0.1

	 -	 สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย	 300	 เมกะวัตต์		 ร้อยละ	 			0.6

	 	 รวม	 46,090	 เมกะวัตต์

ก�าลังการผลิตแบ่งตามผู้ผลิตไฟฟ้า

	 -	 กฟผ.	 16,071	 เมกะวัตต์	 ร้อยละ	 34.9

	 -	 เอกชนรายใหญ่	(IPP)	 14,949	 เมกะวัตต์	 ร้อยละ	 32.4

	 -	 เอกชนรายเล็ก	(SPP)	 7,536	 เมกะวัตต์		 ร้อยละ	 16.4

	 -	 เอกชนรายเล็กมาก	(VSPP)	 3,656	 เมกะวัตต์		 ร้อยละ	 		7.9

	 -	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	 3,878	 เมกะวัตต์		 ร้อยละ	 		8.4

	 	 รวม	 	 46,090	 เมกะวัตต์

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) 

	 ตามที่กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า	พ.ศ.	2561	 -	2580	 (Power	Development	Plan:	

PDP2018)	พร้อมท้ังจัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน	 (Energy	 Efficiency	Development	 Plan:	 EEDP)	 และจัดท�าแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก	 (Alternative	Energy	Development	 Plan:	AEDP)	 ให้สอดคล้องกัน	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 จึง 

ได้ก�าหนดกรอบการจัดท�าแผนดังกล่าว	โดยยึดหลัก	

 1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security)	เพื่อให้มีความม่ันคงครอบคลุมท้ังระบบผลิตไฟฟ้า	ระบบส่งไฟฟ้า	และระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้ารายพื้นที่และตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รวมถึงการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อ 

ความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม	เพื่อ	รองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด้านพลังงาน	

 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม	ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า	ที่มีต้นทุนต�่า	เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า	

และไม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาว	รวมถงึการเตรยีมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพือ่ให้เกดิการแข่งขนั 

ด้านการผลิตไฟฟ้า	ซึ่งจะช่วยเพิ่ม	ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ	การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	

 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)	 ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า	 จากพลังงานทดแทนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า	(Efficiency)	ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการ	ใช้ไฟฟ้า	โดยพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด	(Smart	grid)	

ในการจัดท�าแผน	 PDP2018	 ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 ซึ่งจัดท�าและประมาณการโดยส�านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ที่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ	3.8	ต่อปี

	 ในการจัดท�าแผน	 PDP	 2018	 จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 โดย	 สศช.	 ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ	3.80	ต่อปี		และจะต้องการบูรณาการกับแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งคาดว่าการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์

พลังงาน	จะท�าให้การใช้ไฟฟ้าลดลง	นอกจากนั้น	ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็ม

ตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่	 โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ	 ชีวมวล	 และก๊าซชีวภาพ	 รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ	 เช่น	 

ลม	 แสงอาทิตย์	 พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ	 3	 การไฟฟ้า	 ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที	่ 

ตลอดจนพัฒนาระบบ	Smart	Grid	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
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GDP และประชากร

	 แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว	(GDP)	ปี	2560	–	2580	มีค่าเฉลี่ยร้อยละ	3.8	ต่อปี			อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ	

-0.02	ต่อปี	โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดท�าแผน	PDP2018	ในช่วงปี	2561	–	2580	พบว่า	ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ	

(Energy)	ของระบบ	3	การไฟฟ้า	และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ	(Peak)	ในปี	2580	มีค่าประมาณ	367,458	ล้านหน่วย	และ	53,997	เมกะวัตต์	ตามล�าดับ

	 กพช.ได้ใช้ข้อมูลข้างต้นในการจัดท�า	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 (PDP2018)	 จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้า	

ของระบบ	3	การไฟฟ้าในปลายปี	2580	รวมสุทธิ	77,211	 เมกะวัตต์	โดยประกอบด้วยก�าลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน	ณ	สิ้นปี	2560	 เท่ากับ	46,090	

เมกะวัตต์	 โดยเป็นก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม	 56,431	 เมกะวัตต์	 และมีการปลดก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี	 2561	 -	 2580	

จ�านวน	25,310	เมกะวัตต์

สรุปเป้าหมายก�าลังผลิตไฟฟ้า

ก�าลังผลิตไฟฟ้า ในช่วงปี 2561-2580

	 -	 ก�าลังผลิตไฟฟ้า	ณ	ธันวาคม	2560		 46,090		 เมกะวัตต์

	 -	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่	ในช่วงปี	2561	-	2580		 56,431		 เมกะวัตต์

	 -	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ	ในช่วงปี	2561	-	2580		 -25,310		 เมกะวัตต์

	 -	 รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น	ณ	สิ้นปี	2580	 77,211		 เมกะวัตต์

 

ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 เท่ากับ 56,431 เมกะวัตต์  แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี้

	 -	 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน		 20,766	 เมกะวัตต์

	 -	 โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ		 500		 เมกะวัตต์

	 -	 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น		 2,112			 เมกะวัตต์

	 -	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม		 13,156		 เมกะวัตต์

	 -	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์		 1,740		 เมกะวัตต์

	 -	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์		 5,857	 เมกะวัตต์

	 -	 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส		 8,300		 เมกะวัตต์

	 -	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 4,000		 เมกะวัตต์

	 	 รวม		 56,431		 เมกะวัตต์
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2580
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36,776

41,693

46,296

-

212,515

241,273

273,440

303,856
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29,969

35,213

41,079

47,303

53,997

203,203

236,488

277,302

320,761

367,458

-2,460

-1,563

-614

1,007

-

-9,312

-4,785

3,862

16,905

-

พ.ศ.

PDP2015

พลังไฟฟ้าสูงสุด

(เมกะวัตต์)

พลังไฟฟ้าสูงสุด

(เมกะวัตต์)

พลังไฟฟ้าสูงสุด

(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า

(ล้านหน่วย)

พลังงานไฟฟ้า

(ล้านหน่วย)

พลังงานไฟฟ้า

(ล้านหน่วย)

PDP2018 เปลี่ยนแปลง
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4,250

2,296

325

1,158

189

26

4,000

12,244

10,000

3,376

546

2,725

1,485

44

-

18,176

พลังงานแสงอาทิตย์*

ชีวมวล	

ก๊าซชีวภาพ

พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า

พลังงานลม

ขยะอุตสาหกรรม

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

รวม ณ ปี 2580

พลังงานหมุนเวียน / อนุรักษ์พลังงาน ก�าลังผลิตตามสัญญา ก�าลังผลิตที่เชื่อถือได้

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 

(AEDP 2018)

	 ส�าหรบัการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	กพช.	ได้มมีติให้ปรบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	ระหว่าง 

ปี	 2561	 –	 2580	 	 โดยเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ทุกประเภท	ตามวัตถุประสงค์ที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ		

ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน	 และ	 สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ	 โดยมี

กรอบนโยบายหลักดังนี้	

(1)	 ส่งเสรมิพลงังานจากขยะ	และตามด้วยพลงังานชวีภาพ	ได้แก่	ชวีมวล	และก๊าซชวีภาพ	เป็นอนัดับแรก	

(2)	 ก�าหนดเป้าหมายการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนตามรายภมิูภาค	หรอืการ	Zoning	ให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพ

พลงังานหมุนเวยีน	

(3)	 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลม	 เม่ือต้นทนุการผลติสามารถแข่งขันได้กบัการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลวหรอื	 LNG	

ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ	และส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าทีเ่กดิการสร้างชมุชนทีเ่ข้มแขง็	และการลดการน�าเข้าพลงังานจากฟอสซิล	และ	

(4)	 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนด้วยวธีิการแข่งขันด้านราคา	(Competitive	Bidding)

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

(1)	 การส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเอมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม	ได้แก่	การก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามนโยบาย

การส่งเสริมของภาครัฐเพื่อแก้	ปัญหาขยะชุมชน	รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล	และก๊าซชีวภาพในพื้นที่พิเศษ	3	

จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดย	มีเป้าหมายรวม	520	เมกะวตัต์	ประกอบด้วย

	 -	โรงไฟฟ้าขยะ		 	 	 	 	 	 400		 เมกะวตัต์	

	 -	โรงไฟฟ้าชวีมวลประชารฐัในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้		 120		 เมกะวตัต์

(2)	 เป้าหมายการใช้พลงังานทดแทนเพือ่การผลติไฟฟ้า		(โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนใหม่และมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน	)
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แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
 

	 ในการสนับสนุนให้แผน	 PDP	 และ	 AEDP	 บรรลุเป้าหมายสามารถผลิตและจัดส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทยได้จัดท�าโครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าที่จะด�าเนินการในช่วงเวลาตามแผน

PDP2015	ประกอบด้วยโครงการต่างๆดังนี้	

-	 โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่พิม่ข้ึน	จ�านวน	9	โครงการ

-	 โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่เสรมิความมัน่คงระบบไฟฟ้า	จ�านวน	7	โครงการ

-	 โครงการปรบัปรงุและขยายระบบส่งไฟฟ้าทีเ่ส่ือมสภาพตามอายกุารใช้งาน	จ�านวน	5	โครงการ

-	 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รองรบัการเชือ่มต่อโรงไฟฟ้า	จ�านวน	9	โครงการ	(เพือ่รองรบัการซ้ือไฟฟ้าจาก	IPP,	SPP	และ	ซ้ือไฟฟ้า

ต่างประเทศ)

-	 โครงการเชือ่มโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ	(Grid	to	Grid)

-	 โครงการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ	(Smart	Grid)

	 โดยการพฒันาระบบส่งทัง้หมดนีเ้ป็นโครงการและแผนงานทีก่ฟผ.ได้รบัอนมัุติและอยูร่ะหว่างก่อสร้างจ�านวน	17	โครงการ	และเป็น

โครงการแผนงานทีก่ฟผ.มีแผนศกึษาเพือ่ขออนมัุติอกีจ�านวน	11	โครงการ

	 นอกเหนือจากการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถรองรับการปรับปรุงระบบตามแผน	PDP	และ	AEDP	แล้ว	การเสริมความมั่นคงของ

ระบบให้มีความเสถียรในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าก็มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน	 กฟผ.ได้ก�าหนดแผนเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยพัฒนาระบบ

ผลิตไฟฟ้า	ระบบส่งไฟฟ้า	และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ส�าหรับพื้นที่ที่มีโอกาสและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง		รวมถึงพัฒนา

ระบบส่งไฟฟ้าให้สอดคล้องกับประมาณการความต้องการ	ไฟฟ้าซึ่งได้มีการจัดหาใหม่ให้สอดรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	ดังนี้

 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	เฉลี่ยร้อยละ	3.3	โดยมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่ม	ได้แก่	

โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่	 8-9	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	 600	 เมกะวัตต์	 โดย	 ณ	 สิ้นปี	 2580	 ภาคเหนือจะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	

9,514	เมกะวัตต์

 ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ความต้องการไฟฟ้าเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ	3.7	โดยมีความจ�าเป็นต้องพฒันาโรงไฟฟ้า 

เพิ่ม	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าล�าตะคองแบบสูบกลับ	เครื่องที่	3-4	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	500	เมกะวัตต์	โครงการโรงไฟฟ้าน�้าพอง

ทดแทน	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	650	เมกะวัตต์	โครงการโรงไฟฟ้าใหม่	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,400	เมกะวัตต์	และการรับซื้อไฟฟ้าจาก

ต่างประเทศ	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	3,500	เมกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	2580	จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	16,700	เมกะวัตต์

 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคกลางตอนบน ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.8	โดยมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่ม

เติมเพื่อเสริมความมั่นคงระบบ	ไฟฟ้าในพื้นที่ในช่วงปี	2568	-	2580	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าใหม่	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,400	เมกะวัตต์	

โดย	ณ	สิ้นปี	2580	จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	9,134	เมกะวัตต์

 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันตก	ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ	3.4	โดยมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่ม	 

ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	700	เมกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	700	 

เมกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	2580	จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	7,041	เมกะวัตต์

 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ประมาณร้อยละ	3.3	ต่อปี	โดยมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้า

เพิ่ม	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,400	เมกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	

1,700	เมกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	2580	ภาคใต้จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	8,638	เมกะวัตต์

 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ	1.9	ต่อปี	และเป็นศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า

ของประเทศไทย	(Load	Center)	โดยมี	ความจ�าเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ส่วนเพิ่ม	ขนาดก�าลังผลิต

ไฟฟ้าสุทธิ	2,100	เมกะวัตต์	โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือส่วนเพิ่ม	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,400	เมกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่	

ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้า	สุทธิ	700	เมกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	2580	เขตนครหลวงจะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิน้	11,478	เมกะวตัต์

ทีม่า:	แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2561-2580	(PDP2018),	กระทรวงพลงังาน
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เป้าหมายการด�าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

	 การจัดท�าแผน	PDP2018	 	ท�าให้เห็นการเติบโตของการใช้ไฟฟ้า	ตามภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ	 	 	อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงาน

ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดท�าแผนบริหารก�าลังผลิตไฟฟ้าโดยมีเป้าหมาย	ดังนี้

 

1. แผนการเพ่ิมก�าลงัการผลติไฟฟ้าในอนาคต (แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า)

	 การปรับก�าลังการผลิตไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช ้

ไฟฟ้าและทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วง	พ.ศ.	2561-2580

 2. แผนการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

	 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้น	จึงท�าให้มีการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

สอดคล้องกับข้อตกลงของ	COP21	ประกอบด้วย	ชวีมวล	 ก๊าซชวีภาพ	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานแสงอาทติย์ทุน่ลอยน�า้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 

และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ	โดยมีเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้า	เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น	รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ในอนาคตที่จะมีความเชื่อถือและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

 3. แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid)

	 แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย	พ.ศ.	2558	–	2579	ซึ่งการพัฒนาระบบนี้จะท�าให้มีความมั่นคงในระบบไฟฟ้า 

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	และรองรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น	รวมทั้งสามารถลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้	โดยแผน

พัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะถูกน�ามาใช้	 เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนและใช้ทดแทนกัน 

ซึ่งจะช่วยรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของพื้นที่

 4. แผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

	 การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	และทดแทนสายไฟฟ้าเก่า 

ที่เสื่อมสภาพ	ซึ่งจะท�าให้การจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง	ทั้งในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	เช่น	การขยาย/ปรับปรุงสถานี

ไฟฟ้าแรงสูง	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแรงดันใน	การจ่ายไฟฟ้า	และ	ขยาย/ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า	เป็นต้น
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พลังงานความร้อนร่วม

พลังงานความร้อน

พลังงานหมุนเวียน

โคเจนเนอเรชั่น

เครื่องยนต์ดีเชล

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ

รวม

หน่วย:	เมกะวัตต์

ประเภทโรงไฟฟ้า เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง
ก�าลังการผลิต (ปี)

2560 2580

รายงานประจ�าปี 256150



	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(Corporate	Risk	Management	:	CRM	)	โดยได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทในเครือ	อย่างต่อเน่ืองให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน

เพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบกรณีที่เกิดความเสี่ยง	สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นอย่างย่ังยืนเป็นไปตามมาตรฐานสากล

และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่	

	 บริษัทได้ก�าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับช้ัน	 มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ

ร่วมกัน	มีกระบวนการประเมิน	ติดตาม	วิเคราะห์	และสอบทาน	ความเสี่ยงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจกับการเติบโตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของบริษัท	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น	 เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน	 และภายนอก	พร้อมทั้ง

ก�าหนดมาตรการ	แผนรองรับและมาตรการป้องกัน	เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โดยครอบคลุมและเชื่อมโยงกิจกรรมส�าคัญ

ของทุกสายงาน	 ตามแผนการบริหารความเสี่ยง	 โดยได้มีการพิจารณาและรายงานผลการบริหารความเส่ียงส�าคัญของบริษัท	 บริษัทย่อย	 และ

บริษัทในเครือ	อย่างเป็นระบบ	และมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	

(Risk	 Management	 Committee	 :	 RMC)	 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 เป็นกรรมการ	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 (CRM)	 

ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการช่วยก�ากับดูแล	สนับสนุน	และ

พัฒนาการบริหารความเส่ียงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ	 และสนับสนุนการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการ

บริหารความเสี่ยง

	 บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบ่งความเสี่ยง	เป็น	6	ด้าน	ดังนี้

ก. ความเสี่ยงด้านการเงิน

 บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานในแต่ละโครงการ	เพื่อใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน	การเตรียมงาน	รวมถึงข้ันตอน 

การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อการด�าเนินการในโครงการ	 ดังนั้นหากบริษัทไม่มีการบริหารจัดการสภาพคล่องท่ีดี	 อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานโครงการ	

หรือความสามารถในการรับงานใหม่และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	 บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงทุนได้ก�าหนดนโยบาย

การลงทุน	นโยบายบริหารสภาพคล่อง	และนโยบายการกู้ยืมเงิน	เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อน�ามาก�าหนดกรอบ 

การลงทุนการบริหารสภาพคล่อง	 และการกู้ยืมเงินของบริษัท	 ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย	 แผนด�าเนินงาน	 ระเบียบวิธีปฏิบัติ	 ข้อก�าหนดของ	

กลต.	และ	ตลท.	รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	

	 ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการด�าเนินงานบางส่วนของเด็มโก้นั้น	 ในบางคร้ังจ�าเป็นต้องสั่งซ้ือวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศ	

เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว	 บริษัทก�าหนดนโยบายให้มีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward	 Contract)	 ไว้ทั้งจ�านวน	 อย่างไร

ก็ตามหากคณะกรรมการบริหารมีความมั่นใจในการคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน	บริษัทอาจพิจารณาไม่ท�าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า	(Forward	Contract)	แต่อาจใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทอื่น	หรือ	บริษัทอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้ให้กับผู้ผลิต

วัสดุอุปกรณ์โดยตรง

การบริหารความเสี่ยงองค์กร
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ข. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

	 บริษัทตระหนักถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	สภาพแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศ	รวมถึงความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี	ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น/ยาว	โดยบริษัทได้ติดตาม	วิเคราะห์	ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	

สังคม	 การเมือง	 กฎหมาย	 และนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบที่จะมีต่อการด�าเนินกลยุทธ์ของบริษัท	 ซึ่ง

นอกจากการก�าหนดกระบวนการทบทวนความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอทั้งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ	คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริษัท	แล้วบริษัทยังจัดท�าโครงการ	Thinking	Together	ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง		

Leadership	Brainstorming	Workshop	ในผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

	 ส�าหรับการลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่	 หรือ	 ในตลาดที่เปิดขึ้นใหม่	 เช่นตลาดต่างประเทศ	 เป็นกลยุทธ์ในการสร้าง

ความเจริญเติบโต	อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึนกับองค์กร	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการวิเคราะห์

ความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงการก�าหนดมาตรการรองรับหรือป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและ

ผลตอบแทนการลงทุน	 โดยกระบวนการพิจารณา	 กลั่นกรอง	 ได้ด�าเนินการผ่านคณะกรรมการลงทุน	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองค์กรที่มีประสบการณ์	 ให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างการเจริญเติบโตและ

มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม	

	 ในขณะท่ีการปรบัเปลีย่นนโยบายของรฐับาล	การออกกฎหมาย	หรอื	ข้อบงัคบัของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกจิ	โดยเฉพาะ 

การลงทุนในโครงการใหม่	หรือการขยายกิจการท่ีบริษัทก�าหนดเป็นกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	 เด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญกับ 

มาตรการในการติดตามและวเิคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกจิของรฐับาลท่ีจะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทเป็นการล่วงหน้า	โดยบรษิทั 

ก�าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังให้สอดคล้องกับกฏหมาย	 ระเบียบและข้อก�าหนดที่เปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี้	 กระบวนการดังกล่าว

บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติครอบคลุม	การลงทุน	และ/	หรือการขยายกิจการ	ทั้งในประเทศ	และ	ต่างประเทศ

ค.ความเสี่ยงด้านการตลาด

	 ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยทั่วไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริโภคของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย

และประเทศทั่วโลก	 ความเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่องบประมาณการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน	 และอาจส่งผลต่อเนื่องถึง	 ธุรกิจออกแบบ	

จัดหา	และบริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า	และเครื่องกล	ที่ผ่านมา	บริษัทได้ใช้เครื่องมือในการบริหาร	วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทด้านความ

สามารถในการแข่งขัน	 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของบริษัทด้วยความระมัดระวัง	 ก่อนก�าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม	

เช่น	 การขยายแนวธุรกิจไปสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	 และพลังแสงอาทิตย์	 เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการได้มาซึ่ง

กระแสเงินสดที่สม�่าเสมอ	บริษัทมีนโยบายที่จะประเมินความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวนปัจจัยพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

อย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 ความผันผวนของราคา	และ	ความต้องการพลังงาน	เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าซ่ึงเป็นต้นทุนของบริษัท	และส่ง 

ผลกระทบโดยอ้อมกับการลงทุนของภาคเอกชนท่ีจะมีการขยายธุรกิจซึ่งเป็นที่มาของรายได้จากธุรกิจการให้บริการของบริษัท	อย่างไรก็ตาม

ความผันผวนของราคา	และ	ความต้องการพลังงาน	เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมและยากที่จะหลีกเลี่ยงจากผลกระทบ		บริษัทให้ความส�าคัญ 

กบัปัจจยัดังกล่าว	ด้วยการก�าหนดมาตรการรองรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน	เช่นการควบคมุต้นทุนงานด้วยการส่ังซ้ือสนิค้าและก�าหนดส่งสินค้าจาก

ผู้ขายให้สอดคล้องกับสัญญาบริษัทรับจากผู้ว่าจ้าง	 รณรงค์การประหยัดพลังงานจากการใช้งานในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ	ส�าหรับผลกระทบ 

ทางอ้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลดการลงทุนของภาคเอกชน	บริษัทได้เพิ่มช่องทางของรายได้ท่ีหลากหลายทั้งจากงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	

พลังงานทดแทน	ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทต่าง	ๆ		เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากสาเหตุดังกล่าว

	 ความเส่ียงในการขยายธุรกิจในการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าและ/หรือร่วมลงทุนก็เป็นอีกความเสี่ยงท่ี	 บริษัทจะให้ความระมัดระวังโดย

ก่อนด�าเนินการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร่วมทุนก่อนร่วมด�าเนินการอย่างเข้มงวด		บริษัทจะเลือกผู้ร่วมทุนที่มีสถานะทางการเงิน	และ

ความสามารถในการท�างานที่ไม่ด้อยไปกว่าบริษัท

รายงานประจ�าปี 256152



	 จากลักษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน	ที่มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต	และปัจจัยในการลงทุน	อย่างกว้างขวาง	ส่งผลให้ภาวะ

การแข่งขันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วยการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรให้เพียงพอ	 	 มีระบบ

บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	 จัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม	 	 รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือ

กับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานท�าให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง	พร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยงแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

ง. ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ

	 เน่ืองจากธุรกิจของบรษัิทส่วนใหญ่ต้องเสนอราคาในการให้บรกิารเป็นแบบรบัเหมาแบบตายตัว	โดยเป็นราคาทีก่�าหนดต้ังแต่เริม่ประมูลงาน 

จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ	 ซื่งในระหว่างการด�าเนินการราคาของวัสดุและอุปกรณ์	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น	 หรือผู้รับเหมาไม่มีคุณภาพหรือ

โครงการล่าช้ากว่าก�าหนด	ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนสูงขึ้นในแต่ละโครงการ		ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อต้นทุนนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัท

ให้ความส�าคญัในล�าดับต้น	คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กรได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดับจดัการ	ติดตาม 

ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัการบรหิารโครงการ	และรายงานผลการติดตามความเสีย่งดังกล่าวให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรทราบทุกไตรมาส 

ทั้งนี้บริษัทได้ก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากเหตุต่างๆ	ดังนี้

																การลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง	มีสองกรณีคือในกรณีเป็นอุปกรณ์หลัก		บริษัทจะท�าการตกลงกับผู้จัดจ�าหน่าย

ตั้งแต่ช่วงของการเริ่มประมูลงาน	เพื่อให้ได้รับการยืนยันราคาล่วงหน้า	ครอบคลุมระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาราคาและเมื่อลงนามในสัญญาจ้าง 

บริษัทจะออกค�าส่ังซ้ือเพื่อควบคุมต้นทุนให้คงที่	 ส่วนกรณีเป็นวัสดุทั่วไป	 ซ่ึงมีผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย	 บริษัทจะรวบรวมปริมาณส่ังซื้อจาก

หลายๆ	โครงการ	เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรอง	ท�าให้มีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง	ดังนั้น	ที่ผ่านมาบริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคา

วัสดุทั่วไปไม่มากนัก

														ส่วนการลดความเสี่ยงในการด�าเนินงานและบริหารจัดการโครงการโดยผู้รับเหมาที่ไม่มีคุณภาพ	จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความ

เอาใจใส่ในงานและท�างานผิดพลาด	 น�ามาซึ่งความล่าช้าของโครงการอันอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�าเนินงานและความสามารถ

ในการท�าก�าไรของบริษัทในอนาคตนั้น	บริษัทได้แต่งต้ังและมอบหมายงานโครงการให้แก่ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้รับเหมา	 

โดยพิจารณาถึงงานทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบปัจจุบัน	รวมทั้งความสามารถและความช�านาญเฉพาะด้านของผู้จัดการโครงการแต่ละราย	พร้อมกันนี้ 

บริษัทยังได้ก�าหนดให้กลุ่มวิศวกรผู้บริหารเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการของผู้จัดการโครงการอีกชั้นหนึ่งด้วย

															ความเสี่ยงการเพิ่มของต้นทุนอันเนื่องมาจากโครงการล่าช้ากว่าก�าหนด	ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากเจ้าของโครงการ	ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก

ผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	หรือการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าหรือสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ	หากมีผลให้โครงการ 

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเจ้าของโครงการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนได้					

	 	 	 ส�าหรับความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท	 เช่นจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยประเภทต่างๆ	 บริษัทได้ลดความเสี่ยงเหล่านี้โดย

การหามาตรการรองรับความเสี่ยง	โดยเฉพาะการประกันภัย	ส�าหรับในด้านงานก่อสร้างบริษัทจะก�าหนดไว้ในสัญญาของโครงการ	และ	ส�าหรับ

โครงการที่มีมูลค่าสูงหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ	บริษัทจะจัดท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท	(Insurance	for	All	Risk)	
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จ. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร	 ซึ่งได้แก่การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆตามแผนงาน 

ซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญ		แม้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	(Feasibility	Study)	จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในผลส�าเร็จว่าบริษัทจะสามารถ

จัดการความเสี่ยงและจะท�าให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้	แต่การด�าเนินการตามโครงการก็ยังอาจเกิดความเส่ียงได้อีก	 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบัความส�าเรจ็ของโครงกการได้น้ันการบรหิารความเสีย่งด้านบรหิารจดัการองค์กร	จงึต้องครอบคลมุความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกับ 

การจัดท�างบประมาณ	ความเสี่ยงด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย	 ความเสี่ยงด้านก�าหนดเวลา	 และความเสี่ยงด้านเทคนิค	ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่

ในการวางแผนปฏิบัติ	การแก้ไข	ติดตามผล	เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับโครงการ	กิจกรรมต่างๆ	

	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 ท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ

องค์กรแล้ว	 บริษัทจะต้องมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล	 ทั้งความรู้	 ความสามารถ	 และจ�านวนที่เพียงพอ	 บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ	 ให้คงอยู่กับบริษัท	 รวมถึงสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับชั้น	 ส�าหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ 

บุคลากร	 มักเกิดจาก	 บริษัทมีบุคลากรไม่เพียงพอ	 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ	 รวมถึงการพึ่งพาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม	 บริษัทได้ก�าหนด

มาตรการที่จะลดความเสี่ยงด้านบุคลากรจากเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้

 

	 -		ความเสี่ยงจากก�าลังคนและความสามารถ	ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ

	 ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว	อาจท�าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงาน	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าว	โดยจัดให้มี 

การติดตาม	 และประเมินสภาวการณ์ของเศรษฐกิจอย่างสม�่าเสมอ	 ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคุณภาพมีความผูกพันกับองค์กร 

มีผลตอบแทนที่เหมาะสม	 และ	 เป็นธรรม	 และสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ	 รวมถึงก�าหนดแนวทางความก้าวหน้าใน 

การท�างานตามสายงานเพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่นที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว

 

	 -	ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร

	 ในการด�าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ	จัดหา	 ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 งานสถานีไฟฟ้าย่อยงานก่อสร้างสายส่ง	 และ

งานเสาโทรคมนาคม	 จ�าเป็นท่ีต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างย่ิงวิศวกรผู้ท�าหน้าที่ควบคุมและ 

บริหารโครงการ	 ต้ังแต่ระดับผู้จัดการโครงการ	 ซึ่งหากบริษัทสูญเสียวิศวกรเหล่าน้ีไปย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานและ 

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	 บริษัทจะจัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว	

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงมีการกระจายอ�านาจการบริหารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล

	 -	ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร

	 คณะผู้บริหารของบริษัท	เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านเสาโทรคมาคม	ดังน้ัน	หากมี 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต	 เพื่อ

ลดการพึ่งพาผู้บริหารดังกล่าว	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อกระจายอ�านาจการบริหารงานด้วยการแต่งต้ังและมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีให้แก ่

คณะกรรมการบริหาร	 เพื่อให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่างๆ	 ที่เหมาะสมสอดคล้องกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถ	 รวมถึงก�าหนด

นโยบายให้มีการพัฒนาผู้บริหารทดแทนอย่างเพียงพอ

	 นอกจากการก�าหนดมาตรการลดความเส่ียงด้านบุคคลากรดังกล่าวแล้ว	 บริษัทยังมีนโยบายก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 

เพื่อเป็นการ	 เตรียมสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 เช่น	 กรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการฝ่าย 

หัวหน้างาน	ที่ว่างลง	ด้อยศักยภาพ	ต�าแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความสามารถ	หรือไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผน 

บุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญและต�าแหน่งวิกฤตจะสามารถป้องกัน	บรรเทา	หรือยับย้ัง	 ความเสี่ยงด้านการบริหารแผนสืบทอดต�าแหน่งได	้ 

จึงก�าหนดให้มีนโยบายการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในต�าแหน่งเสี่ยงได้	รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา	คัดเลือก 

โอนย้ายไว้ล่วงหน้า	รวมทั้งการแสวงหาปัจจัยน�าเข้าหรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะจ�าเป็น	เพื่อการพัฒนา 

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ทิศทาง	แผนกลยุทธ์	พันธกิจและค่านิยมในอนาคต
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ฉ. ความเสี่ยงด้านการทุจริต

	 ความเสี่ยงด้านการทุจริตประกอบด้วย	3	ประเภทคือ	ความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์สิน	ซึ่งน�าไปสู่การครอบครองทรัพย์สินของบริษัท

อย่างไม่ถูกต้อง	หรือเป็นเหตุให้บริษัทสูญเสีย	ทรัพย์สิน	โอกาสหรือผลประโยชน์ใด	โดยมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น	ประเภท

ที่สองคือความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เป็นการใช้อ�านาจหน้าท่ีโดยมิชอบกระท�าการใดๆ	 เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้	 ทั้งต่อ

องค์กร	ตนเอง	หรือผู้อื่น	ซึ่ง	ครอบคลุมถึง	การให้	และ/หรือรับสินบน	การขัดแย้งทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรือ	เรียกร้องผลประโยชน์	และ

การจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก	ด้วยและตวามเสี่ยง	ด้านทุจริตประเภทที่สามคือ	ความเสี่ยงจากการทุจริตในการรายงาน		เป็นการปรับปรุง

แก้ไขรายงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน	เช่น	งบการเงิน	บันทึกการเงิน	หรือรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	เพื่อปิดบังการยักยอกทรัพย์หรือการ 

กระท�าที่ไม่เหมาะสม	 หรือเพื่อหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น	 ซึ่งส่งผลให้งบการเงิน	 บันทึกการเงิน	 หรือรายงานต่างๆ	 ของบริษัทไม่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง

	 การประเมินความเสีย่งด้านการทจุรติ	มีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ทุกหน่วยงานในเด็มโก้ด�าเนนิการเชงิรกุ	เพือ่ระบ	ุประเมนิ	และทบทวนความเสีย่ง 

ด้านการทุจริตขององค์กร	 รวมท้ัง	 สร้างความตระหนักถึงความเส่ียงด้านการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน	 และผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ 

การด�าเนินงานขององค์กร	เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ถูกระบุ	และจัดการอย่างทันท่วงที	อย่างไรก็ตาม	ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน 

ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของตน		

	 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยบริษัทลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้	 ดังน้ันการประเมิน	 ความเส่ียง

ด้านการทุจริต	 การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต	 ตลอดจน	 การสร้างจิตส�านึกและ 

ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของเด็มโก้	เป็นปัจจัยส�าคัญในการช่วยป้องกัน	การเกิดการทุจริตในองค์กร																		

	 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตนั้น	 บริษัทได้จัดให้มีนโยบาย	 คู่มือปฏิบัติงาน	 และมาตรการเพื่อต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น	 เช่น	 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	 คู่มือการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต	 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยา

บรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง	 แนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงิน	

สนับสนุน	 และแนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้	 ของขวัญ	 ของก�านัล	 และการเลี้ยงรับรอง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทเข้าใจหลัก

การด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของบริษัท	 รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนัก	 จิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่

บุคลากรของบริษัท	ทั้งนี้	นโยบาย	คู่มือปฏิบัติงาน	และมาตรการที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในจะท�าการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	 และคู่มือที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าอย่างน้อยทุก	 2	 ปี	 เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รับ

การจัดการอย่างเหมาะสม

	 ในกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรท่ีได้กล่าวถึงทั้งหมด	คณะกรรมการความเส่ียงองค์กรจะมีการติดตามประเมินผล	ทบทวน

นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 และในกรณีที่มีเหตุการณ์

ส�าคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ด�าเนินการโดยเร็ว

DEMCO Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2018 55



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

ประเภทธุรกิจ	 	 ให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

	 	 	 	 ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	–	สถานีไฟฟ้าย่อย	งานระบบไฟฟ้า

	 	 	 	 และเครื่องกล	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	2561)

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai)	 14	ธันวาคม	2549

ย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายใน	 4	กุมภาพันธ์	2554

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)

กลุ่มอุตสาหกรรม	/	หมวดอุตสาหกรรม	 ทรัพยากร	/	พลังงานและสาธารณูปโภค

ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่		 0107549000092

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี		 0107549000092

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพ	10400

	 	 โทรศัพท์	0	2009	9999

	 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	ส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	จ�ากัด

	 	 53	ถนนนราธิวาสราชนครินทร์	แขวงช่องนนทรี	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120		

	 	 โทรศัพท์	:	0-2678-0750-4

	 	 แฟกซ์	:	0-2678-0661

	 	 อีเมล	:	cna@cnaaudit.com

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

ในเว็บไซต์ของบริษัท	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

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ของเด็มโก้ ณ วันที่  24 ธันวาคม 2561

ล�าดับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

กลุ่มนางประพีร์		ปุ้ยพันธวงศ์1

นายศิริศักดิ์		สนโสภณ

บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์

น.ส.จันทนา		จินดาพรบูรณะ

นายอานันท์		ตันติจรัสชีพ

นายธีระชัย		วรัญญูรัตนะ

นายวรุณ		สนโสภณ

นายวสันต์		สนโสภณ

นายสุวัฒน์		จรดล

น.ส.อรสา		ไตรตรึงษ์ทัศนา

	อื่นๆ

รวม

143,372,254

66,939,700

63,282,915

10,781,700

10,232,400

8,375,000

7,410,000

7,400,000

7,248,868

5,792,400

399,509,014

730,344,251

19.63

9.17

8.66

1.48

1.40

1.15

1.01

1.01

0.99

0.79

54.70

100.00

รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ 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�านักงานกรรมการผู้จัดการ
และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะท�างานบริหาร
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะท�างานบริหารการลงทุน

คณะกรรมการจัดการ

รายงานประจ�าปี 256158



1.	 นางประพีร์		ปุ้ยพันธวงศ์

2.	 นายวิทยา		คชรักษ์**

3.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ

4.	 นายไมตรี		ลักษณโกเศศ*

2549

25/4/2555

2549

25/4/2552

12

6

12

9

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ		กรรมการลงทุน		
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนปี
ที่เป็นกรรมการ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด	6	ชุด	คือ	คณะกรรมการบริษัท	 

คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการลงทุน	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 	 และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการ เด็มโก้

	 คณะกรรมการบริษัท	ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น	มีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	โดยมีการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	เพื่อการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการ	รวมทั้งสร้างผลตอบแทน 

จากการลงทุน	ภายใต้ความเชี่ยวชาญ	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการบริษัทต้องมุ่งสร้าง	 และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท	 ต้องให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย	 มีความเป็นผู้น�า	

(Leadership	Board)	ที่ใช้ความรู้	ความสามารถ	แนะน�าฝ่ายจัดการให้ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ	ที่เข้ามากระทบบริษัท	ด้วยการให้ความส�าคัญกับ 

ยุทธศาสตร์ธุรกิจ	การบริหารความเสี่ยง	การวางแผนบุคลากรระดับสูง	(Succession	Planning)	IT	และ	Cyber	Security	เพื่อให้ธุรกิจของ 

กลุ่มเด็มโก้	สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	มีการท�าธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	ไม่สนับสนุนการจ่ายสินบน	และทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

เด็มโก้	ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ		ดังนี้

	 1.	 	คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 2.	 จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นไปตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	9	คน	โดยกรรมการ 

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

จะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและ 

การบริหารกิจการ	 อีกท้ังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที	่ 

ทจ.	28/2551	เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	(“ประกาศ	ทจ	28/2551”)	

	 3.	 จ�านวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	

	 4.	 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท

	 ทั้งนี้	 คุณสมบัติ	 และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ	 และ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 ให้เป็นไปตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ด ี

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

กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

	 ปี		2561	คณะกรรมการ	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

11.	นายปริญช์		ผลนิวาศ*

12.	นายปัญญ์		เกษมทรัพย์*

2549

25/4/2555

2549

25/4/2552

11/7/2556

14/11/2557

2549

29/4/2556

28/4/2559

26/4/2560

27/4/2561

27/4/2561

12

6

12

9

5

4

12

5

3

2

1

1

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ		กรรมการบริหาร		กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ		ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล		กรรมการลงทุน

กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ		ประธานกรรมการบริหาร		
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	

กรรมการ		กรรมการบริหาร		
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	กรรมการลงทุน

กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการลงทุน

กรรมการ		กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
กรรมการลงทุน

กรรมการอิสระ		กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการลงทุน

กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท   

กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท	เป็นดังนี้

	 นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์		นายไพฑูรย์		ก�าชัย		กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน 

และประทับตราส�าคัญบริษัท	หรือ	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	นายพงษ์ศักด์ิ	ศิริคุปต์		นายไพฑูรย์		ก�าชัย		นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์		กรรมการ 

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้

	 1.	 มคีณุสมบติัถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษัิทมหาชนจ�ากดั	กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และการก�ากบั 

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท		รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน 

เป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

	 2.	 มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ		มีความเป็นอิสระ	ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความ

ระมัดระวงัด้วยความซ่ือสัตย์	(Duty	of	Care	and	Duty	of	Loyalty)	และสามารถทุ่มเทอทุศิเวลาได้อย่างเต็มท่ี	มีสขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง	และจติใจ 

ที่สมบูรณ์	สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ	มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี	มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์

ในการประชุม	มีความตรงไปตรงมา	แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้โดยอิสระ	มีประวัติการท�างาน	และจริยธรรมที่ดีงาม	และได้รับการยอมรับ 

จากสังคม

	 3.	 มีความรู้ความสามารถที่ส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท	ได้แก่	ธุรกิจพลังงาน	วิทยาศาสตร์	การบริหารรัฐกิจ	วิศวกรรมศาสตร์	เศรษฐศาสตร ์

การบัญชี	การตลาด	การเงิน	และกฎหมาย

หมายเหตุ	 *	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	มีมติแต่งตั้งกรรมการล�าดับที่	11	-12		นายปริญช์		ผลนิวาศ	และ	นายปัญญ์		เกษมทรัพย์	แทน 

	 กรรมการล�าดับที่	4	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ	และกรรมการล�าดับที่	9	นางสุทธารักษ์		ปัญญา		ที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ

	 **	 นายวิทยา	 คชรักษ์	 กรรมการอิสระ	 ลาออกจากต�าแหน่ง	 เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ	 มีผลต้ังแต่	 วันท่ี	 1	 ธันวาคม	 2561	 และมติ 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	มีมติแต่งตั้งนายปราโมทย์		อินสว่างเป็นกรรมการอิสระแทนเมื่อ	29	มกราคม	2562

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนปี
ที่เป็นกรรมการ

วันที่ได้รับต�าแหน่ง

รายงานประจ�าปี 256160



	 4.	 ไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

	 5.	 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน	หรือ

กรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น	

เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

	 6.	 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า	หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทท�าข้ึน	ไม่ว่าโดยตรง	หรือโดยอ้อม	หรือถือหุ้น	 

หุ้นกู้	เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท	หรือบริษัทในเครือ

การแต่งตั้งและการพ้นต�าแหน่งของกรรมการ  

	 การแต่งต้ังกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมที่จะเป็น

กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	และข้อก�าหนดของกฎหมาย	 กับหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	ทั้งน้ี

จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน	โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ	 

โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ	เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น		

•	 ส�าหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนน�าเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการ 

บริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย	 โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการเสนอชื่อต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังต่อไป	

•	 กรรมการจ�านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากต�าแหน่งในทุกคร้ังของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี

โดยให้กรรมการซ่ึงอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	ในกรณีที่กรรมการท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได ้

พอดีหนึ่งในสาม	ก็ให้ใช้จ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับหน่ึงในสาม	โดยกรรมการซ่ึงออกจากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่งใหม่ได้

•	 นอกจากนี้	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติ 

โดยท่ัวไปไม่ควรเกินกว่า	3	วาระ	หรือ	9	ปี	ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

  

คณะกรรมการฯ	ได้ก�าหนดวิธีการ	และขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท	ดังน้ี

	 1.	 การสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ		

1.1	 คณะกรรมการฯ	รับทราบรายชื่อกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ	และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก	เพื่อเสนอช่ือเข้าคัดเลือก

เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

1.2	 คณะกรรมการฯ	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ	 จากรายชื่อท่ีได้รับการ	 เสนอโดยผู้ท่ีจะได้รับ 

การแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ	จะต้องมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

1.3	 คณะกรรมการฯ	ได้คัดเลือก	และเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ	แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

	 2.	 การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง

2.1	 คณะกรรมการฯ	รับทราบว่ามีกรรมการขอลาออก	 ซ่ึงมีผลให้ต�าแหน่งว่างลง	และทราบรายช่ือบุคคลภายนอกท่ีได้รับ 

การสรรหา	และเสนอชื่อเข้าคัดเลือก	เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2.2	 คณะกรรมการฯ	พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการจากรายช่ือที่ได้รับการเสนอ	ซ่ึงมีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด

2.3	 คณะกรรมการฯ	 เสนอรายชื่อผู้ท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 1.	 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1.1	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	 และเป้าหมายหลัก	 (Objective)	 ครอบคลุมถึง	 เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร	 (Control	 Idea)	

และเป้าหมายในระยะส้ัน	แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์	หลักการ	และรูปแบบธุรกิจท่ี

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	 มี	 จริยธรรม	 เคารพสิทธิ	 และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วน

ได้เสีย	เป็นประโยชน์ต่อสังคม	และพัฒนา	ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	

1.2	 ก�าหนดกลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงาน	 	และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ	ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญ	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 และเป้าหมาย	 ให้สามารถแข่งขันได้	 มีผลประกอบการที่ดี	 โดยค�านึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง 

และระยะยาว	สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3	 ติดตาม	ประเมินผล	ก�ากับดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน	ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง	และ/หรือประจ�าปี 

ของกิจการว่าสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลักของธุรกิจ	สร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ	ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้เสีย	

และสังคมโดยรวม

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	ติดตามดูแลให้กรรมการ	ผู้จัดการ	และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 

มอบหมาย

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�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (CG	Code	2017)	 เพื่อให้กิจการเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการ

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	นับแต่วันส้ินสุด 

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท	รวมถึงการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.3	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องจัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความ	น่าเชื่อถือได้	รวมทั้งดูแล 

ให้มีระบบการจดัเกบ็เอกสารทีท่�าให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั	มีการควบคมุภายใน	การตรวจสอบ 

ภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีการท�างบการเงิน	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะ 

การเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง	 ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญช ี

ที่รับรองโดยทั่วไป	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

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

การลงทุน	 และการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 พร้อมท้ังแผนการด�าเนินงาน	 และงบประมาณประจ�าป	ี 

ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทั	 โดยพจิารณาถงึการจัดสรรทรพัยากรและการควบคมุการด�าเนินงาน 

ที่เหมาะสม
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2.6	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องก�าหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร	 ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

2.7	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ต้องจดัการบรษัิทให้ด�าเนินการตามกฎหมายและความถกูต้องในสังคมเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนดไว้ 

ในหนังสือบริคณห์สนธิ		และตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท		รวมทั้งจัดการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น

2.8	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจแต่งตั้ง	ฝ่ายจัดการ	เพื่อท�าหน้าที่บริหารกิจการ	รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	และสวัสดิการ

ที่เหมาะสม

2.9	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดการแต่งตั้ง	 กรรมการผู้จัดการ	 เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท	 รวมถึงก�าหนด

อัตราค่าตอบแทน	และสวัสดิการที่เหมาะสม	ตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	จัดให้มีแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหารระดังสูง	และติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม

2.10	คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องมีการให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2.11	คณะกรรมการบรษัิทฯ	ต้องจดัให้มรีะบบท่ีสนับสนนุการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ท่ีมปีระสิทธิภาพเพือ่ให้ม่ันใจว่าฝ่ายบรหิาร 

ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.12	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง	 เปลี่ยนแปลง	 บุคคลเข้าเป็นกรรมการ	 และ/หรือ	 ผู้บริหารใน

บริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 รวมถึงการก�าหนดใช้นโยบายการควบคุมและ

กลไกการก�ากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการก�ากับดูแลบริษัท

ย่อยตามท่ีก�าหนดในประกาศท่ี	ทจ.28/2551	เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับตามที่ได้มี 

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	 เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	

พนักงาน	รวมถึงลูกจ้างทุกคน	ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.15	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ	 เพื่อให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการ 

จะต้องทราบ	เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ	ปฎิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่มีผลบังคับใช้

	 	 เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	 จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	 ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีส่วน 

ได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ดังกล่าว	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

	 (ก)	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 (ข)	 การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	 และ 

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 (ก)	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

	 (ข)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

	 (ค)	 การท�า	แก้ไข	หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ	การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

	 (ง)	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

	 (จ)	 การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท

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

ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
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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	 และมีมาตรการท่ีดูแล 

ให้เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4.	 จัดสรรเวลาให้เพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง	 และเหมาะสมที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน	 

กับส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ	ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5.	 ดูแลให้องค์ประกอบ	และการด�าเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

6.	 เสรมิสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร	และระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการ

การประชุมกรรมการ

1.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	กฎหมายมหาชน	และกฎระเบียบ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่างน้อย	6	ครั้งต่อปี	ทั้งน้ีในแต่ละปีจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างน้อย	 

1	ครัง้ทีไ่ม่มีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารเข้าร่วมประชมุ			กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ยกเว้นกรณทีีม่เีหตุผล 

พิเศษ	รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถด�าเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นได้			

2.	 มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	7	วัน	และ

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้	 หรือให้ผู้บริหารระดับสูง

เข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีท่ีต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	 อีกท้ังก�าหนดให้กรรมการแต่ละคน

สามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้	

3.	 ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการชดุย่อย	 และเลขานกุารบรษัิท	 เป็นผูร่้วมกนัพจิารณาเสนอเรือ่งเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ 

ตามความเหมาะสม

4.	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่มาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.	 ในการประชุมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส�าคัญในเร่ืองที่พิจารณาต้องออกจากท่ีประชุมระหว่างพิจารณาเร่ืองนั้นๆ		และ 

จะต้องงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.	 มติทีป่ระชมุให้ถอืเสียงข้างมาก	กรรมการหนึง่คนมีหน่ีงเสียงในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั	ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียง 

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการ

ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

7.	 บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนเพื่อสามารถให้กรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้	

	 ในปี	2561	บริษัทได้ก�าหนดตารางการประชุมกรรมการไว้ล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนและจัดสรรเวลามาประชุม	 

รวมถงึคณะกรรมการได้มีการประชมุโดยท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารหรอืผูบ้รหิารเข้าร่วมประชมุด้วย	1	ครัง้	การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทของกรรมการแต่ละคน	สรุปได้ดังนี้

รายงานประจ�าปี 256164



สรุปการเข้าร่วมประชุม	ประจ�าปี	2561	ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย		5	คณะ	ดังนี้

C

ID,	CA

NID,	IC,	NCG

ID,	A,	NCG

1

1

1
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-

5/6
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5/5

-

-

2/4

-

-

-

4/4

2/2

-

-

2/2

	1.	 นางประพีร์		ปุ้ยพันธวงศ์

	2.	 นายวิทยา	คชรักษ์**

	3.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ

	4.	 นายไมตรี		ลักษณโกเศศ*	

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

AGM BOD AC IC EDC NCGC CRMC

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง/จ�านวนครั้งที่ประชุม)

นางประพีร์		ปุ้ยพันธวงศ์

นายวิทยา		คชรักษ์**

นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ

นายไมตรี		ลักษณโกเศศ*

นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส

นายนริศ		ศรีนวล

นายพงษ์ศักดิ์		ศิริคุปต์

นายไพฑูรย์		ก�าชัย

นางสุทธารักษ์		ปัญญา*

นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์

นายปริญช์		ผลนิวาศ*

นายปัญญ์		เกษมทรัพย์*
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รวมกรรมการที่เข้าประชุม 	 10	 10	 10	 10	 10	 9	 9	 9	 7

	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 9	 7

 
	 100	 100	 100	 100	 100	 90	 90	 100	 100

จ�านวนกรรมการทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ	(%)	ของการเข้าประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	ของกรรมการทั้งหมด 
ในแต่ละครั้งที่ประชุม

รายชื่อกรรมการล�าดับ

วันที่ / ครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วนัที ่/ ครัง้ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
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หมายเหตุ	 *	 ท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2561	มีมติแต่งต้ังกรรมการล�าดับท่ี	11	-12		นายปรญิช์		ผลนิวาศ	และ	นายปัญญ์		เกษมทรพัย์	แทน			

	 กรรมการล�าดับที่	4	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ	และกรรมการล�าดับที่	9	นางสุทธารักษ์		ปัญญา		ที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ

	 **	 นายวิทยาคชรักษ์	กรรมการอิสระ	ลาออกจากต�าแหน่ง	เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ	มีผลต้ังแต่	วันท่ี	1	ธันวาคม	2561	และมติ 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	มีมติแต่งตั้งนายปราโมทย์		อินสว่างเป็นกรรมการอิสระแทนเมื่อ	29	มกราคม	2562
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C

ID,	CA

NID,	ED,	CRM,	NCG

ID,	A,	NCG

ID,	CNCG,	IC

ID,	CA,	CCRM

NID,	CED,	CRM

NID,	ED,	CRM,	IC
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5/5
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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.	นายโอฬารปุ้ยพันธวงศ์

11.นายปริญช์	ผลนิวาศ*

12.นายปัญญ์	เกษมทรัพย์*

13.	นายรักษา	สารณาคมน์กุล***

14.นายฉัตรชัย		พืชพันธ์***

15.นายนรินทร์		เอกนิพิฐสริ***

16.	นายยงยุทธ		อรุณเทววิโรจน์***

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

AGM BOD AC IC EDC NCGC CRMC

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง/จ�านวนครั้งที่ประชุม)

•	 C	=	ประธานกรรมการ	 ID	=	กรรมการอิสระ				 NID	=	กรรมการ			

	 CA	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 CIC	=	ประธานกรรมการลงทุน			 CED	=	ประธานกรรมการบริหาร	

	 CNCG	=	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 IC	=	กรรมการลงทุน

	 CCRM	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 CRM	=	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 A	=	กรรมการตรวจสอบ		 ED	=	กรรมการบริหาร,	 NCG	=	กรรมการสรรหาฯ													

•	 AGM	=	การประชุมสามัญประจ�าปี	ผู้ถือหุ้น	2561	 BOD	=	คณะกรรมการบริษัท	

		 AC	=	คณะกรรมการตรวจสอบ	 	ICC		=		คณะกรรมการลงทุน							 EDC	=	คณะกรรมการบริหาร	

	 NCG	=	คณะกรรมการสรรหค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล						 	

	 CRMC	=	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หมายเหตุ

•	 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	มีมติแต่งตั้งกรรมการล�าดับที่	11	-12		นายปริญช์	 	ผลนิวาศ	และ	นายปัญญ์	 	 เกษมทรัพย์	แทน		

กรรมการล�าดับที่	4	นายไมตรี	ลักษณโกเศศ	และกรรมการล�าดับที่	9	นางสุทธารักษ์		ปัญญา		ที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ

•	 นายวิทยา		คชรักษ์	กรรมการอิสระ		ลาออกจากต�าแหน่ง	เนื่องจากปัญหาสุขภาพ	มีผลตั้งแต่	วันที่	1	ธันวาคม	2561	และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	มีมติแต่งตั้งนายปราโมทย์		อินสว่างเป็นกรรมการอิสระแทนเมื่อ	29	มกราคม	2562

•	 ***ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2561	มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยใหม่	และแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

AGM BOD AC IC EDC NCGC CRMC

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง/จ�านวนครั้งที่ประชุม)

ผู้บริหารบริษัท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน	11	คน	ดังนี้

(1)	 นายพงษ์ศักดิ์		ศิริคุปต์	 	 กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการก�ากับดูแล

	 	 	 	 	 สายงานพัฒนาธุรกิจ	และการตลาด

(2)	 นายไพฑูรย์		ก�าชัย	 	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

(3)	 นายรักษา		สารณาคมน์กุล	 	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	1	

(4)	 นายฉัตรชัย		พืชพันธ์	 	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการออกแบบและทดสอบ	

(5)	 นายนรินทร์		เอกนิพิฐสริ	 	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	2

รายงานประจ�าปี 256166
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25,000

25,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 •	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 •	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 •	 คณะกรรมการบริหาร(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)

ประธาน กรรมการ

(6)	 นายยงยุทธ		อรุณเทววิโรจน์		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

(7)	 นางสาววรรณฤดี		สุวพันธ์	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ

(8)	 นางสาวอรวรรณ		ศิริวงศ์	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

(9)	 นายศุภกฤต		เนื้อทอง	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(10)	 นายชัยวัฒน์		อาซ้าย	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานระบบสายส่งและสายจ�าหน่าย

(11)	 นายสุรสิงห์		ถาวร	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เลขานุการบริษัท

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	3/2551		มีมติแต่งต้ังนายไพฑรูย์			ก�าชยั		เป็นเลขานกุารของบรษัิท		มีผลต้ังแต่	วนัท่ี	5	มีนาคม	2551	

เป็นต้นไป	โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังต่อไปนี้

1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 ก.	 ทะเบียนกรรมการ

	 ข.	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท

	 ค.	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.	 สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเกีย่วข้องกบักฎระเบยีบ	กฎเกณฑ์	ข้อก�าหนดต่างๆ	ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

4.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ในปี	2560	เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร	พลังงานส�าหรับผู้บริหาร	รุ่นที่	3		ด�าเนินการโดยสภาอุตสาหกรรม

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย	หลกัเกณฑ์	องค์ประกอบ	และค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม	โดยใช้หลกัการ

ปฏบัิติหน้าทีข่องคณะกรรมการ	(Fiduciary	Duty)	และมีความสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย	(Accountability	and		

Responsibility)	รวมทัง้อยูใ่นลกัษณะเทยีบเคียงได้กบับรษัิททีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั	และมขีนาดใกล้เคยีงกนั

	 นอกจากน้ี	การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ค�านงึถงึความเพยีงพอ	และจูงใจในการสรรหากรรมการทีมี่คุณภาพ		และคงรกัษากรรมการ

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถให้สามารถปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจ	และความทุม่เทในการสร้างคณุประโยชน์ให้แก่บรษัิทฯ	 โดยคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	จะพจิารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทกุปี	และน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่พจิารณาให้ความ

เหน็ชอบ	และบรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัติเป็นประจ�าทกุปี

	 ในปี	 2561	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	 และบรรษัทภบิาลได้พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 เพือ่พจิารณาเหน็ชอบ	 และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	 2561	 เม่ือวนัท่ี	 27	 เมษายน	 2561	 เพือ่พจิารณาอนมุติัการก�าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2561	มีวงเงินไม่เกนิ	6,759,000	บาท	โดยมีอตัราโครงสร้างค่าตอบแทน	ดังน้ี
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หมายเหตุ	:			 1.	 ส�าหรับกรรมการท่ีท�าหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งชุด	 ให้ได้รับค่าตอบแทนตาม	ค่าตอบแทนคณะชุดย่อยที ่

	 สูงกว่าเพียงคณะเดียว

	 2.	 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษัทฯ	เฉพาะกรณี	กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยเกินกว่าหนึ่งชุดให้ได้รับเบ้ียประชุมกรรมการ 

	 เป็นรายครั้ง	เฉพาะครั้งที่มาร่วมประชุม	ครั้งละ	3,000	บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รายบุคคล  ประจ�าปี 2561

C

ID,	CA

NID,	IC,	NCG

ID,	A,	NCG

ID,	CNCG,	IC

ID,	CA,	CCRM

NID,	CED,	CRM

NID,	ED,	CRM,	IC

ID,	A,	CIC

NID,	IC,	NCG

ID,	A,	CIC

ID,	A,	CRMC

				859,167.00	

				302,733.00	

327,733.00	

						91,533.00	

				327,733.00	

		327,733.00	

			327,733.00	

				327,733.00	

	91,533.00	

	327,733.00	

	239,000.00	

				239,000.00	

3,789,364.00

						312,667.00	

						278,133.00	

								92,000.00	

						300,000.00	

		300,000.00	

		128,000.00	

128,000.00	

92,000.00	

	240,000.00	

	198,800.00	

			183,233.00	

   2,252,833.00

871,167.00

633,400.00

649,866.00

188,533.00

				671,733.00	

			668,733.00	

			481,733.00	

			499,733.00	

			186,033.00	

			591,233.00	

			467,800.00	

			449,233.00	

 6,359,197.00

							12,000.00	

							18,000.00	

							44,000.00	

									5,000.00	

							44,000.00	

	41,000.00	

		26,000.00	

		44,000.00	

2,500.00	

			23,500.00	

		30,000.00	

				27,000.00	

317,000.00

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

11.นายปริญช์	ผลนิวาศ*

12.นายปัญญ์	เกษมทรัพย์*

รายชื่อกรรมการ

รวม

ต�าแหน่ง กรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวม
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

หมายเหตุ	

	 •	 ท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2561	มีมติแต่งต้ังกรรมการล�าดับที	่11	-12		นายปรญิช์		ผลนวิาศ	และ	นายปัญญ์		เกษมทรพัย์	แทน		 

	 กรรมการล�าดับท่ี	4	นายไมตร	ีลกัษณโกเศศ	และกรรมการล�าดับที	่9	นางสุทธารกัษ์		ปัญญา		ท่ีพ้นต�าแหน่งตามวาระ

	 •	 นายวทิยา		คชรกัษ์	กรรมการอสิระ	ลาออกจากต�าแหน่ง	เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ	มีผลต้ังแต่	วนัท่ี	1	ธันวาคม	2561	และมติท่ีประชมุ 

	 คณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	1/2562	มีมติแต่งต้ังนายปราโมทย์		อนิสว่างเป็นกรรมการอสิระแทนเม่ือ	29	มกราคม	2562

•	 C	=	ประธานกรรมการ	 ID	=	กรรมการอิสระ				 NID	=	กรรมการ			

	 CA	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 CIC	=	ประธานกรรมการลงทุน			 CED	=	ประธานกรรมการบริหาร	

	 CNCG	=	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 IC	=	กรรมการลงทุน

	 CCRM	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 CRM	=	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 A	=	กรรมการตรวจสอบ		 ED	=	กรรมการบริหาร	 NCG	=	กรรมการสรรหาฯ

	 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	ข้างต้นแล้ว	กรรมการอิสระ	และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ	ได้แก่	สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี	การประกันชีวิตกลุ่ม	ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง	และค่าใช้จ่ายในการอบรม	สัมมนา

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และสถานบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	

รายงานประจ�าปี 256168



46

154

80

54

18

86

438

ส�านักงานกลาง

สายงานวิศวกรรม	1	

สายงานวิศวกรรม	2

สายงานออกแบบและทดสอบ

สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

สายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

สายงาน

รวม

จ�านวนพนักงาน (คน)

	 ส�าหรับบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทย่อยมีพนักงานและลูกจ้างประจ�า	รวมทั้งสิ้น	370	คนแบ่งเป็นสายงานผลิต		336		คน	

และส�านักงานส่วนกลาง	34		คน

	 2.	 การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง	3	ปี	ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน		โดยในปี	2561	มีจ�านวนพนักงาน

ลดลง	จากปี	2560	ประมาณ	16.09%

	 3.	 ค่าตอบแทนของพนักงาน		

 

	 ในปี	2561	บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	459.63	ล้านบาท	โดยผลตอบแทนดังกล่าวรวมถึง

เงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	ค่าครองชีพ	ค่าเบี้ยกันดารต่างจังหวัด	เงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ		แบ่งตามประเภท	ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้มีอ�านาจในการจัดการ 

	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบาย	การจ่ายค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อื่น	 รวมถึง

จ�านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่ผู้มีอ�านาจในการจัดการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก�าหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม	ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงาน	และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส	และตามขอบเขต

ความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน	เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน	และสาธารณูปโภค

	 ส�าหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี	2561	บริษัทฯ	มีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือนโบนัส		และอื่นๆ	จ�านวน	12	คน	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	31.65	ล้านบาท

 ค่าตอบแทนอื่น

 • เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	2	ของเงินเดือน	โดยในปี	2561	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร	10	คน	

บุคลากร
 

	 1.	 จ�านวนพนักงาน	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้นจ�านวน	438	คน	แบ่งตามสายงานต่างๆ	มีรายละเอียด	ดังนี้
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(	ล้านบาท)

237.27

10.23

18.09

10.76

14.00

2.40

71.34

364.09

66.41

6.20

1.98

0.20

3.98

0.97

15.80

95.54

เงินเดือน		ค่าจ้าง

ค่าครองชีพ

ค่าล่วงเวลา

เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยกันดารต่างจังหวัด

โบนัส

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

อื่นๆ

รายการ

รวม

บริษัท บริษัทย่อย

	 4.	 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา	3	ปี	ผ่านมา

	 	 -ไม่มี-

คณะกรรมการเด็มโก้

	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2561		มี	9		คน	ดังนี้

	 (1)	 นางประพีร์		ปุ้ยพันธวงศ์	 ประธานกรรมการ		

	 (2)	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ	 กรรมการ																		

	 (3)	 นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส	 กรรมการอิสระ	

	 (4)	 นายนริศ		ศรีนวล	 	 กรรมการอิสระ

	 (5)	 นายพงษ์ศักดิ์		ศิริคุปต์		 กรรมการ		

	 (6)	 นายไพฑูรย์		ก�าชัย		 กรรมการ	

	 (7)	 นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์	 กรรมการ

	 (8)	 นายปริญช์		ผลนิวาศ	 กรรมการอิสระ

	 (9)	 นายปัญญ์		เกษมทรัพย์		 กรรมการอิสระ

											โดยมีนางสาวอรวรรณ	ศิริวงศ์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ 

	 นายวิทยา	คชรักษ์	กรรมการอิสระ	ขอลาออกจากต�าแหน่งด้วยปัญหาสุขภาพ	ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	1/2562	เม่ือ 

วันท่ี	29	มกราคม	2562	มีมติแต่งต้ังนายปราโมทย์	อินสว่าง	เป็นกรรมการอิสระแทนโดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของ 

นายวิทยา	คชรักษ์

รายงานประจ�าปี 256170



	 คณะกรรมการบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารกิจการที่ดี	 ที่ยึดมั่นตามจริยธรรม	 และจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจ	 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	ของบริษัทจดทะเบียน	 กฎ	 ระเบียบ	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการเด็มโก้	จงึมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาลด�าเนนิการติดตาม	ประเมนิและทบทวนเกีย่วกบั 

นโยบาย	 จรรยาบรรณ	 ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล	 รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง	และเสนอคณะกรรมการเด็มโก้	เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

	 ด้วยปณิธานอันม่ันคงแน่วแน่ของเด็มโก้	 ท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	 ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลัก

ธรรมภิบาลที่ดี	 และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเป็นเลิศทางด้านบรรษัทภิบาล	 จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมภิบาลของเด็มโก้ไว้บนระบบเครือข่าย	

DEMCO	 Intranet	 และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้	 www.demco.co.th	 เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของเด็มโก้	 ทุกคนได้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และ

สามารถน�านโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก้	ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม	โดยในปี	2559-2561	เด็มโก้	ได้รับการประเมิน

ตามผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ตามรายงาน	Corporate	Governance	Report	of	Thailand	Companies	

อยู่ในระดับ	 5	 สัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ	 ติดต่อกันเป็นปีท่ี	 3	 ในส่วนของการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นเด็มโก้ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	 Sector	 Collective	 Action	

Coalition	 Against	 Corruption	 :	 CAC)	 โดยคณะกรรมการ	 CAC	 มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 ตั้งแต่	 22	 เมษายน	 2559	 และปัจจุบัน	 เด็มโก้ได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต 

ในหมู่พนักงาน	 และผู้บริหาร	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับการพัฒนาองค์กร

เพื่อความยั่งยืน	 ภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุล	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้การจัดการความเสี่ยง	 และการก�ากับดูแลท่ีดี	 

มีการบรหิารจดัการอย่างสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ด�าเนินธุรกิจอย่างมีศีลธรรม	และเป็นมิตรต่อสังคม	ส่ิงแวดล้อม	กบัรูค้วามเป็นไป 

รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง	ภายใต้กรอบ	DEMCO	Sustainable	Development	Platform	ซึ่งประกอบด้วย	

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “	มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชัน้น�าด้านวศิวกรรมไฟฟ้า	พลงังาน	และสาธารณปูโภค	ท้ังในประเทศ	และกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน	(CLMV)”

 พันธกิจ (Mission) 

	 1.	 ด�าเนินธุรกิจก่อสร้าง	และบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	โทรคมนาคม	พลังงาน	และสาธารณูปโภค	ท่ีครบวงจร	พร้อมขยายธุรกิจ 

	 	 สู่ภูมิภาค	CLMV

	 2.	 สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ	ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ	รอบรู้	และมีประสิทธิภาพสูง

	 3.	 สร้างผลตอบแทนที่ดี	และมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนให้กับนักลงทุน	และผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

	 4.	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ค่านิยม (Core Value)

 I DEMCO

 I       Integrity มีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	ต่อตนเอง	องค์กร	และวิชาชีพ

 D      Determination มีความมานะ	มุ่งมั่น	ตั้งใจจริงที่จะประสบผลส�าเร็จ

 E      Effective Teamwork	 ทีมงานมีประสิทธิภาพ

 M     Masterly	 รอบรู้	เชี่ยวชาญอย่างผู้น�า

 C      Customer First ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

 O      Originality & Ownership มีความคิดริเริ่ม	กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรร	และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ

DEMCO Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2018 71



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

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

ตามที่คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอ	ดังต่อไปนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเด็มโก้	 ได้ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 ต้ังแต่ปี	 2549	 ซ่ึงฉบับปัจจุบันที่ประชุม 

คณะกรรมการ	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ครั้งที่	 2/2561	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	2561	ครั้งที่	 5/2561	 เมื่อวันที่	 14	สิงหาคม	2561	และครั้งที่	

6/2561	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	มีมติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และนโยบาย	แนวปฏิบัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มี 

ความเหมาะสม	 สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

•	 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

•	 จรรยาบรรณกรรมการ	และจรรยาบรรณพนักงาน

•	 มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน	ผู้บริหาร

•	 คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 นโยบาย	และแนวปฏิบัติ	การจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

•	 นโยบายและแนวปฏิบัติการท�าสัญญาปกปิดความลับ

•	 กฎบัตรคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย

•	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

•	 คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

•	 คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

•	 กฎบัตร	เพิ่มกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย

ทั้งนี้	เด็มโก้	ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ของเด็มโก้	บนระบบเครือข่าย	DEMCO	Intranet	และบนเว็บไซต์ของเด็มโก้	www.

demco.co.th	แล้ว	โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญ	แยกองค์ประกอบ	5	หมวด	ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 256172



สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.	 เด็มโก้	ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้สิทธิในความเป็นเจ้าของ	 ซ่ึงควบคุมเด็มโก้	 โดยผ่านคณะกรรมการเด็มโก้ท่ีเลือกต้ังเข้ามา	 

นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	 และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้น 

ที่ตนถือ	และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	นอกจากนั้น	เด็มโก้	ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ	เช่น	สิทธิ

การได้รับส่วนแบ่งผลก�าไร/เงินปันผล	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม	 และสามารถส่งค�าถามเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการรวมถึงการด�าเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุม

ผู้ถือหุ้น	 เพื่อร่วมตัดสินใจ	 และอนุมัติในเรื่องส�าคัญของเด็มโก้	 ได้แก่	 วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ	 วาระอนุมัติจ่าย

เงินปันผล	จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	พร้อมทั้งเหตุผล	และข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้ง 

กรรมการ	เด็มโก้จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน	โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	เด็มโก้	ระบุชื่อ	นามสกุล	พร้อมแนบ

ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง	เช่น	อายุ	ประวัติการศึกษา	ประวัติการท�างาน	จ�านวนบริษัทที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่แยก 

เป็นบริษัทจดทะเบียน	หรือบริษัททั่วไป	หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ประเภทกรรมการท่ีเสนอ	เช่น	กรรมการ	หรือกรรมการอิสระ	 

หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ารับด�ารงต�าแหน่งใหม่	 เด็มโก้จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	 และวันเดือนปีที่ได้รับ

การแต่งต้ังเป็นกรรมการเด็มโก้	 วาระก�าหนดค่าตอบแทนจะเสนอนโยบายก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละ

ต�าแหน่ง	วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	จะเสนอแต่งตั้งส�านักงานสอบบัญชีที่เป็นอิสระ	เป็นผู้สอบบัญชีเด็มโก้รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบ 

บัญชี	 และค่าบริการอื่นๆ	และการอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญท่ีมีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของเด็มโก้	 เป็นต้น	 โดยคณะกรรมการเด็มโก้	

ได้ก�าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลไว้ชัดเจนว่า	เด็มโก้	จะส่งเสริมต่อผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน	โดยเด็มโก้จะไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็น 

การละเมดิหรอืจ�ากดัสทิธขิองผูถ้ือหุน้	และเดม็โก้ได้ยึดถือแนวปฏิบัตติามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุม 

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	และให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

2.	 เด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสม	และสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของ 

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	เด็มโก้	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	เมื่อวันศุกร์ที่	27	เมษายน	2561	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องเจ้าพระยาบอลลูม	

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน	(MRT)	เดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก	นอกเหนือจากการเดินทาง 

โดยรถยนต์	ซึ่งได้แจ้งแผนที่สถานที่จัดประชุม	เส้นทางการเดินทางอย่างละเอียดไว้ด้วย

3.	 เด็มโก้	เปิดเผยก�าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ	2	เดือน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

สารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้	 โดยแจ้งต้ังแต่วันท่ี	 27	 กุมภาพันธ์	 2561	 เม่ือคณะกรรมการเด็มโก้	 มีมติให้ก�าหนด 

วนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในวนัวนัศุกร์ท่ี	 27	 เมษายน	 2561	 รวมท้ังได้แจ้งก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 

2561ในวันที่	15	มีนาคม	2561

4.	 เด็มโก้ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น	14	วันล่วงหน้า	ก่อนวันประชุม	โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระ 

การประชุมอย่างเพียงพอ	 และครบถ้วน	 พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเด็มโก้	 แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน	 หนังสือมอบฉันทะ	

แบบ	ข	แบบ	ค	ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ	ข้อบังคับ	เด็มโก้	เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	รายชื่อ	

และรายละเอียดของกรรมการอิสระ	ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได้	 เงื่อนไข	

หลักเกณฑ์	 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	 การมอบฉันทะ	 และการออกเสียงลงคะแนน	 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	 ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงกน้าก่อนวันประชุม	 นอกจากนี้	 เด็มโก้ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 ก�าหนดการประชุม	 และข้อมูลต่างๆ	 เกี่ยวกับระเบียบวาระ

การประชุม	และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์	ของเด็มโก้	(WWW.DEMCO.CO.TH)	ทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	เป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม	 30	 วัน	 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย	 เม่ือมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว	 ซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับที่เด็มโก้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น	

และใช้ในการประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดแต่ละวาระ	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 เด็มโก้ 

ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม	และลงคะแนนเสียงแทน
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5.	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น	 เด็มโก้	 ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 ให้ความม่ันใจด้านการ

รักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น	 ก�าหนดจุดตรวจเอกสาร	 จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสม	 และเพียงพอ	 โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลง

ทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า	 2	 ช่ัวโมง	และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	โดยจัดเจ้าหน้าที่

อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น	และผู้รับมอบอ�านาจที่มาเข้าร่วมประชุม	 รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม

โดยการน�าระบบบาร์โค้ด	 (Bar	 Code)	 มาใช้ในการลงทะเบียน	 การนับคะแนน	 และแสดงผล	 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	 และมีการจัดเตรียม

อากรแสตมป์ไว้ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ	รวมทั้งการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

6.	 คณะกรรมการและผู้บริหารเด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	

เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 เมษายน	2561	กรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ประธานกรรมการบริษัท	ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม	กรรมการ 

เด็มโก้	 	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	กรรมการสรรหาฯ	

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	กรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ

บริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงินและทรัพยากรบุคคล	และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท	รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วม

ชี้แจงรายละเอียดวาระต่างๆ	ตอบข้อซักถาม	และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

7.	 จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก	 (Inspector)	 เพื่อท�าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้อง 

ตามกฎหมายและข้อบังคับของเด็มโก้	 	 ได้แก่	 กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น	 หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	 ผู้มี

ส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง	 วิธีการนับคะแนน	 โดยในการนับคะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของเด็มโก้	 ต้องมีการตรวจสอบผล

ของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน	ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	เด็มโก้ได้ให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็น

กรรมการกลาง	และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

8.	 การประชุมด�าเนินการไปตามล�าดับของระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	มีการ 

ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ	 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	 ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

แสดงความคิดเห็น	และซักถามเรื่องต่างๆ	ในแต่ละวาระ	โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระประชุม	ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการ

บริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย	 และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ

เด็มโก้ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม	และมีการใช้บัตรลงคะแนน

9.	 ประธานกรรมการถอืเป็นตัวแทนของคณะกรรมการท้ังคณะเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้	เพือ่พบปะและตอบค�าถามผูถ้อืหุน้	รวมท้ังผูบ้รหิาร 

สูงสุดของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้ง	เพื่อตอบค�าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู ้ถือหุ ้น	นอกจากน้ันประธาน 

คณะกรรมการชุดย่อยท้ัง	5	ชุด	ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	เพื่อตอบค�าถามผู้ถือหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ 

ชุดย่อย	ด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ	โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให ้

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น	และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ	 ในระหว่างการประชุมถ้าค�าถามใด

ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนั้นๆ		ประธานกรรมการ	หรือผู้บริหารระดับสูงจะน�าไปตอบข้อซักถามในวาระอื่นๆ	เพื่อให้การใช้เวลา

ในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

10.	 เด็มโก้ให้สิทธิผูถ้อืหุน้ท่ีมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ภายหลงัเริม่การประชมุแล้ว	และมสิีทธิออกเสียงหรอืลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหว่าง 

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	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่ามีโครงสร้าง 

การด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้

รายงานประจ�าปี 256174



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

	 เด็มโก้ให้ความส�าคัญ	และดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยได้ด�าเนินการต่างๆ	ดังต่อไปนี้

1.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า	 ร้อยละ	 5	 ของจ�านวนหุ้นท่ี	 ออกจ�าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท

โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว	หรือหลายรายรวมกัน	สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

ของเด็มโก้ได้ล่วงหน้าก่อนการประชมุ	โดยมหีลกัเกณฑ์ซ่ึงได้ประกาศแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ล่วงหน้า	 3	 เดือน	 ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี	 (ตั้งแต่	 1	 มกราคม	 –	 31	 ธันวาคม	 2561)	 รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา 

บนเว็บไซต์ของเด็มโก้ด้วย	 โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 ด�าเนินการประชมุผูถ้อืหุน้ตามล�าดับระเบยีบวาระทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชญิประชมุเสมอ	และมีนโยบายท่ีจะไม่เพิม่ระเบียบวาระการประชมุ 

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณา	ระเบียบวาระต่างๆ	ก่อนตัดสินใจ

3.	 อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง	สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	หรือ

บุคคลใดๆ	เข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้	โดยใช้หนังสือมอบอ�านาจแบบหน่ึงแบบใดที่เด็มโก้ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 

ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้	 ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 โดยเด็มโก้	 ได้แนบเอกสาร

และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ	การลงทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม	พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่เด็มโก้	ก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	และเป็นกรรมการอิสระที่มิได ้

มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม	โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ 

ผ่านเว็บไซต์ของเด็มโก้

4.	 จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	ส�าหรับผู้ถือหุ้น	รวมท้ังจัดให้มีพนักงานที่มีความเช่ียวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

ชาวต่างประเทศในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัย	 หรืออภิปรายในที่ประชุม	 โดยเด็มโก้จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม	

พร้อมท้ังมีการแปลเป็นภาษาไทยท้ังค�าถาม	และค�าตอบส�าหรับผู้เข้าประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์	และอ�านวยความ

สะดวกในการสื่อสารทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย	และชาวต่างชาติ

5.	 จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ	 โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	

ซ่ึงในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ		โดยเด็มโก้จะได้น�าระบบบาร์โค้ด	(Bar	code)	มาใช้ในการบันทึกและ 

แสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว	 พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม	 เพื่อน�า 

ผลคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุมาค�านวณกบัคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนงัสือมอบฉนัทะก่อนประกาศผลคะแนนเสยีง 

และมติที่ประชุม	และเพื่อความโปร่งใส	เด็มโก้ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก	และอาสาสมัคร 

จากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน	

6.	 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ	 เด็มโก้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ	 เป็นรายบุคคล	 โดยผู้ที่รับคะแนนเสียงเห็นด้วย

สูงสุดตามจ�านวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้น	 จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 นอกจากนั้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคน

จะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และออกเสียงลงคะแนนด้วย

7.	 เด็มโก้	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ	 และผู้บริหารของเด็มโก้	 ตามค�านิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย	 และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน	 และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการของเด็มโก้	 หรือบริษัทย่อย	 และเม่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นครั้งแรก	 และให้รายงานทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

การมส่ีวนได้เสียตามแบบทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบทนัทท่ีีได้รบัแจ้งจากเด็มโก้	และเม่ือมีการเปลีย่นแปลง 

ข้อมูล	 เพื่อให้เป็นไปโดยด้วย	พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ	และป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.	 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น	มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมโดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

9.	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	หากคณะกรรมการคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองที่ก�าลังพิจารณา	กรรมการที่มี 

ส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองน้ัน	โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม	หรืองดออกเสียง	เพื่อให้การตัดสินใจของ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

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

	 เด็มโก้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	ได้แก่	พนักงานและผู้บริหาร	และบริษัทย่อย

หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	รัฐบาล	ผู้ร่วมทุน	คู่ค้า	เจ้าหนี้	สังคม	ชุมชน	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

สิทธิข้ันพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ีได้รับความคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง	

เนื่องจากเด็มโก้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 และสร้างก�าไรให้กับเด็มโก้ซึ่งถือว่า

เป็นการสร้างความส�าเร็จในระยะยาวของเด็มโก้	 โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม	 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ

เด็มโก้ด้วย	 และในการด�าเนินการต่างๆ	 ของเด็มโก้เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆที่	 ที่เด็มโก้ด�าเนินธุรกิจเสมอ	 นอกจากนี้	 เด็มโก้ได้จัด

ท�ารายงานความยั่งยืนท้ังในส่วนหน่ึงในรายงานประจ�าปีและแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล(ดูรายงาน

ความยั่งยืนประจ�าปี	2561)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆของเด็มโก้

	 เด็มโก้มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่ันคงทางการเงิน	และความยั่งยืน 

ของกิจการ	 ในปี	 2561	 เด็มโก้ได้มีการดูแล	 และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย	 หรือข้อตกลง 

ที่มีกับบริษัทฯ	และได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ดังที่ได้ก�าหนดเป็นจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	จรรยาบรรณ 

กรรมการและพนักงาน	มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	และพนักงาน

	 เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�าคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็มโก้จะพัฒนาระบบ

การจัดการให้เหมาะสม	เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด	แก่ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	

จึงได้ขอให้บุคลากรทุกระดับของเด็มโก้ท�าความเข้าใจ	ลงนามรับทราบ	และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติของเด็มโก้	ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

•	 เด็มโก้	มุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่า

บริษัทในระยะยาว	และผลตอบแทนที่ดี

•	 เด็มโก้	ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่	มีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	สุจริต	เป็นธรรม	โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่	และรายย่อย	หรือผลประโยชน์ 

ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม

•	 เด็มโก้	บริหารกิจการของเด็มโก้ให้มีความเจริญก้าวหน้า	มั่นคง	และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

•	 เด็มโก้	เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และผลประกอบการของเด็มโก้ที่เป็นจริง

อย่างครบถ้วนเพียงพอ	สม�่าเสมอ	ทันเวลา	และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการ	และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของเด็มโก้

พนักงาน

•	 เด็มโก้	 ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ	 เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�าเร็จ	 คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน	

และสวัสดิการของพนักงาน	และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานรับทราบ 

และลงไว้ใน	 Intranet	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ	 ความรู้	 ความสามารถของพนักงานทุกระดับ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 และ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

•	 เด็มโก้	จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน	หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา	พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์	

โดยผู้ที่รับผิดชอบด�าเนินการตามหลักเกณฑ์	 และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้	 และหากพิสูจน์ได้ว่ากระท�าไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครอง

โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ	ซ่ึงเด็มโก้	จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง	หรือการพิจารณาลงโทษท่ีจะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

แต่ประการใด

•	 เด็มโก้	มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	ภายใต้แนวคิด	Green	Business	and	Infrastructure	

รายงานประจ�าปี 256176



•	 เด็มโก้	ได้มีแนวทางในการพฒันาบคุลากรทีช่ดัเจนพร้อมทัง้ปฏบัิติกบัพนกังานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั	มีการส�ารวจความพงึพอใจ 

ของพนักงาน	 ภายใต้โครงการ	 IDEMCO	 พร้อมท้ังให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการท�างาน	 และการให้ผลตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสม	และเป็นธรรม	เช่น	การจัดให้การตรวจสุขภาพประจ�าปี		การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม	การจัดให้มีกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ

•	 เด็มโก้	ดูแลความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�าหนด	ตามมาตรฐานสากล		

กับด�าเนินการเพื่อควบคุม	ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	อัคคีภัย	การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน	

ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน	บริษัทฯ	จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

รัฐบาล

•	 เด็มโก้	 ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ	 โดยด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 ของหน่วยงาน

ที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	 และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม	 พร้อมทั้ง 

ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน	ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ	เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส	ตลอดจนสร้าง

ความมั่นใจ	และความเชื่อถือร่วมกัน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

•	 เด็มโก้	 ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร	 โดยการส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ	 และความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน	

และชุมชนรอบด้าน	 ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีของมูลนิธิแสงไซกี่	 	 การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาล

ปทุมธานี	 สภากาชาดไทย	 เปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร	พนักงาน	และประชาชนทั่วไป	 	 อย่างสม�่าเสมอทุก	 3	 เดือน	การตรวจสอบ

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน	และวัด	ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท

•	 เด็มโก้	 ให้ความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ท�างานในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ	 โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ	

เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก	 และลดผลกระทบเชิงลบ	 เพื่อให้เด็มโก้อยู่ร่วมกับชุมชน	 และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการโดยสร้างความเข้าใจ

อันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	(ดูรายละเอียดได้ที่รายงานความยั่งยืน	ประจ�าปี	2561)

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	บนพื้นฐานของความเสมอภาค	และเป็นธรรม	

พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการด�าเนินธุรกิจที่ดี	เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย

•	 เด็มโก้	ไม่เรียกรับ	และต่อต้านการกระท�าหรือผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริต	เอารัดเอาเปรียบ	แก่คู่ค้า

•	 เด็มโก้	 ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับเด็มโก้	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสียท้ังช่องทาง

ออนไลน์	และออฟไลน์	พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร	และรับเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง

•	 เด็มโก้	ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี	และค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	 เด็มโก้	ไม่ท�าความตกลงใดๆ	กับคู่แข่งขัน	หรือบุคคลใด

ที่มีลักษณะเป็นการลด	 หรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า	 หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	 รวมถึงการก�าหนดราคา	 

การฉ้อโกง	การประมูล	การจัดสรรตลาด	และข้อตกลงในการจ�ากัดการจัดหา

•	 การให้	 หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทแก่พันธมิตรทางธุรกิจ	 หรือกิจการร่วมค้า	 เด็มโก้	 จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่ง 

ทางการค้า	หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ	และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ
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เจ้าหนี้

•	 เด็มโก้	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบ	 และโปร่งใส	 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 และ

เท่าเทียมกัน	 ทั้งในแง่การช�าระเงิน	 และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้	 เด็มโก้ไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทาง 

ที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ท�ากับผู้ให้กู้ยืมเงิน	 ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต	 ปกปิดข้อมูล	 หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี้

เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้

•	 เด็มโก้	จะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง	หรือเงื่อนไขต่างๆท่ีมีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหน้ีสิน	กรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้	ต้องรีบเจรจากับลูกหน้ีเป็นการล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา	และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย	โดยใช้ 

หลักกฎหมายควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล

•	 เด็มโก้	จะด�าเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างช�าระที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้อย่างสม�่าเสมอ	และจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติ	และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและประชาชน

•	 เด็มโก้	ให้ความร่วมมือ	สนับสนุนการพัฒนาชุมชน	ส่งเสริมวัฒนธรรม	และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบๆ	พื้นที่ตั้ง	และใกล้เคียงหน่วยงาน 

ของเด็มโก้		โดยค�านึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม	สิ่งแวดล้อม	และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

•	 เด็มโก้	ไม่กระท�าการใดๆ	ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ	และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

•	 เด็มโก้	 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ	 และความมั่นใจให้กับลูกค้า	 ให้ได้รับบริการที่ดี	 มีคุณภาพ	 มีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง	 และ

จริงจัง

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

1.	 บริษัทถือว่าความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ	 โดยต้อง

ปฏิบัติตามกฏ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลประจ�าปี

2.	 บริษัทให้การส่งเสริม	 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สภาพแวดล้อมในการท�างานทั้งทางด้านงบประมาณ	

บุคลากร	ทรัพยากรอื่นๆ	อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

3.	 บริษัท	 ถือว่ากฎหมาย	 ประกาศ	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนดอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้องเป็นมาตรฐานข้ันพื้นฐานท่ีต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัย	 

อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 โดยบริษัท	 มีความมุ่งม่ันในการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานภายใต้ค�าขวัญ	

“มาตรฐานและความปลอดภัย	คือหัวใจการท�างานขององค์กร”

 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

	 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานภายใต้ค�าขวัญ	 “มาตรฐาน

และความปลอดภยั	คอืหวัใจการท�างานขององค์กร”		โดยก�าหนดให้พนกังานและลกูจ้างทุกคนต้องปฏบัิติตามนโยบายความปลอดภยั	อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทอย่างเคร่งครัด	ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	(มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2549)	และก�าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	ซึ่งประกอบด้วย 

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย	 (นายจ้างแต่งต้ัง)	 กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ	 (มาจากการเลือกต้ัง)	 และเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ	(จป.วิชาชีพ)	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 ในปี	 2561	 บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�า	 คู่มือการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อมโครงการ	 (Safety	 and	 Environment	

Operation	Guideline	for	Construction)	ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย	สุขอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานโครงการ

รายงานประจ�าปี 256178



ให้เป็นระบบมากข้ึน	 บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า	 และมีความส�าคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ	 วัตถุประสงค์ 

ในการจัดท�าคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน	 คณะผู้จัดท�ามีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน	 ทั้งพนักงาน	 ผู้รับเหมา	 และบุคคล

ภายนอกอื่นๆ	 ที่ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทจะต้องเรียนรู้	 ท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 โดยเนื้อหาใดที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน	

ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลัก

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

1.	 บริษัทจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง	และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	ให้แก่พนักงาน	รวมท้ังสิ้น		137		คน	เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน 

ความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อรับมือกรณีเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2561

2.	 บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตร	“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบไฟฟ้า”	เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยส�าหรับ 

การท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า	การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า	โดย	ดร.ณรงค์	อาศนสุวรรณ์	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2561

3.	 จัดอบรมการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน	

4.	 การฝึกอบรม	การสัมมนา	ศึกษาดูงาน	และการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	

5.	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 จิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน	 ให้กับพนักงานและลูกจ้างของบริษัท	 เพื่อให้เข้าใจ	 และป้องกันอันตราย	

ความสูญเสยี	และความเส่ียง	ท่ีอาจเกดิจากการท�างาน	โดยได้รบัเกยีรติจาก	อ.นติิธร	ทัพเลือ่น	มาบรรยายให้ความรู	้ในวนัท่ี	21ธันวาคม	2561		

6.	 บริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 ร่วมกับส�านักงานประกันสังคม	 จังหวัดลพบุรี	 จัดอบรมให้ความรู้	 ความเข้าใจแก่พนักงาน	 ในหัวข้อ	

“กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน”	 เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัย	 ปฏิบัติงานได้อย่างถูกลักษณะ	 และลดอุบัติเหตุ 

ในการปฏิบัติงาน	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2561

การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

	 บริษัทด�าเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีถูกสุขลักษณะ	สะอาด	ปลอดภัย	ส่งเสริม 

ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(Happy	Work	Place)	ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย	ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง	 

ปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน	 รณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการคัดแยกขยะรีไซเคิล	 การประหยัดน�้า 

ไฟฟ้า	การน�าเทคโนโลยดิีจิทลัโดยน�าระบบการจดัการเอกสารทางอเิลก็ทรอนกิส์	เข้ามาปรบัใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท�างาน	และยงัสามารถ 

ช่วยลดการใช้กระดาษภายในส�านักงานด้วย

	 บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	 เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้	 โครงการ	 “เด็มโก้	 รักษ์ป่าไม้	 2561”	

โดยบริษัทติดต่อรับกล้าไม้จ�านวน	 500	 ต้น	 เน่ืองในวันป่าไม้โลก	 (World	 Forestry	 Day)	 จากศูนย์เพาะช�ากล้าไม้กรุงเทพ	 อ.ลาดหลุมแก้ว	

จ.ปทุมธานี	และน�ามาแจกพนักงานและครอบครัว	ในวันที่	21	มีนาคม	2561	

	 จัดส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนพริกไทย	 โครงการ	 “ถิ่นบัวหลวง	 เมืองสะอาด”	 เพื่อรณรงค์

รักษาความสะอาด	ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย	ในแม่น�้าล�าคลอง	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	สวยงามน่าอยู่

	 บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพันรบพิเศษ	ศูนย์สงครามรบพิเศษ	โครงการจัดตั้งมวลชนฟื้นฟูป่าต้นน�้า	ลุ่มแม่น�้า

ป่าสัก	โครงการ	“ทบ.อาสาปลูกป่า	สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน”	ณ	องค์กรบริหารส่วนต�าบลชอนสมบูรณ์	อ.หนองม่วง	จ.ลพบุรี	วันที่	28	

กันยายน	2561

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

	 เด็มโก้	 มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	 โดยก�าหนดไว้ในจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและให้ค�าจ�ากัดความของทรัพย์สินทางปัญญาหมายความรวมถึงสิทธิบัตร	 อนุสิทธิบัตร	 ลิขสิทธิ์	 เครื่องหมาย 

การค้า	 ความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่นใดท่ีเป็นทรัพย์สินมีค่าของเด็มโก้พนักงานมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเด็มโก ้

ให้พ้นจากการน�าไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ
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	 แม้ว่าบริษัท	 ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการส่ือสาร	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ	 และเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างานแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของ

กฎหมายค�าสั่งเด็มโก้	และตามมาตรฐานที่เด็มโก้ก�าหนด	ซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของเด็มโก ้

โดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้และผู้อื่น	 และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟแวร์	 หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นท้ังนี้หากเด็มโก ้

พบว่าพนกังานมีการละเมดิและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม	 ปรากฏกว่าเป็นจรงิจะได้รบัการพจิารณาลงโทษทางวนิยั	 และ/หรอืโทษกฎหมาย 

ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 เด็มโก้	 ก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการส่ือสาร	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ	 และเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างานฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานเด็มโก้ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับ

ของกฎหมายค�าสั่งเด็มโก้	 และตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	หมวด	 7	 การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน	 7.5	 การใช้และ

ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและจรรยาบรรณพนักงาน	ว่าด้วยการสื่อสาร	และการแสดงออกในนามเด็มโก้ที่ก�าหนดให้พนักงาน 

เด็มโก้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก้ท่ีอยู่ในความครอบครอง

หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีความส�าคัญทางธุรกิจต่อ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็มโก้ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเด็มโก้	และผู้อื่น

	 ทั้งนี้	หากเด็มโก้พบว่าพนักงานมีการละเมิด	และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย	

และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

	 การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น	 เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน	 เด็มโก้	 ตระหนักและให้ความส�าคัญ	

โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเด็มโก้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 เด็มโก้	ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	 ระเบียบ	ข้อก�าหนด	และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

	 เด็มโก้	มุ่งเน้นให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย 

ความเคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกันบนพื้นฐานศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนท่ีขัดต่อ

บทบัญญัติของกฎหมายโดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กรที่บุคคลากรทุกคนในเด็มโก้	 ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ	ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�าและถือเป็นการกระท�าผิดทางวินัยด้วย

	 เด็มโก้	 ให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน	 ในทุกๆ	 ด้าน	 โดยยึดถือ	 และปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา	การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาต ิ

ศาสนา	 เพศ	 และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัทยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น	 อย่างเคร่งครัดโดย

จะปกป้อง	 และไม่น�าข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน	 เช่นประวัติส่วนตัว	 ค่าจ้างเงินเดือน	 ฯลฯ	 ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก	 หรือผู้ที่ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องรับทราบ	โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานและได้ก�าหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดท�าเป็นคู่มือ	ให้กับพนักงาน

ได้รับทราบถึงกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานผ่านการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

รายงานประจ�าปี 256180



ช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส

	 เด็มโก้	ให้ความส�าคัญต่อการติดต่อส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น 

และค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเด็มโก้	

สามารถร้องเรียน	แนะน�า	ติชมหรือแจ้งเบาะแส	ต่อ	เด็มโก้	ได้หลายด้านท้ังด้านธรรมาภิบาล	รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเองและผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย	เด็มโก้	ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ	

ซ่ึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและ

ได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็มโก้	ได้จัดท�าช่องทางการติดต่อร้องเรียน	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	หรอืช่องทางอืน่ตามสมควรและปลอดภยั	ถงึ	ส�านักงานตรวจสอบ	บรษัิท	เด็มโก้	จ�ากดั	(มหาชน)	เลขท่ี	59	ม.1	ต.สวนพรกิไทย 

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

	 ซ่ึงเด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	โดยถือว่าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นความลับและจะด�าเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง	เพื่อด�าเนินการ

ตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

•		 ผู ้รายงาน	 ผู ้ร้องเรียน	 หรือผู ้ท่ีให้ความร่วมมือสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้	 หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ันจะท�าให้เกิด 

ความไม่ปลอดภัยหรือเกิดผลกระทบในทางลบใดๆ

•	 เด็มโก้ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ	และจะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็นโดยค�านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบในทางลบของผู้รายงาน 

แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นส�าคัญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนหรือหาข้อเท็จจริงมีหน้าท่ีในการรักษา

ความลับของผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด	ผู้ใดฝ่าฝืนเด็มโก้	จะถือเป็นการกระท�าผิดวินัยร้ายแรง

•	 หากมีการกระท�าท่ีไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน	 หรือผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ท่ีเป็นพยาน	 ถือเป็นการกระท�าผิดวินัยร้ายแรง	 และอาจเป็น 

ความผิดตามกฎหมายได้

•	 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย	 หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบ	 ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้เด็มโก้ก�าหนด

มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือเด็มโก้อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้ม

ที่จะเกิดผลกระทบในทางลบหรือความไม่ปลอดภัย

•	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของ	 เด็มโก้	 นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

เด็มโก้จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเด็มโก้	ด้วย	เช่น	รายงานประจ�าปี	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ข้อมูลบริษัท	ข่าวประชาสัมพันธ	์ 

โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์เข้าถึงโดยสะดวก	และ

ได้รับประโยชน์มากที่สุด	ดังนี้
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1.		 สารสนเทศที่ส�าคัญของ	เด็มโก้	ประกอบด้วย	ข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	โดยเฉพาะ

ในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการเด็มโก้ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการเด็มโก	้

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน

ประจ�าปีด้วยนอกจากนี้	เด็มโก้	ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน	รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าป ี

2561	(แบบ56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	เป็นต้น

2.	 ข้อมูลต่างๆ	ของ	เด็มโก้	ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	เด็มโก้	เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ	เด็มโก้	ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเช่นข้อมูลบริษัท	ประวัติคณะกรรมการ	เด็มโก้	รายงานประจ�าปี	รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก้และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของ	เด็มโก้	ปี	2561

3.	 เด็มโก้	ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการเด็มโก้	และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย	5	 ชุด	ตามข้อบังคับ	จ�านวนครั้งของ

การประชุมและจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี2561	 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี2561(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	

ด้วย

4.	 เด็มโก้	 จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�าหน้าที่สื่อสารข้อมูลส�าคัญต่อนักลงทุน	 นักลงทุนรายย่อย	 ผู้ถือหุ้น	 และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

เด็มโก้ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน	โปร่งใส	และทั่วถึง	รวมท้ังการน�าเสนอผลงาน	และการแจ้ง

สารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อย	 ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง	 โดยได้เข้าร่วม 

ให้ข้อมูลในกิจกรรม	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�ารายงานข้อมูลทางการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	และคณะกรรมการตรวจสอบ	 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 

	 เด็มโก้ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่มาโดยตลอด	โดยก�าหนดให้บรษัิทต้องจดัท�านโยบายเกีย่วกบัจรยิธรรม	และจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ	 ตลอดจนจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 จรรยาบรรณคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	ตามระบบก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ	 กรรมการผู้บริหาร	 และพนักงานของเด็มโก้	 ไว้ยึดถือปฏิบัติต้ังแต่ปี	 2549	 

ในผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ�าปี	 	 หากมีประเด็นส�าคัญในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

และกรรมการอาทิเช่น	การพิจารณารายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นธรรม	การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์	 นโยบายการแจ้งเบาะแส	 การติดตาม	 และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 ในการทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี	 จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้จึงได้น�าประเด็นเหล่าน้ันมาเป็นเน้ือหาในการทบทวน	 ปรับปรุงด้วย	 นอกเหนือจากการปรับปรุง 

สาระส�าคัญให้ทันสมัย	มีความเป็นสากล	สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน

ปี	2560	กับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	พรบ.หลักทรัพย์ฯ	ประกาศและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ที่มีการแก้ไขปรับปรุงในปี	 2559-2560	 กับกฎหมาย	 ปปช.มาตรา	 123/5	 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน 

เด็มโก้ทุกคนต้องรับทราบ	 และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 นอกจากน้ีสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังใช้คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีฯ	 เป็นเอกสารส�าหรับให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ	 รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องก�าหนดให้มีหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

และจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	จัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนาบุคคลของเด็มโก้

รายงานประจ�าปี 256182



วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้

	 มาตรฐานสงูสุดของการเป็นมืออาชพี	การมวีฒันธรรมองค์กรทีแ่ข็งแกร่งด้วยการมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการปฏบัิติงานท่ีเด็มโก้นัน้ 

คณะกรรมการเด็มโก้มีระบบและกลไกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมท่ีเข้มแข็งเข้ามาในการพัฒนาระบบนิเวศน์ของธรรมาภิบาล 

ในองค์กร	 ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก	 I	 DEMCO	 และจิตส�านึกของบุคลากรในบริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการของเด็มโก้ด้วย 

ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	 ต่อวิชาชีพ	 ด้วยความหมาย	 มุ่งมั่น	 ตั้งใจจริงที่จะประสบความส�าเร็จ	 ด้วยความเชื่อมั่นในการท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	ด้วยความรอบรู้	เชี่ยวชาญ	ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า	สร้างมูลค่าเพิ่ม	สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 โดยจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้	 (DEMCO	Code	of	Conduct)	ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนพนักงานเด็มโก้ทุกคน

มีหน้าที่ในการท�าความเข้าใจ	 และปฏิบัติตามข้อบังคับ	 ระเบียบค�าสั่ง	 และจรรยาบรรณ	 ตลอดจนนโยบายอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นตามจารีตประเพณี	

หรือเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่ว่าจะได้ก�าหนดไว้ในขณะนี้	และ/หรือที่จะก�าหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

	 กรรมการและผูบ้รหิารพงึแสดงความยดึม่ันต่อจรรยาบรรณ	โดยการปฏบิติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีส�าหรบัพนักงานอืน่	เสรมิสร้างบรรยากาศ 

ของการท�างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	รวมท้ังต้องมุ่งม่ันท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ	และหากมีการฝ่าฝืน	หรือ

การกระท�าใดๆ	อันเป็นการหลีกเลี่ยง	จะถูกพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า	และถือเป็นการกระท�าความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของเด็มโก้
 

	 ในปี	 2561	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	 เพื่อสร้างวัฒนธรรม	จิตส�านึกที่ดี	 

มีจริยธรรม	จรรยาบรรณในการท�างาน	สร้างความสุขในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน	เช่น

•	 การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 ให้พนักงานได้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	 โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ	 นโยบายต่อ

ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	การขัดแย้งทางผลประโยชน์	นโยบายคุณภาพ	นโยบายมาตรฐานและความปลอดภัยในการท�างาน	สวัสดิการของ 

บริษัทฯ	ระบบบริหารคุณภาพ	ISO9001:2008	รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมภาคสนาม	Team	Building	เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากร

ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ	IDEMCO	อีกทั้งส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นทีมและปลูกฝังความรักความผูกพันในองค์กร

อย่างยั่งยืน	จ�านวน	2	รุ่นในวันที่	26,28	กุมภาพันธ์	และ	28-29	สิงหาคม	2561

•	 กจิกรรมสืบสานประเพณแีละอนรุกัษ์วฒันธรรมไทย	โดยการขอพรผูบ้รหิารและประเพณีรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่	เน่ืองในเทศกาลวนัสงกรานต์ 

วันที่	12	เมษายน	2561

•	 หลักสูตรกฎหมายประกันสังคม	กฎหมายกองทุนเงินทดแทน	กฎหมายแรงงาน	และกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน	โดยเจ้าหน้าที่

ฝ่ายกฎหมายจากส�านักงานประกันสังคม	และนักวิชาการแรงงานจากสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการไทย	วันที่	18	พฤษภาคม	2561

•	 การจดับรรยายพิเศษเรื่อง	“ความซื่อสตัย์สจุริต	การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการขดักันระหว่างประโยชนส์่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict	of	Interest)	”	โดย	พ.ท.	กรทิพย์		ดาโรจน์	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติในภาครฐั	ในวนัที	่1	มถินุายน	2561

•	 จัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ	ภายใต้โครงการ	Happy	Work	Place	วันที่	24	กรกฎาคม	2561

•	 กิจกรรม	Safety	Top	Management	Talk	เป็นการส่ือสารจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้กับพนักงานตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย	

สุขภาพและอนามัย

•	 โครงการ	 DEMCO	 Blood	 Donor	 Day	 บริษัทฯ	 ร่วมกับ	 รพ.ปทุมธานี	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงการเปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร	

พนักงาน	และบุคคลทั่วไป	เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	โดยจัดให้มี	กิจกรรมรับบริจาคโลหิต	ทุก	3	เดือน	ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี	2555 

โดยในปี	 2561	 บริษัทได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต	 ทั้งหมด	 จ�านวน	 4	 ครั้ง	 พนักงานร่วมบริจาค	 	 186	 	 ราย	 รวมยอดโลหิตที่ได้

ทั้งหมด	83,700	ซีซี

•	 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่มแพทย์	 อาสา

มูลนิธิแสง-ไช้กี	เหตระกูล	และ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ทุก	3	เดือน
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•	 กิจกรรมเสริมสร้างศีลธรรม	 ความสามัคคีและความผูกพันต่อบริษัทฯ	 ด้วยการจัดให้พนักงานและครอบครัวได้ท่องเท่ียวและร่วมกัน

ท�าบุญ	ถวายสังฆทานไหว้พระ	9	วัด	ในเดือน	9	กันยายน	2561	เพื่อความเป็นสิริมงคล	เจริญรุ่งเรืองแก่ตนเอง	ครอบครัว	และบริษัทฯ	

ณ	วัดส�าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

•	 จัดอบรมหลักสูตร	 “ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 ต่อเน่ืองจากปี2560	 อีกจ�านวน	 5	 รุ่นในปี	 2561	 โดยเน้นในการ

สร้างจิตส�านึก	วัฒนธรรมในการต่อต้านทุจริต	คอร์รัปช่ันและการขัดแย้งทางผลประโยชน์	ในวันที่	31ตุลาคม	วันท่ี	8,15	พฤศจิกายน	

และวันที่	6,7	ธันวาคม	2561

•	 กิจกรรมร่วมรณรงค์ในวันต่อต้านการทุจริตสากล	(International	Anti-Corruption	Day)	โดยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานให้โอวาท

และกล่าวน�าพนักงานปฏิญญาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน	ในวันที่	12	ธันวาคม	2561	

•	 การฝึกอบรมเรื่องการสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน	วันท่ี	21	ธันวาคม	2561

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

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

ไม่คอร์รัปชัน	 โดยปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ	 เด็มโก้	 รวมทั้งไม่ท�าให้เกิดข้อครหา	 หรือเสื่อมเสีย 

ชื่อเสียงของบริษัท	จึงก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันไว้	ดังน้ี

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

ทางอ้อม	โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มาตรฐานทางจริยธรรม	และจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจของ	เด็มโก้	รวมทั้งระเบียบ	และข้อก�าหนดอื่น	ที่เกี่ยวข้อง

2.	 บุคลากรของ	 เด็มโก้	ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด	รวมถึงค่าบริการ

ต้อนรับ	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ทั้งนี้	 การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง	 ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณี

นิยมเท่านั้น	โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม	และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

3.	 การบริจาคเพื่อการกุศล	และการให้เงินสนับสนุนของ	เด็มโก้	มีขั้นตอนการตรวจสอบ	อนุมัติ	และสอบทาน	โดยต้องมีเอกสารหลักฐาน 

ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของ	เด็มโก้	เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับ 

การคอร์รัปชั่น

4.	 เด็มโก้	 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด	 รวมท้ังงานจัดหาพัสดุและท�าสัญญาอย่าง

สม�่าเสมอ	รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น	และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

5.	 เด็มโก้	มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	และมีนโยบายที่จะไม่ลด 

ต�าแหน่ง	 ลงโทษ	 หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธ	 การทุจริตคอร์รัปชั่น	 แม้ว่าการกระท�าน้ันจะท�าให้	 เด็มโก้	 สูญเสียโอกาส 

ทางธุรกิจ	โดย	เด็มโก้	มีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

6.	 ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินการควบคมุด้วยตนเองต่อส�านักงานตรวจสอบ	เพือ่ด�าเนินการตรวจสอบหากพบประเด็น 

ที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการ

ควบคุม

7.	 เด็มโก้	 จัดให้มีข้ันตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ	 ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของ

รายการทางการเงิน	ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ม่ันใจว่าไม่มีรายการใดท่ีไม่ได้รับการบันทึก	หรือไม่สามารถอธิบายได้	หรือ

รายการที่เป็นเท็จ

8.	 เด็มโก้	จัดให้มีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการท�าบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบ 

ภายในเพือ่ยนืยนัประสทิธิผลของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	 และเพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่าการบนัทกึรายการ 

ทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

9.	 เด็มโก้	จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ	เด็มโก้	เพื่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ความคาดหวังของ	เด็มโก้	และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

รายงานประจ�าปี 256184



10.	 เด็มโก้	 ส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่และแนวปฏบัิติไปยงับรษัิทย่อย	 บรษัิทร่วมบรษิทัอืน่ท่ี	 เด็มโก้	 มีอ�านาจในการควบคุม 

คู่ค้าทางธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งสาธารณชน	ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	เพื่อทราบและน�ามาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

11.	 บุคลากรของ	 เด็มโก้	 ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระท�าที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย	 เด็มโก้	 จัดให้มี

ช่องทางการแจ้งเบาะแส	รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

12.	 คณะท�างานการด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	 เด็มโก้	 มีหน้าที่รายงานผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ	เด็มโก้	โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

13.	 ส�านักงานตรวจสอบสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อรายงาน

ต่อคณะกรรมการเด็มโก้	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการเด็มโก้	ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน	และผลประโยชน์ของบริษัท	เป็นนโยบายที่ส�าคัญ	โดยก�าหนด

เป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ	ที่ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง	และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	เพื่อหลีกเลี่ยง

การใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงานของเด็มโก้	 แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	 เด็มโก้จึงได้มีการก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับ

กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของเด็มโก้	ดังนี้

	 1.	 หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

	 2.	 หากมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอนัเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษัิท	ให้กระท�ารายการน้ันเสมือนกับท�ารายการกบับุคคล 

	 ภายนอก	ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

	 3.	 ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	โดยน�าสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือน�าไปเปิดเผยกับ 

	 บุคคลภายนอก

	 4.	 ไม่ใช้เอกสารหรอืข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษัิทในการท�าธุรกจิทีแ่ข่งขันหรอืเกีย่วเนือ่งกบับรษัิท

	 เด็มโก้	ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายส�าคัญ	ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเด็มโก้	จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2560	เพื่อให้ด�าเนินการจัดวางระบบ

การควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	โปร่งใส	ในการบริหารจัดการที่ดี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 

	 เด็มโก้ก�าหนดให้จัดท�าเอกสารปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าท่ี	รวมท้ังการแนะน�าลักษณะ

ประกอบธุรกิจ	 และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท	 เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เพื่อเป็นการพัฒนา	สนับสนุน	และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 เม่ือมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่	บรษัิทฯ	จะจดัให้มีการปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัแต่งต้ังใหม่	โดยจดัให้มกีารบรรยายสรปุ	วสัิยทศัน์ 

กลยุทธ์	 และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ	 และการด�าเนินการท่ีส�าคัญโดยประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 

และ/หรือ	 คณะกรรมการบริหาร	 พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	 เพื่อประกอบการท�าหน้าที่	 อันได้แก่	 คู่มือ

กรรมการบริษัท	หนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับบริษัท	และรายงานประจ�าปี	ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	บทบาทและ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 อ�านาจอนุมัติ	 และข้อห้ามการกระท�าของกรรมการ

บริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	 ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะ	 และความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

อย่างสม�่าเสมอ

	 ส�าหรบับคุคลท่ีได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการใหม่	จะได้รบัการแนะน�า	และได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิติัหน้าที	่ซึง่รวมถงึ 

ความเข้าใจในวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ตลอดจนลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 นอกจากน้ีกรรมการจะได้รับการอบรม	และพัฒนาความรู้ท่ีจ�าเป็นอย่างต่อเน่ือง	รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	กฎเกณฑ	์

มาตรฐาน	ความเสี่ยง	และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	และให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ

	 ส�าหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	และการบริหารบุคลากร	เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	คณะกรรมการมีหน้าที่ 

ก�ากับดูแลให้มีแผนสบืทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	ส�าหรบัเตรยีมการสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผูจั้ดการ	และผูบ้รหิารระดับสูง	รวมท้ังส่งเสรมิ 

และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม	และพัฒนา	มีความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร

ไปสู่เป้าหมาย

	 ในปี	2561	มีหลักสูตร	การประชุมสัมมนาโครงการอบรมต่างๆ	ที่กรรมการ	และผู้บริหาร	เข้าร่วมประชุมสัมนา	อบรม	ดังนี้	

•	 สัมนา	National	Director	Conference	2018	:	Rising	Above	Disruption	:	A	Code	For	Action	ด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	โดยนายเสริมศักดิ์		จารุมนัส	กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

•	 สัมนา	Independence	Director	Forum	1/2018	:	Tough	Boardroom	Situation	–	Independent	Director	Share	Lessons	Learned	ด�าเนินการ 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยนายเสริมศักด์ิ	จารุมนัส	กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

•	 วิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 (วบส.)	 ด�าเนินการโดย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 โดย	นายพงษ์ศักดิ์	 ศิริคุปต์		

กรรมการ	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

•	 CEO	Club	2048	“The	Game	is	on”	ด�าเนินการโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยนายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	กรรมการ	กรรมการ

บริหารและกรรมการผู้จัดการ

•	 Risk	 Management	 Program	 for	 Corporate	 Leaders	 ด�าเนินการโดย	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 โดย	 นายไพฑูรย์	 ก�าชัย	 กรรมการ	

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

•	 มาตรฐานการวางแผนออกแบบระบบปฏิบัติการควบคุมและการบริหารจัดการ	 ด�าเนินการโดยสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและ 

อีเล็กทรอนิกส์	(IEEE)	โดย	นายฉัตรชัย		พืชพันธ์	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

•	 การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 ด�าเนินการโดย	 สภาวิชาชีพบัญชี	 โดย	 น.ส.วรรณฤดี	 สุวพันธ์	 ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ

•	 Company	Reporting	Program	(CRP	22/2018)	ด�าเนินการโดย	สถาบันกรรมการบริษัทไทยโดย	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ

•	 กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ด�าเนินการโดยส�านักงาน	กลต.	โดย	น.ส.อรวรรณ		ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 Company	 Secretary	 Program	 (CSP94/2018)	 ด�าเนินการโดย	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 โดย	 น.ส.อรวรรณ	 ศิริวงศ์	 ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ

•	 TFRS	ที่ต้องใช้ปี	62	ด�าเนินการโดย	NYC	โดย	นายศุภกฤต	เนื้อทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	 (Corporate	 Sustainability	 Strategy)	 รุ่นที่	 4	 ด�าเนินการโดย	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดย	

นายไพฑูรย์	 	ก�าชัย	กรรมการ	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี	และ	นายยงยุทธ	อรุณเทววิโรจน์	ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจ�าปี 256186



•	 Updated	 COSO	 Enterprise	 Risk	Management:	 Integrating	 with	 Strategy	 and	 Performance	 ด�าเนินการโดย	 ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	โดย	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	กรรมการ	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี	และน.ส.วรรณฤดี	

สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 โครงการ	Smart	Disclosure	Program		ด�าเนินการโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดย	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	และน.ส.อรวรรณ		

ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ	 (Preliminary	 to	Corporate	Sustainability)	 รุ่นที่	 2	ด�าเนินการโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

โดย	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	และนายยงยุทธ	อรุณเทววิโรจน์		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 การวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืน	 (Sustainability	 Risk	 and	Materiality	 Analysis)	 รุ่นที่	 3	 ด�าเนินการโดย	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดย	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน	 (Sustainability	 Evaluation	&	Data	Management)	 รุ่นท่ี	 3	 ด�าเนินการโดย	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดย	น.ส.วรรณฤดี		สุวพันธ์		และน.ส.อรวรรณ	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 จัดท�ารายงานความยั่งยืน	(Sustainability	Reporting)	รุ่นที่	3	ด�าเนินการโดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดย	น.ส.วรรณฤดี		สุวพันธ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 การจัดท�าระบบบริหารงานคุณภาพ		ISO	9001	:	2015	เร่ืองการประเมินความเส่ียง	โอกาส	และบริบทขององค์กร	โดย	อ.ชัชวาล 

เลิศสุโภชวณิชย์	มีกรรมการ	และผู้บริหารเข้าอบรม	ดังน้ี	นายพงษ์ศักด์ิ	ศิริคุปต์	กรรมการ	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

นายไพฑูรย์	 ก�าชัย	 กรรมการ	 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี	 นายฉัตรชัย	 พืชพันธ์	 นายรักษา 

สารณาคมน์กุล	 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการนายยงยุทธ	 อรุณเทววิโรจน์	 กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

นายสุรสิงห์		ถาวร		น.ส.อรวรรณ		ศิริวงศ์	น.ส.วรรณฤดี		สุวพันธ์	นายชัยวัฒน์		อาซ้าย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

•	 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน	ISO	9001:2015	โดย	อ.ชัชวาล	เลิศสุโภชวณิชย์	มีผู้บริหารเข้าอบรม	ดังน้ี	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	 

นายศุภกฤต	เนื้อทอง	น.ส.อรวรรณ	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 ทิศทางและผลกระทบจาก	Disruptive	Technologies	โดย	คุณวีระชัย	โกยกุล	มีกรรมการ	และผู้บริหารเข้าอบรม	ดังน้ี	นายพงษ์ศักด์ิ		 

ศิริคุปต์	 กรรมการ	 กรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 นายไพฑูรย์	 ก�าชัย	 กรรมการกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ 

สายการเงินและบัญชี	นายฉัตรชัย	พืชพันธ์	นายนรินทร์	เอกนิพิฐสริ	นายรักษา	สารณาคมน์กุล	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้

จัดการ	นายยงยุทธ	อรุณเทววิโรจน์	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	นายสุรสิงห์	ถาวร	นายศุภกฤต		เนื้อทอง	น.ส.อรวรรณ		

ศิริวงศ์	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 แนวทางปฏิรูปและพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทย	โดย	คุณกวิน	ทังสุพานิช	มี	กรรมการ	และผู้บริหารเข้าอบรม	ดังนี้	นายพงษ์ศักดิ์		

ศิริคุปต์	กรรมการ	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	กรรมการ	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ 

สายการเงินและบัญชี	 นายฉัตรชัย	 พืชพันธ์	 นายนรินทร์	 เอกนิพิฐสริ	 นายรักษา	 สารณาคมน์กุล	 กรรมการบริหารและรองกรรมการ 

ผู้จัดการ	นายยงยุทธ	อรุณเทววิโรจน์	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	น.ส.อรวรรณ	ศิริวงศ์	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ

•	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการขัดกันระหว่างประโยชน์ฯ	 โดย	 พ.ท.กรทิพย์	 ดาโรจน์	 มีกรรมการและผู้บริหาร 

เข้าอบรม	ดังนี้	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	กรรมการ	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี	นายนรินทร์	 เอกนิพิฐสริ	

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ	นายศุภกฤต	เนื้อทอง	น.ส.อรวรรณ	ศิริวงศ์	น.ส.วรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 Finance	for	Non-Financial	Manager	โดย	อ.นิภัทร์	พวงจ�าปา	มีผู้บริหารเข้าอบรม	ดังนี้	นายนรินทร์	เอกนิพิฐสริ	นายรักษา	สารณาคมน์กุล 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ	 นายยงยุทธ	 อรุณเทววิโรจน์	 กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 นายชัยวัฒน์	 

อาซ้าย	น.ส.อรวรรณ	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

•	 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร	โดย	รศ.ดร.พสุ		เดชะรินทร์	มีกรรมการและกรรมการบริหารทุกคนเข้าร่วมอบรมสัมมนา
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การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

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

11.นายปริญช์		ผลนิวาศ

12.นายปัญญ์	เกษมทรัพย์

DCP	

194/2014

DCP	

25/2546

DCP	

96/2007

DCP	

199/2015

DCP	

114/2009

DCP	

45/2004

DCP

221/2016

DCP

DCP	

140/2010

DAP	

46/2005

DAP	

79/2008

DAP	

36/2005

DAP	

107/2014

DAP	

46/2005

DAP	

85/2010

DAP

ACP	

39/2012

ACP	

6/2005

ACP	

27/2009

AACP	

20/2015

AACP

23/2016

ACP

ACP	

37/2011

AACP	

8/2012

RCP

18/2008

FN

24/2005

FN

24/2005

FSD	

10/2010

RMP

6/2015

RMP

3/2014

RCL	

13/2018

AECP

13/2014

ACEP

BMD

5/2017

SFE	

6/2010

MFM

6/2011

MIA

11/2011

MFR

14/2012

MIR

12/2012

RNG

6/2014

รายชื่อ DCP DAP ACP RNG RCP FN RMP AECP อื่นๆ

หมายเหตุ	 	

	 DCP	=	Director	Certification	Program	 DAP	=	Director	Accreditation	Program

	 ACP	=	Audit	Committee	Program		 AACP	=	Advance	Audit	Committee	Program

	 RCP	=	Role	of	the	Chairman	Program	 MFR	=	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting

	 MFR	=	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	 FSD	=	Financial	Statements	for	Directors			

	 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																									 MFM	=	Monitoring	Fraud	Risk	Management																																

	 MIA	=	Monitoring	the	Internal	Audit	Function				 RNG	=	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee

	 MIR	=	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management		 RCL	=	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders

รายงานประจ�าปี 256188



แผนการสืบทอดต�าแหน่ง และพัฒนาผู้บริหาร
 

	 เพือ่ให้การด�าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 เด็มโก้มีนโยบายก�ากบัดูแลให้มีแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	 เพือ่เป็นการเตรยีมสืบทอดต�าแหน่ง 

ผู้บริหารระดับสูง	 เช่นกรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 และผู้จัดการฝ่าย	 เป็นต้น	 เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผน

พัฒนาบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญและต�าแหน่งวิกฤต	จะสามารถป้องกัน	บรรเทา	หรือยับย้ัง	ความเสี่ยงด้านการบริหาร	แผนสืบทอดต�าแหน่ง	

ซ่ึงได้แก่	ความเส่ียงจากต�าแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อบริษัทว่างลง	ความเส่ียงจากการมีผู้บริหาร	หัวหน้างานที่ด้อย

ศักยภาพ	ไม่ตรงกับทักษะความสามารถและความเสี่ยงจากผู้บริหาร	หัวหน้างานศักยภาพสูงใหม่	ไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท

	 ดังนั้น	เด็มโก้	จึงก�าหนดให้มีนโยบายสรรหา	หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในต�าแหน่งเสี่ยงได้		รวมทั้งหลักเกณฑ์

การสรรหา	คัดเลือก	โอนย้ายไว้ล่วงหน้า	รวมท้ังแสวงหาปัจจัยน�าเข้า	หรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เข้าตามสมรรถนะหลักและทักษะ

จ�าเป็น	เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	ทิศทาง	แผนกลยุทธ์	พันธกิจ	และค่านิยม	กับแนวโน้มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเด็มโก้	 จะจัดให้มีขึ้น	 2	 ครั้งต่อปี	 โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ	 จะจัดส่งแบบ

ประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินในสิ้นไตรมาสที่	 2	 และทุกสิ้นปี	 และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรร

หาฯก่อนรายงานผลการประเมิน	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 ที่ได้รับจากการประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ	 และหารือเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิผลของการท�างานของคณะกรรมการบริษัท	โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ	

1.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

3.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

โดยในแต่ละส่วนประกอบด้วยหลักเกณฑ์การประเมิน	ดังนี้

1.	 การประเมินคณะกรรมการบริษัท	 หัวข้อของการประเมินประกอบด้วย	 8	 หัวข้อหลัก	 ได้แก่	 โครงสร้างของคณะกรรมการ	 การบริหาร

จัดการข้อมูล	กระบวนการท�างานของคณะกรรมการ	การปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น	และความรับผิดชอบต่อสังคม	การบริหาร

องค์กร	ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	และแผนสืบทอดงาน	การแบริหารและพัฒนากรรมการ	และการบริหารความเสี่ยง

2.	 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย	หัวข้อหลักของการประเมิน	ประกอบด้วย	ความเหมาะสมของจ�านวนกรรมการชุดย่อย	องค์ประกอบ

ของคณะกรรมการชุดย่อย	ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการของกรรมการ	เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย	

คณะกรรมการชุดย่อยเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง	เป็นต้น

	 	 	 ในปี	2561	ได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการชุดย่อยใหม่	จึงขอให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ชุดย่อยทุกคณะ	เพื่อให้มีการสะท้อนภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

3.	 การประเมินผลการปฏบิติังานของกรรมการรายบคุคล	 หวัข้อหลกัของการประเมนิประกอบด้วย	 การมส่ีวนร่วม	 ความรูแ้ละความสามารถ 

การท�างานเป็นทีม	ความสุจริต	และการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 	 	 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี	2561	โดยภาพรวมพบว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า

ควรอยู่ในเกณฑ์ดี	 และดีมาก	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ได้น�าเรียนผลการประเมิน	 และข้อคิดเห็นต่างๆ	

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมบริษัท	พัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
 

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของเด็มโก้	ก�าหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้วยตนเอง	อย่างน้อยเป็นละ	1	ครั้ง	ในปี	2561	คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดของเด็มโก้	ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	2	ครั้ง	 

เพือ่ให้คณะกรรมการร่วมกันพจิารณาผลงานและปัญหาเพือ่การปรบัปรงุแก้ไขต่อไป	 โดยผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย	 ปี	 2561 

ทุกชุด	อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล
 

	 เป็นการประเมินการท�าหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล	 ผลการประเมินส่วนมากได้คะแนนเห็นด้วย

อย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

	 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	ประจ�าปี	2561	ทั้ง	3	ส่วนพบว่ามีผลคะแนนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

กล่าวคือผลการปฏิบัติหน้าท่ีโดยส่วนใหญ่ของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการรายบุคคล	เป็นไปตามคาดหวังหรือ 

เกินความคาดหวัง	 	 นอกจากนี้กรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาด้านต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 เช่น	 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ 

ควรมากกว่า	5	คน		ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาฯ	ได้รบัทราบผลการประเมินดังกล่าว	และเหน็ชอบให้น�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทให้มกีารปรบัปรงุ 

การด�าเนินงานตามผลที่ได้รับจากการประเมินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
 

	 บรษิทัฯ	จดัท�าการประเมินผลการปฏบัิติงานของประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการผูจ้ดัการทกุส้ินปี	โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมิน	ดังนี้

	 1.	 เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	 2.	 สอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

	 3.	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ	เพื่อน�าไปใช้	

	 ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	 โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ	 กรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่

เป็นรูปธรรม	ซึ่งรวมถึง	

3.1	 ผลการด�าเนินงานทางการเงิน

3.2	 ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว	

3.3	 ผลงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร

	 4.	 ผลประเมินข้างต้นจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และให้ประธานกรรมการหรือ	 กรรมการอาวุโส	 เป็น 

	 ผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	 ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หรือ	Corporate	Governance	Code	ส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 โดยเล็งเห็นว่าการสร้างความเช่ือม่ันเพียงประการเดียวยังไม่เพียงพอส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี	 เน่ืองจากทั้ง 

ภาคธุรกิจ	และผู้ลงทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดีของกิจการ	กิจการต้องสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได ้

และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว	โดยเพิ่มเน้นบทบาทความเป็นผู้น�าของ

คณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนท่ีรบัผดิชอบในการก�ากบัดูแลกจิการ	ต้ังแต่การก�าหนดวตัถปุระสงค์	เป้าหมายหลกัของกจิการ	จนถงึการติดตามผล 

การด�าเนินงาน	 ในประเด็นส�าคัญๆ	 คือ	 การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการให้ชัดเจน	 บทบาทในการก�าหนดวัตถุประสงค์	

และเป้าหมายหลักของกิจการ	 โดยให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างย่ังยืน	 ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนเดียวกับการประกอบธุรกิจ	 บทบาท 

รายงานประจ�าปี 256190



ในการก�ากับดูแล	 กลยุทธ์	 นโยบาย	 แผนงาน	 และงบประมาณโดยสนับสนุนการน�านวัตกรรม	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	 มาใช้ 

เพิ่มคุณค่า	 รวมถึงบทบาทในการก�ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ	 บทบาทในการก�ากับดูแลให้มีนโยบายเก่ียวกับการจัดการข้อมูลลับ	 และ	

Market	 Sensitive	 Information	 กับบทบาทในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน	 และความสามารถในการช�าระหนี้	 และกลไกล

ในการกอบกู้ฐานะการด�าเนินงาน

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2560	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	 2560	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้าง 

การก�ากับดูแลกิจการ	 เพิ่มคณะกรรมการลงทุน	รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 คณะกรรมการบริหาร	 เป็นคณะกรรมการชุดย่อย	 5	 ชุด	 โดยมีองค์ประกอบ	ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ	ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการ	เด็มโก้	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ก�าหนด 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	และอย่างน้อย	1	คนต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	ซึ่งกรรมการที่ได้แต่งตั้ง 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด	 เพื่อท�าหน้าท่ีและรับผิดชอบในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 รายงานทางการเงิน	 การควบคุมภายใน	 

การตรวจสอบภายใน	การก�ากับดูแลกการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	การปฎิบัติตามหลักจริยธรรม	จรรยาบรรณ	และการบริหารความเสี่ยง 

เช่นการสอบทานให้เด็มโก้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	 การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�าหนดให้มีระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงเรื่องอื่นๆ	

ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีส�าคัญในการเสนอแต่งต้ังและ

เลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก	 พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	ดังน้ี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	 นายนริศ			ศรีนวล	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

2.	 นายปริญช์		ผลนิวาศ	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 นายปัญญ์		เกษมทรัพย์	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมี	นางสาววรรณฤดี		สุวพันธ์		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ		ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 

ในปี		2561	คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม	8	ครั้ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เป็นดังนี้

หมายเหตุ:	 กรรมการล�าดับที่	 4-5	 เป็นผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

	 	 กรรมการล�าดับที่	 1	 ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่	1	ธันวาคม	2561	ด้วยปัญหาสุขภาพ

	 	 กรรมการล�าดับที่	 2	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2561

	 	 กรรมการล�าดับที่	 3-	4	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	 	

	 	 กรรมการล�าดับท่ี	 5-6	 เข้าต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการล�าดับท่ี	3-	4	ตามมติทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2561	เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2561

5/6

8/8

2/2

2/2

6/6

6/6

1.	 นายวิทยา		คชรักษ์																				

2.	 นายนริศ		ศรีนวล

3.	 นายไมตรี		ลักษณโกเศศ

4.	 นางสุทธารักษ์		ปัญญา

5.	 นายปริญช์		ผลนิวาศ

6.	 นายปัญญ์		เกษมทรัพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม
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คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่	และความรับผิดชอบ	ดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	ระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ท่ีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิผล	 รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักงานตรวจสอบ 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ความดีความชอบของผู้จัดการ

ส�านักงานตรวจสอบ

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

กฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	 Management)	 ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 รวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก ่

ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ

5.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและ 

ฝ่ายก�ากับและควบคุม

6.	 พจิารณา	คัดเลอืก	เสนอแต่งต้ังบคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระ	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	รวมถงึการเสนอเลอืกผูส้อบบญัชเีดิม

กลบัเข้ามาใหม่	 การเสนอเลกิจ้างผูส้อบบญัชเีดิม	 และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	 นอกจากนีต้้องจดัให้มกีารประชมุร่วม 

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

7.	 พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย		ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย	และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

8.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการลงทุน

	 	 คณะกรรมการลงทุน	จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	4/2560	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	

2560	เพื่อท�าหน้าท่ีดูแล	และก�าหนดแผนการลงทุนของบริษัท	ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน	นโยบายบริหารความเสี่ยง 

ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	และอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของ	กลต.	และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการลงทุน	 จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

และคณะกรรมการบริษัท	กับกรรมการลงทุนท่ีเป็นผู้บริหาร	1	คน	รวมเป็น	5	คน	โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหาร 

ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ	5	คน	ดังนี้	

ชื่อ-นามสกุล  ต�าแหน่ง

1.	นายปริญช์			เกษมทรัพย์	 	 ประธานกรรมการลงทุน	(กรรมการอิสระ)

2.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	 	 กรรมการลงทุน	(กรรมการ)

3.	นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส	 	 กรรมการลงทุน	(กรรมการอิสระ)

4.	นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์	 	 กรรมการลงทุน	(กรรมการ)

5.		นายไพฑูรย์			ก�าชัย	 	 กรรมการลงทุนและเลขานุการ	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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1.	 นางสุทธารักษ์		ปัญญา																			

2.	 นายปริญช์		ผลนิวาศ

3.	 นายนริศ		ศรีนวล																				

4.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ

5.	 นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส

6.	 นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์				

7.	 นายไพฑูรย์		ก�าชัย

ประธานกรรมการลงทุน

ประธานกรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

กรรมการลงทุน

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม

หมายเหตุ:	 กรรมการล�าดับที่	 1	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระ	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	

	 	 กรรมการล�าดับที่	 2	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 เมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2561	 และ 

	 	 	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการลงทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 3/2561	 เม่ือวันที่	 14	 

	 	 	 พฤษภาคม	2561

	 	 กรรมการล�าดับที่	 5	 เข้าต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการล�าดับที่	 3	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 3/2561	 เมื่อวันที่	 

	 	 	 14	พฤษภาคม	2561

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน 
 

1.	 ก�าหนดนโยบายการลงทุน	นโยบายบริหารสภาพคล่อง	และนโยบายการกู้ยืมเงิน	เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

2.	 ก�าหนดกรอบการลงทุน	การบริหารสภาพคล่องและการกู้ยืมเงินของบริษัท	

3.	 พิจารณาแผนการลงทุน	 แผนการบริหารสภาพคล่องและแผนการกู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริษัท	รวมถึง	ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียง	อยู่ภายใต้	ข้อก�าหนดของ	กลต.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	

เป็นไปตามกฎระเบียบ	รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.	 ก�ากับดูแลการลงทุน	การบริหารสภาพคล่อง	และการกู้ยืมเงินของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย	แผนด�าเนินงาน	ระเบียบวิธี

ปฏิบัติ	รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง	ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.	 สอบทาน	และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและแผนด�าเนินการ	 ทั้งในส่วนของการลงทุน	การบริหารสภาพคล่องและการกู้ยืมเงิน	 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	และให้น�าเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร

	 	 คณะกรรมการบริษัท	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(Corporate	Risk	Management	Committee	 :	CRMC)	

ประกอบด้วยกรรมการบรษัิทอย่างน้อย	3	คน	และอย่างน้อย	1	คนต้องเป็นกรรมการอสิระ	กบัประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ได้จัดต้ังข้ึนตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	10/2557	เม่ือวันที่	13	พฤศจิกายน	2557		

โดยได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 ให้มีความเหมาะสม	 สอดคล้องกับภาระกิจของบริษัทฯ	 คณะกรรมการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นระบบข้ึนภายในองค์กร	 ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ

ประการหน่ึงของการบริหารจัดการของบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนาม

ของคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี	 (Good	 Corporate	 Governance)	 โดยมี

การเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 และเป้าหมายขององค์กร	 และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล	

ในปี	2561		คณะกรรมการลงทุน	จัดให้มีการประชุม	7	ครั้ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้
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(COSO	 Enterprise	 Risk	 Management	 Framework	 :	 COSO	 ERM)	 รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

บริษัท	และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ	ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเช่ือม่ันอย่างสมเหตุ 

สมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วยกรรมการ	4	คน	ดังนี้	

ชื่อ-นามสกุล  ต�าแหน่ง

1.	 นายนริศ		ศรีนวล	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(กรรมการอิสระ)

2.	 นายปัญญ์		เกษมทรัพย์	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(กรรมการอิสระ)

3.		 นายพงษ์ศักดิ์			ศิริคุปต์	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

4.	 นายไพฑูรย์			ก�าชัย	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 โดยมี	นายศุภกฤต		เนื้อทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในปี	2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	จัดให้มีการประชุม		5	ครั้ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นดังนี้

5/5

3/3

2/2

2/2

4/5

5/5

1.	นายนริศ		ศรีนวล																				

2.นายปัญญ์		เกษมทรัพย์

3.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ																				

4.	นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส				

5.	นายพงษ์ศักดิ์			ศิริคุปต์

6.	นายไพฑูรย์		ก�าชัย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม

หมายเหตุ:	 กรรมการล�าดับที่	 2	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 เมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2561	 และ 

	 	 	 ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการลงทุนตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ที	่3/2561	เม่ือวนัที	่14	พฤษภาคม	2561

	 	 กรรมการล�าดับที่	 3-4	 ออกจากต�าแหน่งกรรมการฯ	 ตามการปรับโครงสร้างกรรมการชุดย่อยของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 	 ครั้งที่	3/2561	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2561

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

1.	 ก�าหนด	และทบทวนนโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.	 ก�ากับดูแล	 และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์	 และเป้าหมายทางธุรกิจ	 และ

การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นรวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.	 ให้ข้อเสนอแนะ	 แนวทาง	 ติดตาม	 และประเมินผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับจัดการ 

(Risk	Management	Committee:	RMC)	เพื่อน�าไปด�าเนินการ

4.	 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รวมทั้งแนวทางการก�าหนดมาตรการ

ควบคุม	หรือบรรเทา	(Mitigation	Plan)	และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่	RMC	เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.	 สนับสนุนการด�าเนินงานของ	Chief	Risk	Officer		สมาชิกใน	RMC	ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

6.	 รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ	 และในกรณท่ีีมีปัจจยัหรอืเหตุการณ์ส�าคัญ	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

ต่อบริษัท	อย่างมีนัยส�าคัญ	ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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2/2

4/4
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1.	 นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส																

2.	 นายไมตรี		ลักษณโกเศศ

3.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ

4.	 นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม

หมายเหตุ:	 กรรมการล�าดับที่	 2	 พ้นจากต�าแหน่งกรรมการเนื่องจากหมดวาระ	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561

					 	 กรรมการ	ล�าดับท่ี	 3	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามการปรบัโครงสร้างคณะกรรมการชดุย่อยของมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท				 

	 	 	 ครั้งที่	3/2561		เมื่อ	วันที่	14	พฤษภาคม	2561

• คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	 (“กรรมการสรรหาฯ”)	 จดัต้ังโดยมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่

10/2556		 	 เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2556		 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ		 เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีดี	โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก�ากับดูแล 

นโบยายและการด�าเนินงานของบริษัท	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการสรรหาและพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู ้

ทักษะ	ประสบการณ์	 และคุณลักษณะท่ีจ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย	 กับมีขนาดองค์ประกอบ	 สัดส่วนกรรมการ 

ที่เหมาะสม	 มีกระบวนการสรรหา	 คัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส	 ชัดเจน	 ตลอดจนมีโครงสร้าง	 และอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

กับความรบัผดิชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาบรษัิทฯ	 ให้ด�าเนนิงานตามเป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว	 กบัมกีารประเมนิผล 

การปฏิบัติหน้าที่ประจ�าปีของคณะกรรมการ	เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

	 	 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการ	 มีเป้าหมายหลักในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน	 มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

เคารพสิทธิ	 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 กับการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งให้มีการจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่น�าไปปฏิบัติได้จริง

			 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 ประกอบด้วย	 กรรมการอิสระและ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯจ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 โดยกรรมการสรรหาฯ	ส่วนใหญ่	 และประธานกรรมการ	ต้องเป็น

กรรมการอิสระ	โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน	3	เรื่อง	ได้แก่

1.	 สรรหากรรมการและเสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบรษัิท	 และคณะกรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการ 

บริษัท	เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.	 สรรหาผู้บริหารระดับสูง	และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่	และความรับผิดชอบ

3.	 ก�าหนดนโยบาย	 และก�ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแลตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร	 

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 ณ	 วนัที	่ 31	 ธันวาคม	 2561	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	 ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	 และกรรมการท่ีไม่เป็น 

ผูบ้รหิาร	จ�านวน	3	คน	ดังน้ี

ชื่อ-นามสกุล  ต�าแหน่ง

1.	นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส	 	 ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

2.	นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ	 	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

3.	นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์	 	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 โดยมี	นางสาววรรณฤดี	สุวพนัธ์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ปฏบิติัหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล

ในปี	2561	คณะกรรมการสรรหาฯ		จัดให้มีการประชุม	6	ครั้ง		การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เป็นดังนี้
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1.	 พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ	และประสบการณ์	เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	แทนต�าแหน่งที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้น

2.	 ทบทวน	และน�าเสนอค�าแนะน�าเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการของบริษัท	ต่อท่ีประชุมสามัญประจ�าป ี

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

4.	 ทบทวน	 และน�าเสนอ	 ค�าแนะน�าเก่ียวกับหลักก�ากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี

ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	และมาตรฐานสากล

5.	 ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ก�าหนดไว้

• คณะกรรมการบริหาร

	 	 คณะกรรมการบรษัิท	แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารจากผูบ้รหิารของบรษัิทโดยมีจ�านวนตามทีเ่หน็สมควร	ประธานกรรมการ 

ต้องเป็นกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยผู้บริหารในระดับกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	และ	ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ	ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล  ต�าแหน่ง

1.	นายพงษ์ศักดิ์		ศิริคุปต์	 	 ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	 	 กรรมการบริหาร

3.	นายรักษา		สารณาคมน์กุล	 	 กรรมการบริหาร

4.	นายฉัตรชัย		พืชพันธ์	 	 กรรมการบริหาร

5.	นายนรินทร์		เอกนิพิฐสริ	 	 กรรมการบริหาร

6.	นายยงยุทธ	อรุณเทววิโรจน์	 	 กรรมการบริหาร

	 โดยมี	นายมนภัทร์		อาษากิจ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

	 	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและบทบาทส�าคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท	 รวมถึง 

ควบคุมดูแลการบรหิารกจิการของบรษัิท	 ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย	 โดยมคีวามรบัผดิชอบหลกัในการกลัน่กรองเรือ่งต่างๆ 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	รวมถึงพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ	ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการ

บริษัท	และในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

ในปี		2561	คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุม	12	ครั้ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เป็นดังนี้

12/12

2/2

12/12

8/8

8/8

7/8

8/8

1.	 นายพงษ์ศักดิ์			ศิริคุปต์																

2.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ													

3.	 นายไพฑูรย์		ก�าชัย

4.	 นายรักษา		สารณาคมน์กุล

5.	 นายฉัตรชัย		พืชพันธ์

6.	 นายนรินทร์		เอกนิพิฐสริ

7.	 นายยงยุทธ	อรุณเทววิโรจน์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง การเข้าประชุม/จ�านวนครั้งที่ประชุม

หมายเหตุ:	 กรรมการล�าดับที่	 2	 ออกจากต�าแหน่งเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย		ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท				 

	 	 	 ครั้งที่	3/2561		เมื่อ	วันที่	14	พฤษภาคม	2561	และแต่งตั้งกรรมการล�าดับที่	4-7	แทน

รายงานประจ�าปี 256196



ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 

1.	 ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2.	 พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้	เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 2.1	 แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

	 2.2	 งบประมาณประจ�าปี	(Annual	Estimate	Budget)	ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

	 2.3	 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ

	 2.4	 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ

3.		 ก�าหนดแผน	และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน	และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท

4.	 บริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ตั้ง	เอาไว้

5.	 เสนอการจัดสรรก�าไรเป็นส�ารองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท	และน�าเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

6.	 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการอาวุโส

7.	 รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

8.	 เสริมสร้าง	และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน

9.		 พิจารณาวาระต่างๆ	ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

10.	การออกหนังสือค�้าประกันให้แก่บุคคลที่	3	ต้องผ่าน	การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 ยกเว้น	กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

11.	มีอ�านาจสั่งการ	วางแผน	และด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

12.	มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ	ประเพณี	และสอดคล้อง			กับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

13.	มีอ�านาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จ�าเป็น	รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

14.	อนุมัติการเข้าท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อการท�าสัญญาร่วมทุน	 (MOU-Joint	 Venture	 Agreement)	 ในโครงการลงทุนต่างๆ	 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน

ในส่วนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน	200		ล้านบาท

15.	มีอ�านาจอนุมัติ	การซ้ือขายทรัพย์สินถาวร	การให้กู้ยืมเงิน	และการลงทุน		การเสนอราคา	การจัดซ้ือจัดจ้าง	การเข้าท�าสัญญา	หรือการท�า

นิติกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ	และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท		ดังนี้

	 -	 วงเงินไม่เกิน	10	ล้านบาท	ส�าหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร	การให้กู้ยืมเงิน	และการลงทุน	

	 -	 วงเงินไม่เกิน	1,500	ล้านบาท	ส�าหรับการเสนอ	ราคาในกรณีธุรกิจปกติ

	 -	 วงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	ส�าหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น

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

	 ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

	 ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

16.	 ในกรณีที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ	 หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท	 อนุมัติไว้แล้ว	 คณะกรรมการบริหาร	 สามารถด�าเนินการได้โดย 

ไม่จ�ากัดวงเงิน

17.	อนุมัติการด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิ	และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	และสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย 

อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

18.	อนุมัติการต้ัง	การเพิ่ม	การลด	หรือการยกเลิก	ส�ารองทางบัญชีต่างๆ	อาทิ	ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ		ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

เงินลงทุน	ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการด�าเนินการ			เป็นต้น	ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ	10		ล้านบาท

	 ทั้งน้ีการมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นน้ันต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท	 และ/หรือ	 รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย	(ถ้ามี)	ในกรณีดังกล่าว	ให้คณะกรรมการบริหาร

น�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว	
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นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและ

รองกรรมการผู้จัดการ

	 คณะกรรมการเด็มโก้	ตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้บริหารสูงสุด	 ซ่ึงได้แก่	กรรมการ 

ผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	จึงมีนโยบายก�าหนดจ�านวนบริษัทอื่นท่ีผู้บริหารระดับสูง	สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

1.	 กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการของเด็มโก้	สามารถเป็นประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หรือกรรมการมีอ�านาจ

ลงนาม	อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	5	บริษัทในกลุ่มธุรกิจของเด็มโก้

2.	 ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการเด็มโก้ได้ก�าหนดไว้ใน

นโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

 • กรรมการอิสระ		มีจ�านวนร้อยละ	50	ของกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย

	 1)	 นายวิทยา		คชรักษ์		(ลาออก	1	ธ.ค.2561ด้วยปัญหาสุขภาพ	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายปราโมทย์		อินสว่าง	 

	 แทนเมื่อวันที่	29	มกราคม	2562)

	 2)	 นายนริศ		ศรีนวล

	 3)	 นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส

	 4)	 นายปริญช์		ผลนิวาศ

	 5)	 นายปัญญ์		เกษมทรัพย์

	 ข้อก�าหนดกรรมการอิสระ	ของเด็มโก้มีความเข้มข้นกว่าขั้นต�่าของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยกรรมการอิสระ	(Independent	Director)	ของเด็มโก้	ต้องมี	คุณสมบัติดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือ	 หุ้นรายใหญ่	 หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย	นั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว	ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือท่ีปรึกษาของ 

ส่วนราชการ	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มี	อ�านาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มี	 หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะ

ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทใหญ่	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปี	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ	การเช่า	หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์	หรือบริการ	หรือการให้	หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย 

การรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ

คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ต้ังแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต	หรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป	

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ท้ังนี้	 การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ 

รายงานประจ�าปี 256198



คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน	การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระน้ีดังกล่าวให้นับ

รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 

ที่มีนัย	 (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	10	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ

หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัท	 ย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

6.	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการ	 เกินกว่าสองล้านบาท 

ต่อปีจากบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจาก	การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็น	 หุ้นส่วนที่มีนัย 

ในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของ 

จ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอืน่	ซึง่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั	และเป็นการแข่งขันท่ีมนียักบักจิการของบรษิทัฯ 

หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็น

กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	

บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 โดยมีการตัดสินใจใน 

รูปแบบขององค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้	โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การสรรหากรรมการ

	 เมื่อต�าแหน่งกรรมการของเด็มโก้ว่างลงคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณา	 รายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสม 

ที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	 และข้อก�าหนดของกฎหมายกับหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งน้ี	 จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน	 โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา	 และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ 

โดย	พิจารณาคุณสมบัติ	ดังนี้

1.	 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	พระราชบัญญัติ	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

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	มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรค์ใน 

การประชุม	 มีความตรงไปตรงมา	 มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	 และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง	 ประวัติ 

การท�างาน	และจริยธรรมที่ดีงาม	และได้รับการยอมรับจากสังคม

3.	 มีความรู้ความสามารถท่ีส�าคัญต่อธุรกิจของบริษัท	ได้แก่ธุรกิจพลังงาน	วิทยาศาสตร์	การบริหารรัฐกิจ	วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร	์

การบัญชี	การตลาด	การเงิน	การคลัง	และกฎหมาย

	 การแต่งต้ังกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 จะพิจารณารายช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเป็น

กรรมการในคณะกรรมการบริษัท	ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	และข้อก�าหนดของกฎหมายกับ	หลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	จะต้อง

มีความโปร่งใสและชัดเจน	โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา	และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ	โดยมีรายละเอียด

ที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ	 คณะกรรมการบริษัท	 และผู้ถือหุ้น	 ส�าหรับการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น

กรรมการ	 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูล	 เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อน

น�าเสนอรายชื่อบุคคลท่ีผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย	 โดยคณะกรรมการฯ	 จะพิจารณาความเหมาะสมของ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
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การสรรหากรรมการ

	 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการนั้น	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

จากฝ่ายบริหารหรือบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการด�าเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัท 

ภิบาลจะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการ

ผู้จัดการ	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมถึง	ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการ

พิจารณาสืบทอดต�าแหน่ง

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

	 ประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการ 

ด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ	โดยบริหารงานตามแผน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	ซื่อสัตย์

สุจริต	และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ท�าการใดท่ีมีส่วนได้เสีย	หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ	และ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ	โดยมีหน้าท่ี	และความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดดังน้ี

1.	 เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา

2.	 วางแผนและควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริหาร

3.	 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง

4.	 สรุปผลการด�าเนินงานเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริหาร

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

พนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา

6.	 มีอ�านาจอนุมัติการลงทุน	การซ้ือขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท	การจัดซ้ือจัดจ้าง	การกู้ยืมเงิน	การให้กู้ยืมเงิน	การเข้าท�าสัญญา	หรือ 

การท�านิติกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	

	 -	 วงเงินไม่เกิน	2	ล้านบาท	ส�าหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร	และการให้กู้ยืมเงิน	

	 -	 วงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	ส�าหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ	

	 -	 วงเงินไม่เกิน	100	ล้านบาท	ส�าหรับการเสนอราคา	ในกรณีธุรกิจอื่น	

	 -	 วงเงินไม่เกิน	500	ล้านบาท	ส�าหรับการกู้ยืมเงิน	การจัดซ้ือจัดจ้าง	การเข้าท�าสัญญา/นิติกรรมใดๆ	ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าโดย 

	 ปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	

	 -	 วงเงินไม่เกิน	 100	 ล้านบาท	 ส�าหรับการกู้ยืมเงิน	 การจัดซ้ือจัดจ้าง	 การเข้าท�าสัญญา/นิติกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น 

	 ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

7.	 มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้อง	และเป็นประโยชน์	ต่อ	บริษัท

8.	 มีอ�านาจอนุมัติการแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ที่เหมาะสม

9.	 ด�าเนนิกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารงานท่ัวไปของบรษิทั	หรอืกจิการอืน่ๆ	ท่ีคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอื	คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย

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

ไม่จ�ากัดวงเงิน	เม่ือได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว	ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ทุกครั้ง

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น	 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย

และกฎระเบียบ	 ข้อบังคับของบริษัท	 ทั้งนี้	 กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	 หรือ	 เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 รายการได้

มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท	 และ/หรือรายการหรือเรื่องที่	 กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่	 จะท�าขึ้นกับบริษัท	 และบริษัทย่อย	 (ถ้ามี)	 ในกรณีดังกล่าวให้กรรมการผู้จัดการน�าเสนอเรื่อง

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	 โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

	 เด็มโก้	 ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้	 ให้ความส�าคัญของการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจให้ด�าเนินธุรกิจไปในทิศทาง 

ที่สอดคล้อง	ประสานกับนโยบายและการด�าเนินงานของเด็มโก้	ท้ังน้ี	เพื่อให้การประกอบธุรกิจ	และการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก	้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	มีความเห็นว่า	นอกจากการที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท	 เป็นผู้มีอ�านาจในการเสนอแต่งต้ังผู้บริหารของบริษัทฯ	 ที่มีความสามารถและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ 

แต่ละด้านเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวแทนบริษัทฯ	ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	ตามความเหมาะสม	 เพื่อร่วม

ก�าหนดนโยบาย	และแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้	ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของเด็มโก้แล้ว

	 	 ควรจะมีการก�าหนดบทบาท	 และกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรรมการตัวแทนของบริษัท	 เพื่อสร้างกระบวนการท�างาน 

ทีโ่ปร่งใส	ป้องกนัการเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	และระเบียบการท�าธุรกรรมภายในกลุม่ธุรกจิฯ	ซึง่มีการก�าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกบั 

กฎเกณฑ์ของทางการ	และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	 มีการปกป้องสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของเด็มโก	้ 

กับเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	ท�าหน้าที่ควบคุม	ดูแลให้บริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วมทุกบริษัท	ด�าเนินงานตามนโยบาย	

และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง	ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดด้วย

	 ในการก�าหนดบทบาทและกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีจึงเสนอแนะให้มี	 คณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	 พร้อมกับกฎบัตร

คณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย		ดังนี้

1.	 พิจารณาแต่งต้ังบุคคลไปเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย	 โดยให้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	 เว้นแต่

บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น	Operating	arms	ของบริษัท	คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร	หรือ

กรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้แต่งต้ังก็ได	้

2.	 ก�าหนดขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ	 (1)	 และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติ

เป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย

	 	 ในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น	คณะกรรมการต้องก�าหนดนโยบายให้ตัวแทนท�าหน้าที่	 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย	

และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่	

3.	 ก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม	รัดกุมเพียงพอ	และการท�ารายการต่างๆ	เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.	 เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงาน	 การท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน	 การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน	 

การท�ารายการอื่นท่ีส�าคัญ	การเพิ่มทุน	การลดทุน	การเลิกบริษัทย่อย	เป็นต้น

5.	 กรณีเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ	 เช่น	 มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ	 20	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 50	

และจ�านวนเงินลงทุน	 หรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส�าคัญต่อบริษัท	 คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท�า	 Shareholders	 Agreement	

หรือข้อตกลงอื่น	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอ�านาจในการบริหารจัดการ	 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญ	 

การติดตามผลการด�าเนินงาน	เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน	และก�าหนดเวลา

6.	 กรณีที่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน	หรือได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ตามหลักเกณฑ์ของ	

ตลท.	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามที่	ตลท.ก�าหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว	โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือการได้มา	หรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	โดยมีคะแนนเสียง	ไม่ต�่ากว่าสามในส่ี	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้น	หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	

7.	 ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้พนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน	 ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	

ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ทั้งของบริษัทฯ	 และบริษัทในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมทุน	 ท่ีจะต้องรับทราบ	 และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	 รวมถึงจรรยาบรรณ	 นโยบายส�าคัญ	 และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 ท้ังน้ี	 เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และเน้นย�้าถึง 

ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกจิการให้แก่พนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ	 และบรษิทัในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมทุน	 ผ่านการจดักจิกรรม 

เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการต่างๆ	โดยบริษัทฯ	ได้เชิญพนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน	เข้าร่วม	และได้เผยแพร่บทความ	

และข่าวสารเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการไปสู่พนักงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน	ด้วยเช่นเดียวกัน
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ในปี	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2561	ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	2	คณะ	คือ	

1.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	-บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	(Sub	Board	Committee	DDL	(“SBC	DDL”))	ประกอบด้วย

	 1.	 นายปริญช์			ผลนิวาศ

	 2.	 นายปัญญ์				เกษมทรัพย์

	 3.	 นายโอฬาร		ปุ้ยพันธวงศ์

	 4.	 นายพงษ์ศักดิ์		ศิริคุปต์

	 5.	 นายไพฑูรย์		ก�าชัย

	 โดยมี:	นายมนภัทร์		อาษากิจ	เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	-บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย –

บริษัทเด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด

1.	 ก�ากับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริษัท	 

เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

2.	 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ	และหรือผู้จัดการทั่วไป

3.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	ทิศทาง	กลยุทธ์	นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญของบริษัท	รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เพื่อให้มั่นใจว่า 

ผู้บริหารสามารถน�าวิสัยทัศน์	ทิศทางและกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 ควบคุม	ติดตาม	ดูแลให้มีการด�าเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญรวมถึงวัตถุประสงค์	เป้าหมายทางการเงิน	แผนงาน	และงบประมาณ 

ของบริษัทที่ก�าหนด

5.	 จดัให้มีระบบบญัช	ี การรายงานทางการเงนิและการสอบบัญช	ี รวมท้ังดูแลให้มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธิภาพ 

และประสิทธิผล

6.	 ก�ากับดูแลและบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

7.	 ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลมุ	และดูแลให้ผูบ้รหิารมีระบบหรอืกระบวนการทีป่ระสิทธิภาพในการบรหิารจดัการ 

ความเสี่ยง

8.	 ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปและก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

9.	 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทั่วไปและภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

10.	 เป็นผู้น�าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี	กอปรด้วยจริยธรรม	ความโปร่งใส

11.	ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ	DDL

12.	พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้	เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 12.1.	 แผนยุทธศาสตร์ของ	DDL

	 12.2.	 งบประมาณประจ�าปี	(Annual	Estimated	Budget)	ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ	DDL

	 12.3.	 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ

13.	ก�าหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน	ตามนโยบายของบริษัทฯ

14.	บริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

15.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ	DDL	ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

16.	มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 และสอดคล้องกับกฎหมาย

ท้องถิ่นที่บังคับใช้อยู่

17.	มีอ�านาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ	DDL	ที่จ�าเป็นรวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

18.	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการเข้าท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อการท�าสัญญาร่วมทุน	(MOU	Joint	Venture	Agreement)	ในโครงการลงทุนต่างๆ	

ใน	สปป.ลาว	ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	20.0	ล้านบาท

รายงานประจ�าปี 2561102



19.	มีอ�านาจอนุมัติกรอบวงเงินการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการในการซื้อขายทรัพย์สินถาวร	การให้กู้ยืม	และการลงทุน	การเสนอราคา	การจัดซื้อ 

จัดจ้าง	การเข้าท�าสัญญาหรือการท�านิติกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ	และเป็นไปตามนโยบายบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	

และตามวัตถุประสงค์ของ	DDL	

20.	 ในกรณีที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ	หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติไว้แล้ว	กรรมการผู้จัดการ	DDL	สามารถด�าเนินการได้

21.	อนุมัติการด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิ	และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์	ของ	DDL	และ	DEMCO	

อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ	หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ	DEMCO

22.	มีอ�านาจพิจารณาการตั้ง	 การเพิ่ม	 การจดหรือการยกเลิก	 ส�ารองทางบัญชีต่างๆ	 อาทิ	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของเงินลงุทน	ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการด�าเนินการ

 

	 ทั้งนี้	 การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแล	DDL	ดังกล่าวข้างต้น	นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้	 และคณะกรรมการก�ากับดูแล	DDL	ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	ในหรือเกี่ยวกับรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	รายการได้มาเพื่อจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของ	DDL	และ/หรือ	รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการ	DDL	หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�าขึ้นกับเด็มโก้	หรือ	DDL	(ถ้ามี)	ในกรณีดังกล่าว	ให้คณะกรรมการ

ก�ากับดูแล	 DDL	 น�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และ/หรือ	 คณะกรรมการลงทุน	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป	โดยกรรมการก�ากับดูแล	DDL	ท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ในเรื่องดังกล่าว

2.	 คณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	-	บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	(Sub-Board	Committee-DEMCO	Power	(“SBC-DP”))

	 ประกอบด้วย

	 1.	 นายนริศ		ศรีนวล

	 2.	 นายสงวน		ตังเดชะหิรัญ

	 3.	 นายเสริมศักดิ์		จารุมนัส

	 4.	 นายพงษ์ศักดิ์		ศิริคุปต์

	 5.	นายพิสุทธ์ิ			รัตนวิลัย

	 โดยมี	น.ส.อุไรพร		บุญเดช		เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย	-	บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย 

บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ จ�ากัด

	1.	 ก�ากบัดูแลและจดัการบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์และข้อบังคับของบรษัิท	ตลอดจนค�าแนะน�าของคณะกรรมการบรษัิท	เด็มโก้ 

จ�ากัด	(มหาชน)

2.	 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ	และหรือผู้จัดการทั่วไป

3.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	ทิศทาง	กลยุทธ์	นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญของบริษัท	รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เพื่อให้มั่นใจว่า 

ผู้บริหารสามารถน�าวิสัยทัศน์	ทิศทางและกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 ควบคุม	ติดตาม	ดูแลให้มีการด�าเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญรวมถึงวัตถุประสงค์	เป้าหมายทางการเงิน	แผนงาน	และงบประมาณ 

ของบริษัทที่ก�าหนด

5.	 จดัให้มีระบบบญัช	ีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญช	ีรวมท้ังดูแลให้มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

และประสิทธิผล

6.	 ก�ากับดูแลและบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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7.	 ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างครอบคลุม	 และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่ประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง

8.	 ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไปและก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

9.	 ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	น่าเชื่อถือตามมาตรฐานทั่วไปและภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

10.	 เป็นผู้น�าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี	กอปรด้วยจริยธรรม	ความโปร่งใส

11.	ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ	DP

12.	พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้	เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

	 12.1	แผนยุทธศาสตร์ของ	DP

	 12.2	งบประมาณประจ�าปี	(Annual	Estimated	Budget)	ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ	DP

	 12.3	กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวมและซื้อกิจการ

13.	ก�าหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน	ตามนโยบายของบริษัทฯ

14.	บริหารและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

15.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับ	DP	ก่อนเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

16.	มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 และสอดคล้องกับกฎหมาย

ท้องถิ่นที่บังคับใช้อยู่

17.	มีอ�านาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ	DP	ที่จ�าเป็นรวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

18.	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการเข้าท�าบันทึกข้อตกลงเพื่อการท�าสัญญาร่วมทุน	(MOU	Joint	Venture	Agreement)	ในโครงการลงทุนต่างๆ	

ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	10.0	ล้านบาท

19.	มีอ�านาจอนุมัติกรอบวงเงินการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการในการซื้อขายทรัพย์สินถาวร	การให้กู้ยืม	และการลงทุน	การเสนอราคา	การจัดซื้อ 

จัดจ้าง	การเข้าท�าสัญญาหรือการท�านิติกรรมใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ	และเป็นไปตามนโยบายบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	

และตามวัตถุประสงค์ของ	DP

20.	 ในกรณีที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ	หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติไว้แล้ว	กรรมการผู้จัดการ	DP	สามารถด�าเนินการได้

21.	อนุมัติการด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิ	 และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิประโยชน์	 ของ	DP	และ	DEMCO	

อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติ	หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ	DEMCO

22.	มีอ�านาจพิจารณาการตั้ง	 การเพิ่ม	 การจดหรือการยกเลิก	 ส�ารองทางบัญชีต่างๆ	 อาทิ	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของเงินลงุทน	ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่างการด�าเนินการในยอดเงินรวมไม่เกินครั้งละ	1.0	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	DP	ดังกล่าวข้างต้น	นั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย

และกฎระเบียบข้อบังคับของเด็มโก้	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	 DP	 ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ	 ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 รายการ 

ได้มาเพื่อจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของ	DP	และ/หรือ	รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการ	DP	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	

หรืออาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�าขึ้นกับเด็มโก้	หรือ	DP	(ถ้ามี)	ในกรณีดังกล่าว	ให้คณะกรรมการ	DP	น�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	โดยกรรมการ	DP	ท่านนั้นและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ในเรื่องดังกล่าว

รายงานประจ�าปี 2561104



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

(Market Sensitive Information)

	 คณะกรรมการเด็มโก้	ยดึม่ันในการด�าเนนิธุรกจิด้วยความซ่ือสัตย์	โปร่งใส	เป็นธรรม	และปฏบิติัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั 

ด้วยก�าหนดนโยบาย	และแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน	การเปิดเผย

ข้อมูล	ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	DEMCO	Code	of	Conduct	ดังนี้

1.	 ก�าหนดให้บริษัทฯ	 ให้ความรู้และความเข้าใจแก่	 กรรมการ	 ผู้บริหารของเด็มโก้	 เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์	 และการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ต่อ	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	 และ258	 แห่ง	 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	

ประกาศ	ก.ล.ต.	ที่	สจ	38/2561	การจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ	กรรมการ	ผู้บริหาร	

ผู้สอบบัญชี	 ผู้ท�าแผนและผู้บริหารแผน	 รวมทั้ง	 พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง	 โดยก�าหนดให้รายงานต่อเลขานุการ

บริษัททุกครั้ง	เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป	รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว

2.	 ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร(ตามนิยามของ	ก.ล.ต.)และผู้สอบบัญชี	รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อก�าหนดของก.ล.ต.	มีหน้าที่ในการ 

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 (DEMCO)	 คร้ังแรกท่ีได้รับการแต่งต้ัง	 และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง	 ซ่ึงรวมถึง

จ�านวนหลักทรัพย์ท่ีถือครองของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องตามมาตรา	 59	และ	 258	แห่ง	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ 

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ทุกครั้งเพื่อรับทราบ	

3.	 ก�าหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน	 รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการท�างานมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	

โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน	 ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลของบริษัทให้เป็นความลับ	 ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ี 

ในบรษัิทฯ		หรอืน�าข้อมลูภายในหรอืสารสนเทศทีมี่สาระส�าคัญซ่ึงได้รบัระหว่างการปฏบิติังานในบรษัิทฯ	ทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ	 หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอก	 เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 และผู้เกี่ยวข้อง	 หรือท�าให้ประโยชน์ของ 

บริษัทฯ	ลดลงหรือกระท�าการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.	 ให้ความส�าคัญในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ	โดยไม่น�าสารสนเทศดังกล่าว	มาใช้เพื่อ 

ผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะ	 หรือข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง

5.	 ในกรณีที่บุคคลภายนอก	 มีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา	 

ซึ่งงานนั้นๆ	 เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน	 อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 (DEMCO)	 บุคคล

ภายนอกเหล่านั้นจะต้องท�าสัญญาเก็บข้อมูลรักษาความลับ	 (Confidentiality	 Agreement)	 ไว้กับบริษัท	 จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ	

ตลท.	และ	กลต.

6.	 ก�าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 เพื่อควบคุมและรักษา 

ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ	 และ/หรือ	 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯจากบุคคลภายนอก	 และการก�าหนดระดับ 

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	ให้กับผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ	ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

7.	 ก�าหนดบทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ	หากพบว่าผู้บริหารหรือพนักงาน	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายใน	หรือมีความประพฤติ

ที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทฯ	ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

8.	 รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	ทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	กรณีท่ีมีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทาง

ที่จะท�าให้บริษัทฯ	ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย	

9.	 ก�าหนดให้ประธานกรรมการบรหิาร		กรรมการผูจ้ดัการ	เลขานกุารบรษัิท	หรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมายเป็นผูมี้อ�านาจในการเผยแพร่สารสนเทศ 

ของบริษัทและให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
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แนวปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์

	 เด็มโก้	ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	โดยกรรมการ	ผู้บริหารทุกคน	รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 ต้องไม่น�าข้อมูลภายใน

บริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	ไปซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขายหลัก

ทรัพย์ของบริษัท	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	 เพื่อประโยชน์ของตน	 หรือบุคคลอื่น	 หรือท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท	 หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	 แม้ว่าบริษัท

อาจไม่เสียประโยชน์ก็ตาม	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ซึ่งกรรมการ	และผู้บริหาร	มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 	กรณีกรรมการ	และผู้บริหารรายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	 และยังไม่มีรายชื่อแสดงในระบบข้อมูล

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ	ก.ล.ต.	ให้รายงานภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่มีการซื้อ	ขาย	โอน	

หรือรับโอน	 	 และบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่	 ก.ล.ต.ก�าหนดแล้ว	 	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลัก

ทรัพย์	 ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ตามมาตรา	

59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง	ภายใน	3	วันท�าการ	นับจาก

วันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	ต่อส�านักงาน	กลต.รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน

ต่อสาธารณะชน

2.	 จัดส่งส�าเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	กลต.ให้แก่บริษัท	ในวันเดียวกับที่รายงานต่อส�านักงาน	กลต.

3.	 เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ

ษัทฯ	 ในช่วง	 1	 เดือน	 ก่อนที่งบการเงิน	 หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อ

บุคคลอื่น

4.	 เลขานุการบริษัทฯ	ท�าหนังสือภายใน	 7	 	 วันก่อนวันปิดงบการเงินประจ�าไตรมาส/	ปีการเงิน	 เพื่อแจ้งกรรมการ	ผู้บริหารและหน่วยงาน

ที่รับทราบข้อมูลภายใน	ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก	หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	และห้ามซื้อขาย	หลักทรัพย์ของ

บริษัทในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

	 ในปี	 2561	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่	 นางสาวจินตนา	 มหาวนิช	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่	4687	แห่งบริษัทส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	จ�ากัด	จ�านวน	1.80	ล้านบาท	นอกจากนี้ส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ 

ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	2	แห่ง	คือ	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี	จ�ากัด	และบริษัท	เด็มโก้	 เพาเวอร์	จ�ากัด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

แห่งละ	0.40		ล้านบาท	และ	0.55	ล้านบาท	ตามล�าดับ

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

	 ในปี	 2561	 บริษัทได้จ่ายค่าบริการให้บริษัทส�านักงานสอบบัญชี	 ซี	 แอนด์	 เอ	 จ�ากัด	 ในเรื่อง	 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะ	 ของผู้สอบ

บัญชี	เป็นจ�านวนเงินรวม	0.40	ล้านบาท	ส�าหรับบริษัทย่อย	ไม่มีค่าบริการ

รายงานประจ�าปี 2561106



การน�าหลักการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

	 ตามท่ีส�านกัคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ได้จดัท�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีส�าหรบับรษัิทจดทะเบียน 

ปี	2560	 (Corporate	governance	Code	2017:CG	Code	2017)	และประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	ซึ่งใช้แทนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2555	โดยมีการปรับปรุงเน้ือหา	และล�าดับวิธีการเสนอตลอดจนเพิ่มเติมประเด็น	 เน้นบทบาทความเป็นผู้น�าของ 

คณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนท่ีรบัผดิชอบในการก�ากบัดูแลกจิการ	ต้ังแต่การก�าหนดวตัถปุระสงค์	เป้าหมายหลกัของกจิการจนถงึการติดตามผล 

การด�าเนินงาน	 และมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนน�าแนวปฏิบัติไปยึดถือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางธุรกิจ	 และผู้ลงทุนที่ต้องการ

ผลประกอบการที่ดีของกิจการ	 สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

และเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว	เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทยให้ดียิ่งขึ้นนั้น

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 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�ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ	ต่อไป	กับให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้	 ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	 

ที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ก�าหนด	และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นกับให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ใส่ใจธรรมาภิบาลด้วย

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 6/2561	 เมื่อวันที่	 13	พฤศจิกายน	2561ได้พิจารณา	และทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม	CG	Code	

2017	 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว	 เห็นว่าบริษัทสามารถน�าหลักปฏิบัติทั้ง	 8	 หลักปฏิบัติไปปรับใช้	 (Apply)	 เพื่อให้เกิดการ

ปฏิบัติอย่างเหมาะสมแล้ว	 ส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถน�าไปปรับใช้ในเรื่องหลักปฏิบัติ	 8.1	 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท	 แนวปฏิบัติ	 8.1.2	 คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น	 (2)	 หลักเกณฑ์

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการนั้น

	 คณะกรรมการจะพิจารณาการด�าเนินการเมื่อบริษัทมีความพร้อมต่อไป

 

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

การก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

 องค์ประกอบกรรมการบริษัท 

1.	 คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.	 จ�านวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษทั	ให้เป็นไปตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก�าหนด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	9	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 

4	 คน	 หรือหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 (แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า)	 จะต้องเป็นกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระ 

จะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและ 

การบรหิารกจิการ	อกีท้ังมคีณุสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบัติกรรมการอสิระทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

ที่	ทจ.	28/2551	เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	(“ประกาศ	ทจ	28/2551”)	

3.	 จ�านวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	

4.	 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท

	 ท้ังน้ี	คุณสมบัติ	และการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการอิสระ	และ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ให้เป็นไปตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

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

กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย
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	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน	 โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	ให้ดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามกรอบแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Corporate	Governance	 :	CG)	และ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (CAC)	 ซ่ึงบริษัทฯ	 

ได้รับการรับรองในปี	 2559	 โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ	 The	 Committee	 of	 Sponsoring	 Organization	 of	 the	

Treadway	Commission	(COSO)	–	Internal	Control	Integrated	Framework	ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลักที่จ�าเป็นในการควบคุมภายในไว้	5	ด้าน	

	 โดยมีหน่วยงานในสังกดัส�านกัตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน	และฝ่ายก�ากบัและควบคุมท�าหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทาน 

ระบบการปฏบัิติงานของฝ่ายต่าง	ๆ	รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่า	การปฏบิติังานมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

มีการใช้ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์	 รวมถึงมีการควบคุมด้านการด�าเนินงาน	 ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง 

เชื่อถือได้และทันเวลา	 รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 นโยบายต่าง	 ๆ	 ของบริษัท	 และให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ 

ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถ

ด�าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 ซึ่งการด�าเนินการตามองค์ประกอบหลักของ	COSO	ทั้ง	5	ด้าน	มีดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

1.1 องค์กรยดึหลกัความซือ่ตรงและจรยิธรรม ผูบ้รหิารทกุคนของบรษัิท	บรหิารงานตามนโยบายด้านการก�ากบัดูแลกจิการท่ีด	ีปฏบิติัตน 

เป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ	ของบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	

1.2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก�ากับดูแล   บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท	ได้ถูกก�าหนดให้

มีความเป็นอิสระแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน	 ดังที่ก�าหนดไว้ในนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ของบริษัท	 เด็มโก้	

จ�ากัด	(มหาชน)	โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ	กรอบและข้อบังคับของกฎหมาย	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ�านาจการสั่งการชัดเจน			บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารงานให้มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอยู่เสมอ	เพื่อให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	

รวมถึงให้สอดคล้องกับ	ภารกิจการจัดการ	การด�าเนินงาน	และการขยายตัวของธุรกิจ

1.4 การพัฒนาและจูงใจพนักงาน	บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและรักษาบุคลากร	โดยได้จัดให้มีแผนการฝึกอบรมและ

แผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต�าแหน่งให้มีการพัฒนาความรู้	 ความสามารถท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือ

ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	 โดยมีทั้งแผนรายปี	 และรายต�าแหน่งที่ส�าคัญ	 รวมถึงวางแผนและเตรียมสรรหาผู้สืบทอด

ต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	เพื่อรักษาความต่อเนื่องและความสามารถของบุคลากรในต�าแหน่งที่มีนัยส�าคัญขององค์กร

1.5 องค์กรผลักดันให้ทุกต�าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน	 บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร	 และก�าหนดอ�านาจหน้าที	่

ความรับผิดชอบตามต�าแหน่งงาน	 เพื่อให้ทุกต�าแหน่งได้มีส่วนรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในโดยผ่านกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน	ที่มีการก�าหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน	รวมถึงการให้รางวัล	หรือการลงโทษพนักงานอย่างเหมาะสม	

เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

2.1 วัตถุประสงค์ บริษัทก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมขององค์กร	 

ที่ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุม	หรือไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด�าเนินงานได้	รวมถึงการ 

ไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้

2.2 ระบุความเส่ียง และวิธีจัดการความเส่ียง บริษัทระบุและจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร	

รวมถึงจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีอาจเกิดความผิดพลาดเสียหาย	ท�าให้บริษัทไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด	รวมท้ังความเสี่ยง

ของกระบวนการท�างานท่ีต้องส่งมอบให้ลูกค้า	 เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในสามารถควบคุมจุดอ่อนท่ีมีความเส่ียง 

ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 2561108



2.3 โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต	 บริษัทใช้ระบบควบคุมภายในเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตของขั้นตอนในการจัดซื้อ

จัดจ้าง	ซึ่งรวมถึงการได้มาของสัญญาจ้างงาน	การด�าเนินการระหว่างท�างานตามสัญญาจ้าง	และการตรวจรับงาน	โดยก�าหนด

จุดควบคุมในกิจกรรมที่มีปัจจัยเสี่ยง	 เพื่อระบุมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการท�างาน	 หรือประเด็นที่มีโอกาสเกิด

ความเสี่ยงด้านทุจริต	และผลกระทบของความเสี่ยง

2.4 ระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง	 บริษัทระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญโดยการประเมินจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร	 มีการ

ก�าหนดเกณฑ์ในการพจิารณาระดับความส�าคัญของความเสีย่งหลงัจากระบปัุจจยัเสีย่ง	 โดยพจิารณาจากการประเมินโอกาสเกดิ 

	และผลกระทบที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

3.1 กิจกรรมควบคุมที่จะลดความเส่ียง บริษัทก�าหนดให้ทุกฝ่ายจัดท�าแผนการจัดการกับความเสี่ยง	 (Action	 Plan)	 ของกิจกรรม

ที่มีการประเมินว่ามีความเส่ียงในทุกระดับความเสี่ยง	 เพื่อลดโอกาสเกิดความเส่ียงจากกระบวนการท�างานด้วยการออกแบบ 

กิจกรรมการควบคุมภายในให้สอดคล้องกบัระดับความเส่ียง	เช่น	กจิกรรมใดมผีลการประเมินความเส่ียงสูงต้องมีการก�าหนดแผน 

/มาตรการการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นล�าดับแรก 

3.2 กิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน	 และมีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	 บริษัทจึงพิจารณาให้มี 

การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายใน	เช่น	ก�าหนดข้ันตอน 

ในการด�าเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นต้น

3.3 นโยบายและวิธีการควบคุม	กิจกรรมการควบคุมก�าหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับทราบว่า 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงท่ีส�าคัญในเร่ืองใดและในข้ันตอนใดของการปฏิบัติงาน	 มีระดับความส�าคัญและโอกาส 

ที่จะเกิดความเสี่ยง	เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากผลการประเมินความเส่ียง	ที่มีผลกระทบต่อความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายใน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

4.1 จัดท�าและใช้ระบบสารสนเทศ บริษัทจัดให้มีส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน	 และ

โครงการท่ีมีความจ�าเป็นต่อการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ซ่ึงมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลทีเ่ป็นระบบและปลอดภยั

4.2 ส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร	 บริษัทส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูล	 และบริหารจัดการ

ในทิศทางเดียวกันให้ประสบผลส�าเร็จ	โดยมีการส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ	ตามความเหมาะสม

4.3 ส่ือสารกับบุคคลภายนอก	 บริษัทสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	 ด้วยช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมตามกลุ่ม 

เป้าหมาย	เช่น	กลุ่มชุมชน	มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี	กลุ่มนักลงทุน	และ

ผู้ถือหุ้น	ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้ทราบถึงการด�าเนินงานและสถานะของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

5.1 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   บริษัทก�าหนดให้ส�านักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายในบริษัท	ท�าหน้าที่ 

สอบทาน	ตรวจสอบและติดตามการปฏบัิติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว้	เพือ่ให้ม่ันใจว่าได้มีการด�าเนินการป้องกันความเส่ียง 

อย่างครบถ้วนตามกระบวนการควบคุมภายในที่ได้วางไว้	 รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�าหนดในลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยโดยบุคลากรในส�านักตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมาตรฐานสากล	

และจรรยาบรรณของวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 ซ่ึงจะมีการรายงานผลการสอบทานและตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

5.2 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม	 ส�านักตรวจสอบมีการประเมินผลและ

ส่ือสารข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในหรือจากสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	 เพื่อลดความเสี่ยง 

และผลกระทบต่อองค์กร	 นอกจากนีบ้รษัิทยงัได้ก�าหนดให้ต้องมกีารรายงานต่อผูก้�ากบัดูแลทันทีในกรณีทีมี่การทุจรติหรอื	 สงสัยว่า 

มีการทุจริต	มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และมีการกระท�าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ

DEMCO Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2018 109



ส
รุป

รา
ยก
าร
ระ
ห
ว่า
งก
ัน
ขอ

งบ
ริษ

ัท
	บ
ริษ

ัท
ย่อ
ย	
แล

ะบ
ริษ

ัท
ท
ี่เก
ี่ยว
ข้อ

งห
รือ
กับ

บ
ุคค

ลท
ี่อา
จม

ีคว
าม
ขัด

แย
้งท

าง
ผล

ป
ระ
โย
ชน

์ท
ี่เก
ิดข

ึ้น
ขอ

งป
ี	2
56
0	
แล

ะข
อง
ป
ี	2
56
1	
บ
ริษ

ัท
มีก

าร
ท
�าร
าย
กา
รก
ับ
บ
ุคค

ล

ท
ี่อา
จม

ีคว
าม
ขัด

แย
้ง	
ดัง
น
ี้

บ
ุคค

ลท
ี่อา

จม
ีคว

าม
ขัด

แย
้ง

ลัก
ษ

ณ
ะก

าร
ป

ระ
กอ

บ
ธุร

กิจ
/ค

วา
มส

ัมพ
ัน

ธ์
ลัก

ษ
ณ

ะ/
ป

ระ
เภ

ท
รา

ยก
าร

 ป
ี 2

56
0

ป
ี 2

56
1

คว
าม

สม
เห

ตุส
มผ

ลข
อง

รา
ยก

าร

บ
ริษ

ัท
		เ
ด็ม

โก
้	อ
ิน
ดัส

ตร
ี่	จ
�าก
ัด

ด�า
เน
ิน
ธุร
กิจ

ผล
ิตแ

ละ
ติด

ตั้ง
โค
รง
ส
ร้า
งเ
ห
ล็ก

ส
�าห

รับ

อา
คา
รโ
รง
งา
น
,	ผ
ลิต

แล
ะจ
�าห

น
่าย
ภา
ชน

ะร
ับ
แร
งด
ัน
	

ท
ี่ใช
้ใน

โร
งง
าน

อุต
ส
าห

กร
รม

,	โ
รง
ไฟ

ฟ
้าแ
ละ

โร
งง
าน

ป
ิโต
รเ
คม

ี,	อ
อก

แบ
บ
	จ
ัดห

า	
ติด

ตั้ง
อุป

กร
ณ
์แล

ะร
ะบ

บ
ส
ื่อส

าร

โท
รค
มน

าค
ม	

ท
ี่ตั้ง
ส
�าน

ักง
าน

	:	
59
	ห
มู่	
1	
ต.
ส
วน

พ
ริก
ไท

ย	

	อ
.เม

ือง
ป
ท
ุมธ

าน
ี	จ
.ป
ท
ุมธ

าน
ี	

มีค
วา
มส

ัมพ
ัน
ธ์ก

ับ
บ
ริษ

ัท
ดัง
น
ี้

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
อิน

ดัส
ตร
ี่	จ
�าก
ัด	
เป
็น
บ
ริษ

ัท
ย่อ
ย	

ซ
ึ่งบ

ริษ
ัท
	เด
็มโ

ก้	
จ�า
กัด

	(ม
ห
าช
น
)	ถ

ือห
ุ้น
ส
ัดส

่วน
	1
00
	%

เป
็น
ค่า
จ้า
งง
าน

ออ
กแ

บ
บ
จัด

ห
าพ

ร้อ
มต

ิดต
ั้ง	
ระ
บ
บ
ไฟ

ฟ
้า,

ระ
บ
บ
เค
รื่อ
งว
ัดค

วบ
คุม

	แ
ละ

ระ
บ
บ
ส
ื่อส

าร
โท

รค
มน

าค
ม	

โค
รง
กา
รท

่อส
่งก
๊าซ
ธร
รม

ชา
ติภ

ูมิภ
าค
บ
น
บ
กน

คร
รา
ชส

ีมา
	

ส
่วน

ต่อ
ขย
าย
	ข
อง
	บ
มจ

.ป
ตท

.	(
IA
P1
70
6,
G
17
00
1)

บ
ริษ

ัท
จ่า
ยค
่าจ
้าง
ใน

อัต
รา
ป
กต

ิเส
มือ

น
บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
อิน

ดัส
ตร
ี่	จ
�าก
ัด	

เป
็น
ผู้ร
ับ
จ้า
งท

ั่วไ
ป

เป
็น
รา
ยไ
ด้ค

่าบ
ริห

าร
งา
น
โค
รง
กา
ร	

บ
ริษ

ัท
คิด

รา
ยไ
ด้แ

ละ
ก�า
ไร
ใน

อัต
รา
ป
กต

ิเส
มือ

น

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
อิน

ดัส
ตร
ี่	จ
�าก
ัด	
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

งบ
ริษ

ัท

ค่า
จ้า
ง

รา
ยไ
ด้อ

ื่น
ๆ

13
,9
73
,7
31
.2
0 0

79
,3
24
,8
94
.8
0

2,
40
0,
00
0.
00

รา
ยก

าร
ระ

ห
ว่า

งก
ัน

รายงานประจ�าปี 2561110



บ
ุคค

ลท
ี่อา

จม
ีคว

าม
ขัด

แย
้ง

ลัก
ษ

ณ
ะก

าร
ป

ระ
กอ

บ
ธุร

กิจ
/ค

วา
มส

ัมพ
ัน

ธ์
ลัก

ษ
ณ

ะ/
ป

ระ
เภ

ท
รา

ยก
าร

ป
ี 2

56
0

ป
ี 2

56
1

คว
าม

สม
เห

ตุส
มผ

ลข
อง

รา
ยก

าร

บ
ริษ

ัท
	บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
เพ
าเ
วอ

ร์	
จ�า
กัด

ด�า
เน
ิน
ธุร
กิจ

	ผ
ลิต

แล
ะจ
�าห

น
่าย
โค
รง
ส
ร้า
งโ
ลห

ะ	

ขา
ยอ
ุป
กร
ณ
์ระ
บ
บ
ไฟ

ฟ
้า,
	ส
ื่อส

าร
	แ
ละ

วัส
ดุก

่อส
ร้า
ง

ท
ี่ตั้ง
ส
�าน

ักง
าน

	:	
59
	ห
มู่ท

ี่	1
	ต
.ส
วน

พ
ริก
ไท

ย	
		

อ.
เม
ือง
ป
ท
ุมธ

าน
ี	จ
.ป
ท
ุมธ

าน
ี

มีค
วา
มส

ัมพ
ัน
ธ์ก

ับ
บ
ริษ

ัท
ดัง
น
ี้

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
เพ
าเ
วอ

ร์	
จ�า
กัด

	เป
็น
บ
ริษ

ัท
ย่อ
ย	
	

ซ
ึ่งบ

ริษ
ัท
	เด
็มโ

ก้	
จ�า
กัด

	(ม
ห
าช
น
)	ถ

ือห
ุ้น
ส
ัดส

่วน
	1
00
	%
	

เป
็น
รา
ยไ
ด้ข

าย
ส
ิน
ค้า
ฮา
ร์แ
วร
์งา
น
ระ
บ
บ
ไฟ

ฟ
้า

บ
ริษ

ัท
ขา
ยส

ิน
ค้า
ใน

อัต
รา
ป
กต

ิแล
ะป

ฎิบ
ัติต

่อบ
ุคค

ลด
ังก
ล่า
ว	

เส
มือ

น
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

งบ
ริษ

ัท

เป
็น
รา
ยไ
ด้ค

่าเ
ช่า
อา
คา
รส

�าน
ักง
าน

แล
ะอ

ุป
กร
ณ
์ส
�าน

ักง
าน

,	ค
่าข
น
ส
่ง,
	

ค่า
น
�้าค
่าไ
ฟ
	บ
ริษ

ัท
คิด

รา
ยไ
ด้ค

่าเ
ช่า
ใน

อัต
รา
ป
กต

ิแล
ะป

ฎิบ
ัติต

่อบ
ุคค

ล

ดัง
กล

่าว
	เส

มือ
น
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

งบ
ริษ

ัท

เป
็น
ค่า
เส
าโ
คร
งเ
ห
ล็ก

,	เ
ห
ล็ก

รูป
รา
งน

�้า,
	เห

ล็ก
ฉา
ก,
	แ
ผ่น

เห
ล็ก

,	

ท
ี่แข

วน
ลูก

ถ้ว
ยท

าง
โค
้ง

บ
ริษ

ัท
ซ
ื้อส

ิน
ค้า
ใน

อัต
รา
ป
กต

ิเส
มือ

น
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

ง

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
เพ
าเ
วอ

ร์	
จ�า
กัด

บ
ริษ

ัท
จ่า
ยค
่าข
น
ส
่งส

ิน
ค้า
ใน

อัต
รา
ป
กต

ิเส
มือ

น
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

ง

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
เพ
าเ
วอ

ร์	
จ�า
กัด

บ
ริษ

ัท
จ่า
ยค
่าจ
้าง
ผล

ิตเ
ส
าใ
น
อัต

รา
ป
กต

ิ	เส
มือ

น
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

ง

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
เพ
าเ
วอ

ร์	
จ�า
กัด

บ
ริษ

ัท
จ่า
ยค
่าซ
่อม

แซ
มเ
ก้า
อี้	

บ
ริษ

ัท
จ่า
ยค
่าซ
่อม

ใน
อัต

รา
ป
กต

ิเส
มือ

น
บ
ริษ

ัท
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

ง	

บ
จก

.เด
็มโ

ก้	
เพ
าเ
วอ

ร์

ขา
ยส

ิน
ค้า

รา
ยไ
ด้อ

ื่น
ๆ

ซ
ื้อส

ิน
ค้า

ค่า
ขน

ส
่ง

ค่า
จ้า
ง

ค่า
ซ
่อม

แซ
ม

58
4,
37
8.
00

93
7,
86
4.
00

22
,1
58
,1
62
.9
0

1,
00
0,
10
0.
00

99
,5
68
,6
29
.0
0 0

17
4,
47
2.
57

89
3,
53
6.
00

4,
84
1,
42
6.
07

92
5,
80
0.
00

93
,6
03
,5
77
.0
0

2,
19
0.
00

DEMCO Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2018 111



บ
ุคค

ลท
ี่อา

จม
ีคว

าม
ขัด

แย
้ง

ลัก
ษ

ณ
ะก

าร
ป

ระ
กอ

บ
ธุร

กิจ
/ค

วา
มส

ัมพ
ัน

ธ์
ลัก

ษ
ณ

ะ/
ป

ระ
เภ

ท
รา

ยก
าร

ป
ี 2

56
0

ป
ี 2

56
1

คว
าม

สม
เห

ตุส
มผ

ลข
อง

รา
ยก

าร

เป
็น
ดอ

กเ
บ
ี้ยร
ับ
จา
กเ
งิน

ให
้กู้ย
ืม	
จ�า
น
วน

	2
,5
00
,0
00
.0
0	
บ
าท
	

โด
ยบ

ริษ
ัท
ให

้กู้ย
ืมใ
น
วัน

ท
ี่	8
	ก
รก
ฎา
คม

	2
55
7	
โด
ยม

ีอัต
รา
ดอ

กเ
บ
ี้ย

ร้อ
ยล
ะ	
12
	ต
่อป

ี

บ
ริษ

ัท
คิด

อัต
รา
ดอ

กเ
บ
ี้ยร
ับ
จา
กเ
งิน

ให
้กู้ย
ืมใ
น
อัต

รา
ท
ี่ไม

่น
้อย
กว

่า

อัต
รา
ดอ

กเ
บ
ี้ยท

ี่บ
ริษ

ัท
กู้ย
ืมจ

าก
ธน

าค
าร
	

(อ
ัตร
าด
อก

เบ
ี้ยธ
น
าค
าร
	ร
้อย
ละ

	6
.2
5)

เป
็น
ค่า
ชด

เช
ยค
วา
มเ
ส
ียห

าย
	(P

ro
du
ct
io
n	
lo
ss
es
)	ท

ี่เก
ิดจ

าก
กา
รห

ยุด

กา
รท

�าง
าน

ขอ
งก
ังห

ัน
ลม

	เม
ื่อบ

ริษ
ัท
ด�า
เน
ิน
กา
รซ

่อม
ฐา
น
เส
าก
ังห

ัน
ลม

	

(D
ow

nt
im
e)
	ห
รือ
ท
�าใ
ห
้กา
รท

�าง
าน

ขอ
งก
ังห

ัน
ลม

ลด
น
้อย
ลง
กว

่า

กา
รท

�าง
าน

ป
กต

ิ	(C
ur
ta
ilm

en
t	t
im
e)
	เพ

ื่อป
้อง
กัน

คว
าม
เส
ียห

าย

ขอ
งก
ังห

ัน
ลม

	ใ
น
ต้น

ท
ี่ยัง
รอ
กา
รซ

่อม
	ค
่าช
ดเ
ชย

คว
าม
เส
ียห

าย
ค�า
น
วณ

จา
กผ

ลผ
ลิต

ขอ
งก
ังห

ัน
ลม

ใน
โค
รง
กา
รเ
ดีย
วก

ัน
	โ
ดย
ว่า
จ้า
งบ

ุคค
ล

ภา
ยน

อก
ท
ี่มีค

วา
มร

ู้คว
าม
ส
าม
าร
ถ	
ท
�าก
าร
ค�า
น
วณ

เพ
ื่อใ
ห
้บ
ริษ

ัท
แล

ะ

บ
ริษ

ัท
	เค
	อ
าร
์	ท
ู	จ
�าก
ัด	
พ
ิจา
รณ

าค
วา
มเ
ห
มา
ะส

มแ
ละ

ตก
ลง
ระ
ห
ว่า
งก
ัน

ดอ
กเ
บ
ี้ยร
ับ

ค่า
ชด

เช
ยค
วา
มเ
ส
ียห

าย

30
0,
00
0.
00

56
,5
15
,0
50
.3
8

27
6,
13
1.
50

32
,5
85
,3
99
.5
7

บ
ริษ

ัท
	แ
ม่โ

ขง
	ก
รีน

พ
าว
เว
อร
์	จ
�าก
ัด	

ด�า
เน
ิน
ธุร
กิจ

ผล
ิตแ

ละ
จ�า
ห
น
่าย
ไฟ

ฟ
้าจ
าก
โร
งไ
ฟ
ฟ
้าพ

ลัง
งา
น
แส

ง

อา
ท
ิตย
์

ท
ี่ตั้ง
ส
�าน

ักง
าน

	:	
11
68
	ห
มู่ท

ี่	3
	ต
�าบ
ลใ
น
เม
ือง

อ�า
เภ
อเ
มือ

งห
น
อง
คา
ย	
จัง
ห
วัด

ห
น
อง
คา
ย

มีค
วา
มส

ัมพ
ัน
ธ์ก

ับ
บ
ริษ

ัท
ดัง
น
ี้

บ
ริษ

ัท
	แ
ม่โ

ขง
	ก
รีน

พ
าว
เว
อร
์	จ
�าก
ัด	
เป
็น
กา
รร
่วม

ค้า
	

ซ
ึ่งบ

ริษ
ัท
	เด
็มโ

ก้	
จ�า
กัด

	(ม
ห
าช
น
)	ถ

ือห
ุ้น
	ส
ัดส

่วน
	4
5.
71
	%

บ
ริษ

ัท
	เค
	อ
าร
์	ท
ู	จ
�าก
ัด	

ด�า
เน
ิน
ธุร
กิจ

ผล
ิตแ

ละ
จ�า
ห
น
่าย
ไฟ

ฟ
้าพ

ลัง
งา
น
ลม

ท
ี่ตั้ง
ส
�าน

ักง
าน

	:	
87
/1
	อ
าค
าร
แค

ป
ป
ิตอ

ลท
าว
เว
อร
์	

ออ
ลซ

ีซ
ั่น
ส
์เพ
ลส

	ช
ั้น
	2
5	
ถ.
วิท

ยุ	
แข

วง
ลุม

พ
ิน
ี	

เข
ตป

ท
ุมว

ัน
	ก
รุง
เท
พ
ฯ	
10
33
0

บ
ริษ

ัท
ย่อ
ยข
อง
บ
ริษ

ัท
	อ
ีโอ
ลัส

	พ
าว
เว
อร
์	จ
�าก
ัด	

ซ
ึ่ง	
บ
ริษ

ัท
	อ
ีโอ
ลัส

	พ
าว
เว
อร
์	จ
�าก
ัด	
ถือ

ห
ุ้น
ส
ัดส

่วน
	6
0%

	

เป
็น
ผล

ให
้	บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
จ�า
กัด

	(ม
ห
าช
น
)	ถ

ือห
ุ้น
ท
าง
อ้อ

ม	
15
%

รายงานประจ�าปี 2561112



บ
ุคค

ลท
ี่อา

จม
ีคว

าม
ขัด

แย
้ง

ลัก
ษ

ณ
ะก

าร
ป

ระ
กอ

บ
ธุร

กิจ
/ค

วา
มส

ัมพ
ัน

ธ์
ลัก

ษ
ณ

ะ/
ป

ระ
เภ

ท
รา

ยก
าร

ป
ี 2

56
0

ป
ี 2

56
1

คว
าม

สม
เห

ตุส
มผ

ลข
อง

รา
ยก

าร

บ
ริษ

ัท
	ซ
ัส
เท
น
เอ
เบ
ิล	
เอ
น
เน
อย
ี่	ค
อร
์ป
อเ
รช

ั่น
	จ
�าก
ัด

ด�า
เน
ิน
ธุร
กิจ

เข
้าร
่วม

ลง
ท
ุน
กับ

บ
ริษ

ัท
อื่น

ท
ี่ป
ระ
กอ

บ
กิจ

กา
ร

ผล
ิตแ

ละ
จ�า
ห
น
่าย
กร
ะแ
ส
ไฟ

ฟ
้า

ท
ี่ตั้ง
ส
�าน

ักง
าน

	:	
33
/8
4	
อา
คา
รว
อล

ล์ส
ตร
ีท
ท
าว
เว
อร
์

ชั้น
ท
ี่	1
7	
ถ.
ส
ุรว
งศ
์	แ
ขว

งส
ุริย
วง
ศ์	
เข
ตบ

าง
รัก
	ก
รุง
เท
พ

มีค
วา
มส

ัมพ
ัน
ธ์ก

ับ
บ
ริษ

ัท
ดัง
น
ี้

บ
ริษ

ัท
เป
็น
ผู้ถ

ือห
ุ้น
จ�า
น
วน

	1
9.
69
	ล
้าน

ห
ุ้น
		ถ
ือห

ุ้น
	

ส
ัดส

่วน
	1
2.
87
%

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
เด
อล

าว
	จ
�าก
ัด

ด�า
เน
ิน
ธุร
กิจ

ผล
ิตแ

ละ
จ�า
ห
น
่าย
น
�้าป
ระ
ป
า	
	

ท
ี่ตั้ง
ส
�าน

ักง
าน

	บ
้าน

ส
ังค
โล
ก	
เม
ือง
ห
ลว

งพ
ระ
บ
าง
	

แข
วง
ห
ลว

งพ
ระ
บ
าง
	ป
ระ
เท
ศล

าว

มีค
วา
มส

ัมพ
ัน
ธ์ก

ับ
บ
ริษ

ัท
ดัง
น
ี้

บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
เด
อล

าว
	จ
�าก
ัด	
เป
็น
บ
ริษ

ัท
ย่อ
ย	
	

ซ
ึ่งบ

ริษ
ัท
	เด
็มโ

ก้	
จ�า
กัด

	(ม
ห
าช
น
)	ถ

ือห
ุ้น
	ส
ัดส

่วน
	9
0%

	

ดอ
กเ
บ
ี้ยจ
่าย
บ
ริษ

ัท
	ซ
ัลเ
ท
น
เอ
เบ
ิล	
เอ
น
เน
อย
ี่	ค
อร
์ป
อเ
รช

ั่น
	จ
�าก
ัด	

เก
ิดจ

าก
เจ
้าห

น
ี้ช�า
ระ
ค่า
ห
ุ้น
เข
าค
้อ	
จ�า
น
วน

	9
7,
92
3,
70
6.
42
	บ
าท
	

โด
ยม

ีอัต
รา
ดอ

กเ
บ
ี้ยร
้อย
ละ

	0
.9
	ต
่อป

ี	

เป
็น
รา
ยไ
ด้จ

าก
กา
รข
าย
อุป

กร
ณ
์ระ
บ
บ
น
�้าป
ระ
ป
า

บ
ริษ

ัท
ขา
ยส

ิน
ค้า
ใน

อัต
รา
ป
กต

ิแล
ะป

ฎิบ
ัติต

่อบ
ุคค

ลด
ังก
ล่า
ว	

เส
มือ

น
เป
็น
ลูก

ค้า
ท
ั่วไ
ป
ขอ

งบ
ริษ

ัท

ดอ
กเ
บ
ี้ยร
ับ
เก
ิดจ

าก
เง
ิน
ให

้กู้ย
ืม	
ณ
	3
1	
ธัน

วา
คม

	2
55
9	

จ�า
น
วน

	2
96
,9
71
,5
60
.3
6	
บ
าท
	โ
ดย
ให

้กู้ย
ืมใ
น
วัน

ท
ี่	1
8	
กุม

ภา
พ
ัน
ธ์	
25
59
	

ใน
อัต

รา
ดอ

กเ
บ
ี้ยร
้อย
ละ

	M
LR

-1
.7
5	
ต่อ

ป
ี	

บ
ริษ

ัท
คิด

อัต
รา
ดอ

กเ
บ
ี้ยไ
ม่ต

�่าก
ว่า
อัต

รา
ดอ

กเ
บ
ี้ยท

ี่บ
ริษ

ัท
กู้ย
ืม

จา
กธ

น
าค
าร

ดอ
กเ
บ
ี้ยจ
่าย

ขา
ยส

ิน
ค้า

ดอ
กเ
บ
ี้ยร
ับ

88
1,
31
3.
36

2,
29
7,
02
4.
52

14
,6
22
,3
25
.6
6

88
1,
31
3.
36

49
,3
45
.0
0

15
,2
22
,9
98
.5
9

DEMCO Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2018 113



บ
ุคค

ลท
ี่อา

จม
ีคว

าม
ขัด

แย
้ง

ลัก
ษ

ณ
ะก

าร
ป

ระ
กอ

บ
ธุร

กิจ
/ค

วา
มส

ัมพ
ัน

ธ์
ลัก

ษ
ณ

ะ/
ป

ระ
เภ

ท
รา

ยก
าร

ป
ี 2

56
0

ป
ี 2

56
1

คว
าม

สม
เห

ตุส
มผ

ลข
อง

รา
ยก

าร

คุณ
ส
วา
ส
ดิ์	
	ป
ุ้ยพ

ัน
ธว
งศ
์	เค
ยด
�าร
งต
�าแ
ห
น
่งผ
ู้บ
ริห

าร
ระ
ดับ

ส
ูง

ใน
รัฐ
วิส

าห
กิจ

ท
ี่เก
ี่ยว
ข้อ

งก
ับ
ระ
บ
บ
ไฟ

ฟ
้า	
กอ

รป
กับ

เป
็น
ผู้ม

ีคว
าม
รู้

คว
าม
ส
าม
าร
ถ	
ใน

ด้า
น
เท
คน

ิคข
อง
ระ
บ
บ
ไฟ

ฟ
้า	
บ
ริษ

ัท
จึง
เร
ียน

เช
ิญ
มา

เป
็น
ท
ี่ป
รึก
ษ
า	
	เพ

ื่อด
�าเ
น
ิน
กา
รว
าง
แผ

น
ด้า
น
กา
รต
ลา
ด	
แน

ะน
�าล
ูกค

้าแ
ละ

ให
้ค�า
ป
รึก
ษ
าเ
กี่ย
วก

ับ
เท
คน

ิคข
อง
ระ
บ
บ
ไฟ

ฟ
้า

โด
ยบ

ริษ
ัท
ได
้ท
�าส
ัญ
ญ
าว
่าจ
้าง
คุณ

ส
วา
ส
ดิ์	
ป
ุ้ยพ

ัน
ธว
งศ
์		เ
ป
็น
ท
ี่ป
รึก
ษ
า

ขอ
งบ

ริษ
ัท
	โ
ดย
ส
ัญ
ญ
าว
่าจ
้าง
มีร

ะย
ะเ
วล

าค
รั้ง
ละ

	6
	เด
ือน

	

โด
ยม

ีรา
ยล
ะเ
อีย
ดค

่าจ
้าง
ดัง
น
ี้

มก
รา
คม

	-	
มิถ

ุน
าย
น
	2
56
0	
เด
ือน

ละ
	4
0,
00
0.
00
	บ
าท

กร
กฎ

าค
ม	
-	ธ

ัน
วา
คม

	2
56
0	
เด
ือน

ละ
	4
0,
00
0.
00
	บ
าท

ค่า
ท
ี่ป
รึก
ษ
า

48
0,
00
0.
00

48
0,
00
0.
00

คุณ
ส
วา
ส
ดิ์	
ป
ุ้ยพ

ัน
ธว
งศ
์

ท
ี่อย
ู่	1
22
/7
4	
ห
มู่ท

ี่	2
	ต
.ต
ลา
ดบ

าง
เข
น
		เ
ขต

ห
ลัก

ส
ี่	ก
รุง
เท
พ
ฯ

มีค
วา
มส

ัมพ
ัน
ธ์ก

ับ
บ
ริษ

ัท
ดัง
น
ี้

-		
คุณ

ส
วา
ส
ดิ์	
	ป
ุ้ยพ

ัน
ธว
งศ
์		เ
ป
็น
ผู้ถ

ือห
ุ้น
ส
ัดส

่วน
	4
.4
7%

	

	
ขอ

งบ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
จ�า
กัด

	(ม
ห
าช
น
)	แ

ละ
มีค

วา
มส

ัมพ
ัน
ธ์ก

ับ

คุณ
ป
ระ
พ
ีร์	
ป
ุ้ยพ

ัน
ธว
งศ
์	ป
ระ
ธา
น
กร
รม

กา
รแ
ละ

ผู้ถ
ือห

ุ้น

ส
ัดส

่วน
	1
5.
07
%
	ข
อง
	บ
ริษ

ัท
	เด
็มโ

ก้	
จ�า
กัด

	(ม
ห
าช
น
)

รายงานประจ�าปี 2561114



	 บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดมาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท	 หรือบริษัทย่อยกับบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยบรษัิทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็น	ความสมเหตุ 

สมผล	 และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น	 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในตลาด	 และ 

มีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ	 ในการพิจารณารายการระหว่างกันที ่

อาจเกิดขึ้น	บริษัทจะได้ให้บุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ	เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

	 นอกจากนี้	 บริษัท	 มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	 หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเอง 

มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบรษัิทจะดูแลให้บรษัิทปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 

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	จะต้องต้ังอยู่บนเงื่อนไปทางการค้าตามปกติ	 

ที่สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไปทางธุรกิจประเภทเดียวกับที่บริษัทกระท�ากับบุคคลภายนอก	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบ

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส	

	 ส�าหรับกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ	 บริษัทจะจัดให้มีการด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ

การท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นโยบายในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
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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)

	5,906.88	

	2,716.08	

	730.34	

	3,190.80	

	729.50	

	3,358.62	

	4,151.37	

	3,627.72	

	460.41	

	451.32	

	82.31	

	34.06	

	148.60	

0.89

0.79

11.26

3.51

2.46

4.56

	4.37	

0.20

	7,184.00	

	4,139.04	

	730.34	

	3,044.96	

	700.24	

	3,726.68	

	4,480.60	

	3,927.18	

	499.74	

	487.02	

	87.00	

	78.42	

	65.59	

	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)

	(160.77)

	0.92	

	0.84	

	5.92	

	(2.14)

	(2.13)

	(5.33)

	4.08	

	(0.22)

หน่วยล้านบาท

หน่วยล้านบาท

หน่วยล้านบาท

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2559

2559

2559

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ก�าไรขั้นต้น รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ รายได้งานบริการ รายได้จากการขาย

ฐานะการเงิน

ผลการด�าเนินงาน

หน่วยล้านบาท

หน่วยล้านบาท

7,453.74

730.34
2,981.87

4,471.87

7,184.00

730.34 3,044.96

4,139.04
5,906.88

730.34
3,190.80

2,716.08

2559 2559

2559 2559 2559

2560 2560

2560 2560 2560

2561 2561

2561 2561 2561

25592559 25602560 25612561

	418.07	 	499.74	

	435.98	

	(501.84)

	64.04	

	(158.85)

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

460.41 4,151.37

3,358.62 729.50148.60

435.98
7,433.45

6,867.26
499.68(160.77)

	499.74	 4,480.60

3,726.68 700.2465.59

25592559 25602560 25612561
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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�าไรขั้น	(ขาดทุน)	ขั้นต้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท)

	5,906.88	

	2,716.08	

	3,190.80	

	4,151.37	

	460.41	

	145.55	

0.20

	5,649.42	

	2,684.59	

	2,964.83	

	3,974.82	

	467.96	

	177.22	

0.24

	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	

	76.00	

	0.10	

	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	

	(251.15)

	(0.34)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2561

2561

2560

2560

2559

2559

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

รายงานประจ�าปี 2561118



1. ภาพรวมการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
 

	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหา	ก่อสร้าง	 และติดต้ังงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 ระบบไฟฟ้าและ 

เครื่องกล	ด้านเสาโทรคมนาคม	ระบบอาณัติสัญญาณ	ด้านงานอนุรักษ์พลังงาน	ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	ให้แก่ลูกค้าท้ังภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	

	 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ดังนี้

	 บริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กส�าหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบโทรคมนาคม	รวมถึง

การผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	(Solar	rooftop)	

	 บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างงานด้านโยธา	และระบบท่อแรงดันประเภทต่างๆ

	 บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจสัมปทานผลิตน�้าประปา	จ�าหน่ายให้กับ	รัฐวิสาหกิจน�้าประปา

หลวงพระบาง	ประเทศ	สปป.ลาว	

 

 สรุปภาพรวมการด�าเนินงานและปัจจัยที่ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

	 การด�าเนินงานปี	2561	บริษัทมีรายได้งานบริการ	3,358.62	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	9.88	จากรายได้	3,726.68	ล้านบาท	เน่ืองจาก 

การลดลงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของเอกชน	เป็นไปตามอตุสาหกรรมท่ีได้รบัผลกระทบจากแผนพฒันาพลงังานทดแทน 

และพลังงานทางเลือก	(Alternative	Energy	development	Plan-AEDP)	ซึ่งปัจจุบันภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนราคาต�่า	ท�าให้การลงทุน

ลดลง	ส�าหรับรายได้จากงานขายปี	2561	เป็นจ�านวน	729.50	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.18	จากรายได้	700.24	ล้านบาท	ส่วนเพิ่มขึ้นมาจากการขาย

อุปกรณ์ไฟฟ้า	ในขณะที่รายได้จากการขายเสาโทรคมนาคมลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายการลงทุนระบบสื่อสาร	4G

	 ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในปี	 2561	 เป็นจ�านวน	148.60	ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 126.58	 เม่ือเทียบกับก�าไรสุทธิ

จ�านวน	65.59	ล้านบาทในปี	2560	ซ่ึงสาเหตุส�าคัญมาจากการเพิ่มข้ึนของอัตราก�าไรข้ันต้น	การลดลงของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหัน 

ซึ่งเป็นรายการพิเศษและค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ลดลง	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีมูลค่างานในมือส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น	2,646.27	ล้านบาท	

 

 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�าเนินงาน

	 รายได้หลกัของบรษัิทมาจากงานวศิวกรรมไฟฟ้า	ให้บรกิารก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสงูและแรงต�า่	ซึง่องิต่อแผนการ 

ปฏิรูปด้านโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของเอกชน	ในธุรกิจพลังงานยังคงมีความต้องการ

เพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่ส�าคัญ	2	ประการ	จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ	และจากแนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	 

ซึ่งจะเพิ่มความต้องการพลังงานภายในประเทศที่ขยายตัว	จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดต่อไปในอนาคต

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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 มาตรฐานการบัญชีและข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชี

 รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท	ในปี	2561	ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	ว่างบการเงิน

ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	โดยถูกต้องสมควรในสาระส�าคัญตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

โดยมีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	(1)	การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ	(2)	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	

 รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3	ด�าเนินการแล้ว	55	ฐานจากทั้งหมด	81	ฐาน	

บริษัทมีแผนจะด�าเนินการปรับปรุงส่วนท่ีเหลือ	 26	 ฐานให้แล้วเสร็จในปี	 2562	 บริษัทยังไม่ได้ประมาณการเงินชดเชยจากการหยุดผลิตท่ีจะ 

เกิดขึ้นจากกังหันลมต้นท่ีรอการซ่อม	 เน่ืองจากบริษัทไม่สามารถประเมินปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า	 เช่น	ความเร็วลมและ

ทิศทางลม	รวมถึงสภาวะอากาศและมรสุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

รายการ

ค่าก่อสร้างปรับปรุง

ค่าที่ปรึกษา

      รวม

เงินชดเชยจากการหยุดผลิต	(จ่ายแล้ว)

      รวม

651.69	

110.35	

762.04 

788.91	

1,550.95

490.36	

90.10	

580.46 

788.91	

1,369.37 

161.33	

20.25	

181.58 

-	

181.58 

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ประมาณการ ใช้ไป
คงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2561

รายงานประจ�าปี 2561120



ประเภทรายได้

2. ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

งบก�าไรขาดทุนรวม
จ�านวนเงิน การเปลี่ยนแปลง

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

รายได้อื่น

รวมรายได้

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น

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)

4,088.13

-

63.24

4,151.37

3,627.72

-

12.19

438.52

0.62

82.31

4,161.35

189.59

34.06

145.55

148.60

(3.06)

39.89

(378.69)

9.56

(329.23)

47.22

(346.68)

1.03

(36.28)

(0.44)

(4.69)

(339.85)

26.53

(44.36)

81.51

83.01

(1.51)

0.99

(100.00)

17.81

(7.35)

1.32

(100.00)

9.23

(7.64)

(41.51)

(5.39)

(7.55)

16.27

(56.57)

127.28

126.56

97.42

(หน่วย	:	ล้านบาท)

2560 2561 จ�านวนเงิน ร้อยละ

ขายสินค้า

งานวิศวกรรม

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

งานจ้างเหมา

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

อื่นๆ

692.03	

3,312.92	

378.69	

-			

8.21	

35.08	

4,426.93 

721.88

3,202.79

-

-

7.62

155.84

4,088.13

15.63	

74.84	

8.55	

-			

0.19	

0.79	

100.00 

17.66

78.34

-

-

0.19

3.81

100.00

2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ
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รายได้จากการขายและบรกิารส�าหรบั

ปี	2561	จ�านวน	4,088.13	ล้านบาท	

เพิ่มข้ึน	 39.89	 ล ้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	0.99

ต ้นทุนขายและบริ ก ารส� าหรับ 

ปี	 2561	 จ�านวน	 3,627.72	 ล้านบาท	

เพิ่ม ข้ึน	47.22	ล ้ านบาท	คิดเป ็น 

ร้อยละ	1.32

ก�าไรข้ันต้นส�าหรับปี	2561	จ�านวน	

460.41	ล้านบาท	ลดลง	39.34	ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ	7.87

ค่าใช้จ ่ายในการบริหารส�าหรับป	ี

2561	จ�านวน	438.52	ล้านบาทลดลง	

36.28	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	7.64

ต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี	 2561	

จ�านวน	82.31	ล้านบาท	ลดลง	4.69	

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	5.39

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีรายได้จากการขายและบรกิารจ�านวน	 4,088.13	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 98.48 

ของรายได้รวม	เพิ่มขึ้น	39.89	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	0.99	แยกเป็น

	 รายได้จากการบริการ	 	ปี	2561	 เท่ากับ	3,358.62	บาท	ลดลงจ�านวน	368.06	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	 9.88	 จากรายได้จากการบริการในปี	 2560	 จ�านวน	 3,726.68	 ล้านบาท	 เนื่องจากการลดลง 

ในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเอกชน	 เป็นไปตามอุตสาหกรรมท่ีได้รับ

ผลกระทบจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	(	Alternative	Energy	development	

Plan-AEDP	)	ซึ่งปัจจุบันภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนราคาต�่า	ท�าให้การลงทุนลดลง

	 รายได้จากการขาย	 ปี	 2561	 เท่ากับ	 729.51	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	 29.27	 ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	4.18%	จาก	รายได้จากงานขายในปี	 2560	จ�านวน	700.24	ล้านบาท	ส่วนเพิ่มข้ึนมาจาก 

การขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	 ในขณะที่รายได้จากการขายเสาโทรคมนาคมลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงปลาย

การลงทุนระบบสื่อสาร	4	G	

	 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างส�าหรับปี	2561	มีสัดส่วนงานภาครัฐ-เอกชน	เท่ากับ	53	:	47	

และปี	2560	เท่ากับ	37	:	63

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีต้นทนุจากการขายและบรกิารจ�านวน	3,627.72	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน	47.22	ล้านบาท 

จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	1.32	เนื่องจาก

	 ต้นทุนบริการ	ปี	2561	เท่ากับ	2,896.53	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	67.53	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

2.28	จากต้นทุนบริการในปี	2560	จ�านวน	2,964.06	ล้านบาท	มีจ�านวนใกล้เคียงกับปีก่อน

	 ต้นทุนขาย	ปี	 2561	 เท่ากับ	 731.19	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	114.75	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

18.61	 จากต้นทุนขายในปี	 2560	 จ�านวน	 616.44	 ล้านบาท	 เนื่องจากการใช้ก�าลังผลิตเสาโครงการ

เหล็กลดลงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของงานผลิตเสาโครงเหล็กเพิ่มขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี	2561	และ	2560	จ�านวน	460.41	ล้านบาท	และ	499.74	

ล้านบาท	ตามล�าดับ	ลดลง	39.34	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	7.87	โดยแยกเป็น

	 ก�าไรข้ันต้นจากการบรกิาร	ปี	2561	บรษัิทมีก�าไรข้ันต้นจากการบรกิารเท่ากบั	462.09	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	13.76	 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ�านวน	46.15	ล้านบาทหรือร้อยละ	11.10	 เน่ืองจากในปี

ก่อนโครงสร้างรายได้ประกอบด้วยงานก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทนที่มีอัตราก�าไรข้ันต้นต�่า	 

	 ขาดทุนขั้นต้นจากการขาย	 	 ส�าหรับปี	 2561	 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากการขายเท่ากับ	 1.68	

ล้านบาทหรือร้อยละ	0.23	ลดลงจากปีก่อนที่มีผลก�าไรจ�านวน	83.80	ล้านบาท	เนื่องจากการใช้ก�าลัง

ผลิตเสาโครงการเหล็กมีจ�านวนน้อยส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของงานผลิตเสาโครงเหล็กเพิ่มขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน	 438.52	 ล้านบาท	 ลดลง	 36.28	 ล้านบาท 

จากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.64	 เนื่องจากในเงินชดเชยรายได้จากการหยุดผลิตลดลง	 จ�านวน	 27.17	

ล้านบาท	(บริษัทท�าการปรับปรุงฐานกังหันลมแล้วจ�านวน	55	ฐานคงเหลือรอปรับปรุง	26	ฐาน)

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน	82.31	ล้านบาท	ลดลง	4.69	ล้านบาทจากปีก่อน 

คิดเป็นร้อยละ	5.39	 เน่ืองจากช�าระคืนเงินกู้ยืมและจากการใช้แหล่งเงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบี้ย 

ท่ีต�่ากว่า

รายงานประจ�าปี 2561122



ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ส�าหรับ 

ปี	2561	จ�านวน	34.06	ล้านบาท	ลดลง 

44.35	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	56.56

สินทรัพย์รวม	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	

2561	จ�านวน	5,906.88	ล ้านบาท	

ลดลง	 1,277.12	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	17.78

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ส่วนที่เป็นของ

บริษัทใหญ่	 ส�าหรับปี	 2561	 จ�านวน	

148.60	ล ้านบาท	 เพิ่มขึ้น	83.01	 

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	126.56

หนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561 

จ�านวน	2,716.08	ล้านบาท	ลดลง	

1,422.96	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	

34.38

ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม	ณ	วันท่ี	31	

ธันวาคม	2561	จ�านวน	3,190.80	 

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	145.84	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	4.79

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้จ�านวน	34.06	ล้านบาท	ลดลง	44.35	 

ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	56.56	เนื่องจากการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	 5,906.88	 ล้านบาท	 ลดลง 

1,277.12	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 17.78	 การลดลงของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการ 

ลดลงของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น	511.50	ล้านบาท,	มูลค่างานท่ีแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	

209.25	 ล้านบาท	 และสินค้าคงเหลือ	 209.38	 ล้านบาท	 จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้บริษัทเอกชน

แห่งหนึ่ง

ก�าไร	 (ขาดทุน)	 สุทธิจ�านวน	 148.60	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 83.01	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ 

126.56	 ในปี	 2560	 ซ่ึงสาเหตุส�าคัญมาจากการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมและ 

การลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	โดยในปี	2561	บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุน

ในบริษัทร่วมจ�านวน	 189.59	 ล้านบาท	 ส�าหรับอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากก�าไรร้อยละ	 1.46	 เป็น

ก�าไรร้อยละ	3.58

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจ�านวน	 2,716.08	 ล้านบาท	 ลดลง	

1,422.96	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	34.38	เนื่องจากบริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและ

ระยะยาวรวมจ�านวน	483.55	ล้านบาท	

ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน	3,190.80	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	145.84	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	4.79	ตามผลก�าไรจากการด�าเนินงานในปี	2561	

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 

	 งบการเงินรวมได้สะท้อนมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์	กรณีท่ี

คาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์ใดจะด้อยลง	 บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการตั้งส�ารอง	 เพื่อให้มูลค่าของสินทรัพย์ตามงบการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่า

ยุติธรรมอย่างมีนัยส�าคัญ	 กรณีที่เงินลงทุนของบริษัทมีแนวโน้มจะด้อยค่า	 บริษัทพิจารณาตั้งส�ารองผลขาดทุนไว้แล้ว	 ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าส�ารอง

การด้อยค่าของเงินลงทุนที่บันทึกไว้เพียงพอและมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

7,184.00	

4,139.04	

3,044.96	

5,906.88	

2,716.08	

3,190.80	

(1,277.12)

(1,422.96)

145.84	

(17.78)

(34.38)

4.79	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละ

DEMCO Public Company Limited
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 ณ	 วันที่ 

31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	919.32	

ล้านบาท	ลดลง	511.50	ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	35.75

มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	

ณ	วันท่ี	31	 ธันวาคม	2561	จ�านวน	

538.79	ล ้ านบาท	ลดลง	209.25	 

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	27.97

สินค้าคงเหลือ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	

2561	จ�านวน	223.68	ล้านบาท	ลดลง	

209.38	 ล ้านบาท	คิดเป็นร ้อยละ	

48.35

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2561	จ�านวน	1,303.95	 

ล ้านบาท	ลดลง	13.35	ล ้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	1.01

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ณ	 วันท่ี	 31 

ธันวาคม 	2561 	จ� านวน 	767 . 88	 

ล ้านบาท	ลดลง	20.14	ล ้ านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	2.56

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันท่ี 

31	ธันวาคม	2561	จ�านวน	39.28	 

ล ้านบาท	เพิ่มขึ้น	8.13	ล ้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	26.10

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมจ�านวน	 919.32	

ล้านบาท	ลดลง	511.50	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	35.75	จากลูกหนี้เงินปันผลค้างรับลดลง	

188.85	ล้านบาท	ลูกหนี้การค้าลดลง	63.53		ล้านบาท	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง	14.16	ล้านบาท

และการรับคืนลูกหนี้เงินประกัน	186.78	ล้านบาท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจ�านวน	538.79	

ล้านบาท	ลดลง	209.25	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	27.97	เนื่องจากการเร่งรัดการเรียกเก็บเงิน

ลูกค้าภาครัฐ	

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือจ�านวน	 223.68	 ล้านบาท	 ลดลง	

209.38	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	48.35	เน่ืองจากการส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 

เสาโครงเหล็กให้แก่โครงการก่อสร้างสายส่งแรงสูงและการส่งมอบเสาสื่อสารของดีแทค

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม	จ�านวน	1,303.95	ล้านบาท	

ลดลง	13.35	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	1.01	เนื่องจากการรับเงินปันผลและส่วนแบ่งก�าไร

ส�าหรับปี	2561	จากบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจ�านวน	193.53	ล้านบาท	

ณ	วันท่ี	31	 ธันวาคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ได้แก่	 สิทธิตามสัญญา

สัมปทาน	จ�านวน	767.88	ล้านบาท	ลดลง	20.14	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	2.56	

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน	ได้แก่	ค่าเช่าจ่าย 

ล่วงหน้า	ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่ายเกินก�าหนด	1	ปี	จ�านวน	39.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	8.13	

ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	26.10	ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างขอคืนภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายในวรรคก่อน

จากกรมสรรพากร

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุน

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

578.11	

	(329.01)

	(494.16)

	(245.06)

55.68	

283.57

	(619.91)

	(280.66)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ส�าหรับปี

2560 2561
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กระแสเงินสดในปี	 2561	 ได้มาจาก

กิจกรรมด�าเนินงาน	 55.68	 ล้านบาท	

ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	283.57	 

ล ้านบาท	 และใช ้ไปในกิจกรรม

จัดหาเงิน	619.91	ล้านบาท

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ 

หน้ีสินหมุนเวยีน	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	

2561	 เท่ากับ	0.89	 เท่า	 เท่ากับปีก่อน	

ซึ่งเท่ากับ	0.89	เท่า

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	

เท่ากับ	0.85	เท่า	ลดลงจากปีก่อน	ซึ่ง

เท่ากับ	1.36	เท่า

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระ

ดอกเบี้ยส�าหรับปี	 2561	 เท่ากับ	 1.50	

ลดลงจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ	1.68

เ งิน เบิ ก เ กิ นบัญชี และ เ งินกู ้ ยื ม 

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	

31	 ธันวาคม	 2561	 จ�านวน	 1,052.65	

ล ้านบาท	ลดลง	477.79	ล ้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	31.22		

เงินกู้ยืมระยะยาว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 

2561	จ�านวน	329.13	ล้านบาท	ลดลง	

77	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	18.96	

ทุนเรือนหุ้น

กระแสเงินสดในปี	2561	ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	55.68	ล้านบาท	เนื่องจากการรับช�าระเงินจาก

ลูกหนี้การค้าและได้รับเงินคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	ปี	2560	ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	283.57	ล้านบาท 

จากการรับเงินปันผลจากบจก.อีโอลัส	พาวเวอร์	และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	619.91	ล้านบาท	

เนื่องจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงใกล้เคียงกับปีก่อนโดยบริษัทได้น�า 

เงินสดท่ีได้จากการเก็บเงินลูกหน้ีการค้าและเงินรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	ไปช�าระคืนเงินกู้ยืม 

อย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นลดลงเน่ืองจากบริษัทเร่งการจ่ายช�าระคืนเงินกู ้ยืม

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลดภาระดอกเบ้ีย

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะยาวครบก�าหนด

เงินกูย้มืระยะส้ันมาจากธนาคารในประเทศ	เพือ่ใช้เป็นทนุหมุนเวยีนท่ัวไปและใช้เป็นต้นทุนก่อสร้าง 

ในโครงการต่างๆ	 (Project	 Finance)	 ตามเง่ือนไขของสัญญาก่อสร้างกับภาครัฐและเอกชน	 

การลดลงเป็นผลมาจากนโยบายการเร่งการจ่ายช�าระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวมาจากธนาคารในประเทศ	 เพื่อใช้ส�ารองในการปรับปรุงฐานกังหันลม	 รวมทั้ง 

การลงทุนในสัมปทานผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	การลดลงเป็นผลมาจากการจ่ายช�าระคืนหนี ้

ครบก�าหนด	จ�านวน		132		ล้านบาท	

ณ	วันท่ี	31	 ธันวาคม	2561	บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ ้นสามัญจ�านวน	822,683,573	หุ ้น	 

เรียกช�าระแล้วจ�านวน	 730,344,251	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	 1	บาท	 มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 1,916.04	 

ล้านบาทและส่วนเกินทุนจากการจ�าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน	151.95	ล้านบาทและส่วนทุนจากการจ่าย 

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว(DEMCO-ESOP#3)	16.36	ล้านบาท
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5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ส�าคัญ ดังนี้

-	 ภาระผูกพันจากหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคาร	 จากการปฎิบัติตามปกติธุรกิจในวงเงินรวม	 3,328.87	 ล้านบาท	 3.16	 

ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	และ	0.37	ล้านยูโร

-	 ภาระผูกพันจากเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินรวม	0.42	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	

-	 ภาระผูกพันจากค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ	จ�านวน	584.54	ล้านบาท

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

 การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP)  

	 การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	 (Power	 Development	 Plan	 :	 PDP)	 ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศ	 และ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง	ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองท่ีเหมาะสม	การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	นโยบายการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียน	การปรับปรุงแผนเหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อสร้างทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับบริษัท	บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ

นโยบายของกระทรวงพลังงานในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์

พลังงาน	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2554-2573)	 ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 

ทางเลือก	(Alternative	Energy	Development	Plan	:	AEDP	2015	)	ได้ในระยะยาว

            

 การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3

	 ตามท่ี	บริษัท	ได้เข้าท�างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3	ต้ังอยู่ที่	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	ในช่วงเริ่มต้นของงานก่อสร้าง	บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ออกแบบฐานรากของเสากังหันโดยบริษัทดังกล่าวมีประสบการณ์

และมีบุคคลากรที่ผ่านการออกแบบโครงสร้างงานโยธาขนาดใหญ่หลายแห่ง	 เป็นที่น่าเชื่อถือ	 	 อย่างไรก็ตามภายหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

และโครงการได้ด�าเนินการขายไฟฟ้า	ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเพื่อส่งมอบโครงการ	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

เสากังหันและได้ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง	(Addendum	to	BOP	Agreement)	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2557	

	 ทัง้น้ีในระหว่างปี	2558-2561	บรษัิทได้มีการปรบัปรงุประมาณการและบนัทกึค่าใช้จ่ายในการปรบัปรงุฐานกงัหนัไปแล้ว	จ�านวน	1,550.95 

ล้านบาท	ซึ่งเป็นการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง,ค่าออกแบบ,ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน,ประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 	จนงานซ่อม 

ปรับปรุงฐานแล้วเสร็จ	

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทยังไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการชดเชยค่าเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างในระหว่าง

การหยุดปรับปรุงฐานกังหันส่วนที่เหลือ	อีก	26	ฐาน		ในปี	2562		เนื่องจากบริษัทไม่สามารถประเมินปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า	

เช่น	ความเร็วลมและทิศทางลม	รวมถึงสภาวะอากาศและมรสุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานประจ�าปี 2561126



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน	เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	จึงได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

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

คณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว	

โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 เช่น	 ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู	้ 

ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายหรือด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

ในอนาคต

	 ที่ผ่านมาบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี	และส�ารองตามกฎหมาย	และ

ส�ารองอื่นๆ	ที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา	

	 ในงวดการด�าเนินงานปี	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2562		มีมติให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผล

จากผลประกอบการปี	2561	งวดวันท่ี	1	มกราคม	2561	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2561	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.05	บาท	(ห้าสตางค์)		รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น	36,517,212.55	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	20.60	ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

	 ท้ังน้ีอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปี	2561	ไม่เป็นไปตามนโยบายเนือ่งจากบรษัิทมีความจ�าเป็นต้องส�ารองกระแสเงนิสดเพือ่เป็นทุนหมนุเวยีน 

ในการด�าเนินงานและขยายธุรกิจ

	 โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	4	ปี	ย้อนหลังเป็นดังนี้

รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2H’2558ปี 2559ปี 2561 ปี 2560

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

2.	จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้น)

3.	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)

4.	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)

5.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ)

177.22

730.34

0.05

36.52

20.60

76.00

730.34

งดจ่าย

0.00

NA

(251.15)

730.34

งดจ่าย

0.00

NA

(561.35)

730.33

งดจ่าย

0.00

NA

	 ในส่วนของบริษัทย่อย	 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท	 โดยอัตรา

การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย
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	 เด็มโก้มีนโยบายในการจดัท�าแผนพฒันาบคุลากรภายในทีช่ดัเจน	 ซ่ึงเด็มโก้ตระหนกัดีว่าองค์กรจะดีได้กต้็องมีบคุลากรทีมี่คณุภาพ	ดังน้ัน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเด็มโก้จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับช้ัน	 ต้ังแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาให ้

มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี	และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้เกิดทักษะในการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	

โดยเด็มโก้จัดให้มีการฝึกอบรม	 	 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะด้านจากค�าแนะน�าของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน	รวมถึงการจัดให้

พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงาน	และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงาน		ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

ทั้งในและนอกสถานท่ี	 นอกจากนี้	 เด็มโก้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานทุกระดับส�าหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 และโครงการ	 

Mini	 MBA	 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และสถาบันอื่นๆ	 รวมทั้ง	 จัดให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้

ในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในเด็มโก้และด�าเนินการจัดสอนจากผู้บริหารและพนักงานชาวต่างชาติของเด็มโก้

	 นอกจากนี้ในปี	 2560	 -	 2561	 บริษัทยังคงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 ผ่านโครงการ	 DEMCO	 HR	 Change	 Management	 ซึ่งเป็น 

กระบวนการท่ีต่อเน่ืองโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญ	และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการด�าเนินงานในทุกๆด้าน

ขององค์กร	 เด็มโก้จึงได้ก�าหนดนโยบายเรื่องการบริหารงานบุคคล	 ที่ชัดเจน	 โดยมุ่งมั่นที่จะดูแล	 พัฒนา	 และรักษาพนักงานอย่างต่อเนื่องและ 

เป็นระบบ	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร	 ผ่านโครงการ	 DEMCO	 HR	 Change	 Management	 Program	 ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง	 

มีรายละเอียด	ดังนี้

 1. Think Tank : เด็มโก้ได้แต่งต้ังพนักงานในระดับบริหารและหัวหน้างานจากทุกหน่วยงาน	 ร่วมเป็นกรรมการใน	 HR	 Change	 

Program	 Steering	 Committee	 เพื่อท�าหน้าที่ระดมความรู้และความคิด	 ที่ทันสมัย	 เพื่อเสนอแนะ	 วิธีการ	 หลักการ	 และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ	 

น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กร	ในทางที่ดีขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ	

  2. Change Agent :	 คณะกรรมการชุดนี้	 จะท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 โดยการน�าเสนอข้อมูล	 ข่าวสาร	 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	ของเด็มโก้	รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร	ให้เกิดการ

สื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึง	รวบรวมความเห็นของพนักงาน	(Feedback)	เพื่อประมวลข้อมูล	สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน	

ในระยะยาว

 3. Change Implementation :	 เด็มโก้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นสมัยใหม่	 ผ่านกิจกรรมการ

บริหารงานด้านต่างๆ	 สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน	 เกี่ยวกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง	 ร่วมประชุมชี้แจง

และให้ความกระจ่างแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ	ที่มีการเปลี่ยนแปลง	ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	หรือฝึกอบรม	พนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

	 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท�าโครงการ	HR	Change	Management	Program	เพื่อให้เกิดการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	ทางด้านการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลทางด้านต่างๆ	ส่งเสริม	ให้พนักงานมีทักษะทั้งในเรื่องความรู้	ความเชี่ยวชาญ	ความช�านาญ	ความคิดสร้างสรรค์	ด้านการท�างาน	

และการใช้ชีวิต	ซึ่งปรากฏผลเป็นรูปธรรมแล้ว	ดังนี้

1.	 การก�าหนดให้มีชื่อเรียกต�าแหน่งงาน	(Position)	ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	สะท้อนภาระกิจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของพนักงาน

2.	 การก�าหนดให้มีการจัดระดับชั้นพนักงาน	(Corporate	Classification)	แยกออกจากต�าแหน่งงาน	เพื่อให้สามารถก�าหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงาน	และ	การจัดโครงสร้างอัตราก�าลัง	ได้อย่างเหมาะสม	

3.	 มีการจัดท�าโครงสร้างอัตราเงินเดือน	(Salary	Structure)	หรือ	กระบอกเงินเดือนใหม่	ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	และสามารถแข่งขันได้

ในตลาดแรงงาน

4.	 มีการปรับปรุงทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน	ให้มีความเหมาะสม	ทันสมัย	และเป็นปัจจัยจูงใจ	ให้กับพนักงาน

5.	 จัดให้มกีระบวนการบรหิารผลการปฏบัิติงานแบบใหม่	(Performance	Management)	ทีเ่น้นส่งเสรมิศักยภาพของพนักงาน	การท�างาน 

อย่างมีแบบแผน	มีการก�าหนดจุดมุ่งหมายของงาน	กิจกรรมที่จะต้องด�าเนินการ	ตัวชี้วัดผลงาน	และการประเมินผล	ภายใต้คุณธรรม	

(Merit	System)	

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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6.	 มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน	เกี่ยวกับบทบาทของบริษัทฯ	ผู้บริหารระดับสูง	หัวหน้างาน	เพื่อนร่วมงาน	และตัวพนักงานเอง 

ภายใต้โครงการ	 Employee	 Engagement	 Survey	 (I	 DEMCO	 Program)	 เพื่อรับทราบถึงระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่อบริษัทฯ	

หัวหน้างานและทีมงานของตน	ในมิติต่างๆ	ว่าเป็นเช่นไร	 เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานและสมาชิกในหน่วยงานของตน	ได้พูดคุย	

สื่อสาร	เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงความรู้สึกผูกพันที่พนักงานพึงมี	ต่อบริษัทฯ	และหน่วยงานของตน	ให้ดียิ่งขึ้น	

การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานนี้	ท�าปีละ	2	ครั้ง	ในเดือน	เมษายน	และเดือน	ตุลาคม	ของทุกปี

7.	 การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการศึกษา	เรียนรู้	และพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ	เช่น	การฝึกอบรม	สัมมนา	การให้ไปศึกษาดูงาน

ทั้งในและต่างประเทศ	การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษา	การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน	การสนับสนุนการศึกษาต่อของ

พนักงาน	เป็นต้น

8.	 การพฒันาตัวชีว้ดัความเสีย่งด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล	 (HR	 Risk	 Indicators)	 เพือ่เป็นเครือ่งมือในการบรหิารงานด้านทรพัยากร 

บุคคลของบริษัท	 ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยที่เก่ียวข้องกับบุคลากร	 เช่น	การขาดแคลน

แรงงาน	ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน	ความไม่เพียงพอของอัตราก�าลัง	จ�านวนชั่วโมงที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม	เป็นต้น

9.	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงาน	 มีการจัดท�าวารสารภายใน	 ช่ือ	 วารสารเด็มโก้สัมพันธ์	 (DEMCO	 Journal)	 เพื่อเป็น 

การสื่อสารสัมพันธ์ข่าวสาร	กิจกรรมและความเป็นไปในด้านต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในเด็มโก้

	 นอกจากการพัฒนาข้างต้น	เด็มโก้ได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมสัมมนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	6	ช่ัวโมงต่อ

คนต่อปี

	 ในปี	 2561	 เด็มโก้ถือว่าบุคลากรเป็นหัวใจส�าคัญของความส�าเร็จ	 การเติบโต	 	 และความย่ังยืนขององค์กร	 การพัฒนา	 และการสร้าง

ความผูกพันของพนักงานจึงเป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ	 	 นอกจากการจัดท�าโครงการ	 HR	 Change	 Management	 Program	

เพื่อให้เกิดการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 ทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ	 แล้ว	 บริษัทยังเพิ่มในส่วนของการด�าเนินงานภายใต ้

แผนงาน	 DEMCO	 Transformation	 โดยมีเป้าหมาย	 เพื่อสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง	 โดยการยกระดับขีดความสามารถในการด�าเนินงาน

โครงการต่าง	 ของเด็มโก้	 ให้มีต้นทุนท่ีเหมาะสม	 เกิดประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง	 

ซ่ึงมีการปรับรากฐานส�าคัญ	4	ด้าน	คือ

1.	 ด้านทรัพยากรบุคคล

2.	 ด้านกระบวนการท�างาน	และ	การควบคุมภายใน

3.	 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

4.	 ด้านเทคโนโลยี

การปรับรากฐานส�าคัญด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	สามารถ 

ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

• การปรับด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment Transformation)

1.	 ปรับเปลี่ยน	เพิ่มช่องทางในการรับสมัครงาน	

2.	 Campus	Recruitment	Program	ประกาศรับสมัครงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย

3.	 Campus	 Network	 สร้างเครื่อข่ายโดยตรงกับคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์	 ตามมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ	 ที่บริษัท 

ได้ด�าเนินธุรกิจ
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• การปรับด้านการธ�ารงรักษาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงาน มีความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร (Loyalty & Bonding )

1.	 ส่ือสารให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการท�า	Employee	Engagement	Survey

2.	 เพิ่มช่องทางการสื่อสารข่าวสารของบริษัท	ให้พนักงานรับทราบได้สะดวกข้ึน	เช่น		เสียงตามสาย,		Line,	Facebook		เป็นต้น

3.	 บริษัทจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ันๆ	 ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ	 เช่นการนิมนต์พระมารับ

สังฆทานเนื่องในเดือนเกิดพนักงานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

• การปรับด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน

1.	 ใช้แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน	โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรไปสู่ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	

2.	 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลพนักงานโดยแบ่งผู้รับการประเมินเป็นกลุ่ม

• การปรับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการปรับด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านคุณธรรม จริยธรรมในบุคคล เพื่อให้พนักงาน

ได้รับการพัฒนาความรู้	ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่องานและบริษัท	รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงการมี	 คุณธรรม	

จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม

1.	 เพิ่มจ�านวนวันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	จาก	1	วัน	เป็น	2	วัน	โดยจัดเพิ่มกิจกรรมภาคสนาม	Walk	Rally	เพื่อเสริมสร้าง

พฤติกรรมของบุคลากร	ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก	IDEMCO	และฝึกฝนการท�างานร่วมกันเป็นทีม

2.	 จัดอบรมหลักสูตร	 Smart	 Admin	 DEMCO	 เพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท�างานของพนักงานธุรการโครงการให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในการสนับสนุนงานธุรการส�าหรับงานโครงการ

3.	 จัดสัมมนาเรื่อง	 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตส�านึก

ในการร่วมกันป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นและความขัดแย้งทางผลประโยชน์และตระหนักถึงความเสียหายหากมีการทุจริต

เกิดขึ้น

4.	 จัดอบรมหลักสูตร	First	Aid	&	CPR	เพื่อให้เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	และการช่วยฟื้นคีนชีพ

5.	 จัดอบรมพนักงาน	หลักสูตร	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

6.	 จัดอบรมหลักสูตร	คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

7.	 จดัอบรมพนกังานในหวัข้อ	จรรยาบรรณ	จรยิธรรม	และความขดัแย้งทางผลประโยชน์	เพือ่เสรมิสร้างวัฒนธรรมในการปฏบิติังาน 

อย่างมีคุณธรรม

8.	 จัดอบรมหลักสูตร	หลักการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	และการป้องกันทุจริต

9.	 จัดบอร์ดส่งเสริมพฤติกรรมพนักงานตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 ในหลวง	 รัชกาลท่ี	 9	 เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีมานะ	 อุตสาหะและพัฒนา

ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ

รายงานประจ�าปี 2561130



	 เด็มโก้มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานภายใต้ค�าขวัญ	“มาตรฐาน

และความปลอดภยั	 คือหวัใจการท�างานขององค์กร”	 โดยก�าหนดให้พนักงานและลกูจ้างทุกคนต้องปฏบิติัตามนโยบายความปลอดภยั	 อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานของเด็มโก้อย่างเคร่งครัด	 ภายใต้กรอบกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2549)	และก�าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	ซึ่งประกอบด้วย 

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย	 (นายจ้างแต่งตั้ง)	 กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ	 (มาจากการเลือกตั้ง)	 และเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ	(จป.วิชาชีพ)	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 ในปี	 2561	 เด็มโก้ได้ด�าเนินการจัดท�า	 คู่มือการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อมโครงการ	 (Safety	 and	 Environment	

Operation	Guideline	for	Construction)	ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย	สุขอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานโครงการ

ให้เป็นระบบมากข้ึน	 เด็มโก้ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า	 และมีความส�าคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใดๆ	 วัตถุประสงค์ 

ในการจัดท�าคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน	 คณะผู้จัดท�ามีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน	 ทั้งพนักงาน	 ผู้รับเหมา	 และบุคคล

ภายนอกอื่นๆ	 ที่ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบของเด็มโก้จะต้องเรียนรู้	 ท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 โดยเนื้อหาใดที่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติงาน	

ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลัก

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

1.		 บริษัทถือว่าความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ	 

โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	ต่างๆ	อย่างเคร่งครัด	และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลประจ�าปี

2.	 บริษัทให้การส่งเสริม	 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ท้ังทางด้าน 

งบประมาณ	บุคลากร	ทรัพยากรอื่นๆ	อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

3.	 บริษัทถือว่ากฎหมาย	ประกาศ	ข้อบังคับ	ข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติด้านความปลอดภัย	อาชีว

อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 โดยบรษัิทมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานภายใต้ค�าขวัญ	“มาตรฐาน 

และความปลอดภัย	คือหัวใจการท�างานขององค์กร”

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

1.	 บริษัทจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง	และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	ให้แก่พนักงาน	รวมท้ังสิ้น		137		คน	เพื่อสร้างความตระหนักรู ้

ด้านความปลอดภยัและเตรยีมความพร้อมของพนกังานเพือ่รบัมือกรณีเหตุฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ภายในบรษัิท	เม่ือวนัท่ี	28	ธันวาคม	2561

2.	 บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตร	 “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบไฟฟ้า”	 เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความปลอดภัย

ส�าหรับการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า	การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า	โดย	ดร.ณรงค์	อาศนสุวรรณ์	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2561

3.	 จัดอบรมการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่พนักงาน	

4.	 การฝึกอบรม	การสัมมนา	ศึกษาดูงาน	และการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	

5.	 การฝึกอบรมหลักสูตร	จิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน	ให้กับพนักงานและลูกจ้างของบริษัท	เพื่อให้เข้าใจ	และป้องกัน

อันตราย	ความสูญเสีย	และความเสี่ยง	ที่อาจเกิดจากการท�างาน	โดยได้รับเกียรติจาก	อ.นิติธร	ทัพเลื่อน	มาบรรยายให้ความรู้	ในวันที่	

21	ธันวาคม	2561		

6.	 บริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 ร่วมกับส�านักงานประกันสังคม	จังหวัดลพบุรี	 จัดอบรมให้ความรู้	 ความเข้าใจแก่พนักงาน	ในหัวข้อ	

“กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน”	 เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัย	ปฏิบัติงานได้อย่างถูกลักษณะ	และลดอุบัติเหตุ

ในการปฏิบัติงาน	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2561

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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	 บรษัิทด�าเนนิงานตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม	 มีนโยบายการอนุรกัษ์พลงังาน	และแนวทางในการบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงผูบ้รหิาร 

ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	 ภายใต้แนวคิด	 Green	 Business	

and	Infrastructure	และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ถูกสุขลักษณะ	สะอาด	ปลอดภัย	ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

(Happy	Work	Place)	ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย	ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง	ปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

แก่พนักงาน	รณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล	การประหยัดน�้า	ไฟฟ้า	การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลโดยน�าระบบ

การจดัการเอกสารทางอเิลก็ทรอนิกส์	เข้ามาปรบัใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท�างาน	และยงัสามารถช่วยลดการใช้กระดาษภายในส�านกังานด้วย

	 บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	 เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้	 โครงการ	 “เด็มโก้	 รักษ์ป่าไม้	 2561”	

โดยบริษัทติดต่อรับกล้าไม้จ�านวน	500	ต้น	เน่ืองในวันป่าไม้โลก	(World	Forestry	Day)	จากศูนย์เพาะช�ากล้าไม้กรุงเทพ	อ.ลาดหลุมแก้ว	

จ.ปทุมธานี	และน�ามาแจกพนักงานและครอบครัว	ในวันที่	21	มีนาคม	2561	

	 จัดส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนพริกไทย	 โครงการ	 “ถิ่นบัวหลวง	 เมืองสะอาด”	 เพื่อรณรงค์

รักษาความสะอาด	ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย	ในแม่น�้าล�าคลอง	ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด	สวยงามน่าอยู่

	 บริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพันรบพิเศษ	 ศูนย์สงครามรบพิเศษ	 โครงการจัดตั้งมวลชนฟื้นฟูป่าต้นน�้า	 ลุ่ม

แม่น�้าป่าสัก	 โครงการ	 “ทบ.อาสาปลูกป่า	 สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน”	 ณ	 องค์กรบริหารส่วนต�าบลชอนสมบูรณ์	 อ.หนองม่วง	 จ.ลพบุรี	 

วันที่	28	กันยายน	2561

การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

รายงานประจ�าปี 2561132



	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 “เด็มโก้”	 ได้ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซ่ึงหมายถึง	 การด�าเนินกิจกรรมขององค์กร 

ทั้งภายนอกและภายในท่ีค�านึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กร	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคม 

อย่างเป็นสุข	ดังน้ันการด�าเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	และยั่งยืน

 

	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแผนงานและกระบวนการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	เพื่อท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในอนาคต	โดยในปัจจุบันได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้เบื้องต้น	คือในการ

สร้างสรรค์องค์กรที่มีความสามารถในการท�าก�าไร	 ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น	 เด็มโก้จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

ทั้งในระยะสั้น	 และระยะยาว	อีกทั้งต้องบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเด็มโก้	 ควบคู่ไปกับการ 

สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อม	 ของผู้ท่ีมีส่วนได้เสียของเด็มโก้	 ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	 ลูกค้า	 ผู้ผลิต	 พันธมิตร 

ทางธุรกิจ	 ชุมชน	 หรือสังคมในวงกว้าง	 เพื่อให้การด�าเนินกิจการขององค์กรประสบความส�าเร็จ	 มีมาตรฐาน	 มีการด�าเนินการอย่างถูกต้องและ

จริงจัง	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวิสัยทัศน์	 และพันธกิจ	ที่ก�าหนดไว้	 สร้างความม่ันใจต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง	 โดยเด็มโก้มีความมุ่งม่ันท่ีจะให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังย่ืน	 อันจะน�าไปสู่การเติบโตที่สมดุล	 และม่ันคง 

ในอนาคต	 เด็มโก้จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานและติดตามการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 (SD	 &	 CSR	 Steering	 Committee)	 ขึ้น	 เพื่อท�าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริษัท	 ในการดูแลด้านการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน	โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ	ไปสู่การจัดท�าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยื่น	โดยมี

การวางแผนยุทธศาสตร์	และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานปกติให้มากที่สุด	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

	 ส�าหรบันโยบายความรบัผดิชอบของสงัคม	 เด็มโก้ให้ความส�าคญักบัปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ทีใ่ช้เป็นแนวทางในการบรหิารให้เกดิความยัง่ยนื 

ด้านต่างๆ	ได้แก่

1.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

4.	 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

5.	 ความรับผิดชอบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

6.	 การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

7.	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	และสังคม

การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม  

	 การอยู่ร่วมกัน	ในชุมชน	ของหน่วยงาน	กลุ่มคน		องค์กร	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้เคียง	หรือเกี่ยวข้อง	ต้องสร้างความคุ้นเคย	 	ความ

สัมพันธ์	ความเข้าใจอันดีต่อกัน	เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี	เกิดศรัทธา	ให้การสนับสนุน	ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	

	 เด็มโก้จึงตระหนัก	และเล็งเห็นถึงความส�าคัญ	ต่อการอยู่ร่วมกัน	ในการพัฒนาชุมชน	และสังคม		โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน	สถาบันการ

ศึกษา	 ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	 แก่ชุมชน	 และสังคม	 เป็นประจ�าทุกปี	 ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ	 ในการจัดกิจกรรม		

รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่ชุมชนจัดขึ้น	ได้แก่

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
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-	 เข้าร่วมกิจกรรม	กับองค์การบริหารส่วนต�าบลสวนพริกไทย	โครงการ	“ถิ่นบัวหลวง	 เมืองสะอาด”	 เพื่อรณรงค์รักษาความสะอาด	ไม่ทิ้งขยะ

มูลฝอย	ในม่น�้าล�าคลอง	ดูแลรักษาถนนสายหลัก	และสายรอง	ให้มีความปลอดภัย	กับผู้สัญจร	และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	แม่น�้าล�าคลอง 

วัด	โรงเรียน	สถานที่ท่องเที่ยว	ให้สะอาด	สวยงาม	น่าอยู่

-	 ส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่มแพทย์อาสามูลนิธิแสง-ไช้กี	 เหตระกูล	 นักศึกษาวิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักรไทย	 รุ่นที่	 27	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 กรมการแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 ให้บริการตรวจ

รักษาโรคกับประชาชนฟรี	ทุก	3	เดือน	

-	 จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์	ระหว่างพนักงาน	และชุมชน	ส่งเสริมพนักงานสืบสานวัฒนธรรมไทย	โดยการถวายเทียนพรรณษา	ให้กับวัด

ที่อยู่บริเวณชุมชน	รอบๆ	เด็มโก้

-	 โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน	 (Student	 Internship	 Program)	 วิทยาลัยในพื้นที่	 เข้าร่วมในโครงการฝึกงานประจ�าปี	 เพื่อเสริมสร้างความรู	้ 

เรียนรู้ประสบการณ์การท�างานในเด็มโก้	 รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม	 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการท�างานจริงในอนาคตทั้งช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์ที่ดีดึงดูดให้คนรุ่นใหม่รู้จักและอยากร่วมงานกับเด็มโก้

-	 จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตปีละ	4	ครั้ง	จนบริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ	จากสภากาชาดไทย	เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาค

โลหิตเป็นหมู่คณะ	 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม�่าเสมอนานกว่า	 6	ปี	 กิจกรรมน้ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่อง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน	

-	 ร่วมสนับสนุนป้ายจุดตรวจให้กับสถานีต�ารวจภูธรสวนพริกไทย	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการให้บริการประชาชน

ในชุมชนและท้องที่โดยรอบที่เด็มโก้ตั้งอยู่	

-	 ให้ความรู้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ	 แก่นักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษา	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ	 กับมหาวิทยา 

ที่ร่วมส่งนักศึกษามาฝึกงานกับบริษัท	

-	 บริษัทเข้าร่วม	 โครงการ	 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	 กับศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน	 และปราบปรามยาเสพติด	 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสวนพริกไทย	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	โดยให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบการหาสารเสพติด	เพื่อป้องกัน	และ

เสริมสร้างสถานประกอบกิจการให้มีความเข้มแข็งมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน

-	 เข้าร่วมกิจกรรมกับกองพันรบพิเศษ	ศูนย์สงครามรบพิเศษ	โครงการจัดตั้งมวลชนฟื้นฟูป่าต้นน�้า	ลุ่มแม่น�้าป่าสัก	โครงการ	“ทบ.อาสาปลูกป่า	

สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน”	ณ	องค์กรบริหารส่วนต�าบลชอนสมบูรณ์	อ.หนองม่วง	จ.ลพบุรี	เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�าหรับอุปโภค	–	บริโภค	

ช่วยป้องกันอุทกภัย	เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา	ในเขตจังหวัดลพบุรี	–	สระบุรี		ตลอดจน	กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล

-	 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยาน	“Bike	อุ่นไอรัก”	โดยมีนายสุปกิต	โพธิ์ปภาพันธ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี	น�าพสกนิกร

ชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าว	พร้อมท้ังร่วมกันปล่อยพันธ์ปลา	จ�านวน	5	แสนตัวลงในคลองอนุศาสนนันท์เพื่อเป็นการอนุรักษ ์

พันธุ์สัตว์	และเข้าสักการะพระพุทธโคตรคชมงคล	พระประธานประจ�าอุโบสถ	เพื่อความเป็นสิริมงคล	

-	 สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสา	 ในโครงการจิตอาสา	 “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ”	 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ช่วยเหลอืสังคมส่วนรวม	สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	รชัการท่ี	10	

-	 บริษัท	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน	ณ	วัดชอนบอน	จ.ลพบุรี	 เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ	และกุฎิสงฆ์	ทั้งยังจัดโรงทานจัดอาหารเพื่อให้บริการ

กับผู้ที่เข้าร่วมงาน

-	 บริษัท	ร่วมกับส�านักงานประกันสังคม	จังหวัดลพบุรี	และศูนย์งอกงาม	โดยนายนิมิตร์	เทียมมงคล	ประธานเกษตรอินทรีย์		ให้ความรู	้ 

ความเข้าใจในเรื่อง	“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

รัชกาลที่	9	เพื่อเป็นแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนอย่างพอเพียงในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน		และเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตในชุมชนต่อไป

-	 บริษัท	 ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน�้าท่วม	 สปป.ลาว	 ผ่านทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 สปป.ลาว	 เพื่อน�าไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2561	

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ	56-1	หมวดความรับผิดชอบต่อสังคม	หรือรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานประจ�าปี 2561134



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ISO 9001:2015

มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ	 					

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 ประกาศเกียรติคุณการจัดหาผู้บริจาคโลหิต

 เป็นหมู่คณะ สภากาชาดไทย

 ISO 14001:2015

มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

 Certificate of Membership

Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	

Against	Corruption	(CAC)
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 Integrity Business Partnership of SBG

 หน่วยงานต้นแบบที่มีแบบรักษามาตรฐานมาตรการ

 องค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างต่อเนื่อง

 SET Awards 2008

The	Best	Performance	Award	Company	Listed	on	MAI

 SET Awards 2010

 เกียรติบัตร Green Industry 

 Safety Appreciation Certificate

รายงานประจ�าปี 2561136



 ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน 

 โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 PTTAC AN AND MMA PROJECT

รางวัล	Project	Achievement	of	17,000,000	Safe

Man-Hour	without	Lost	Time	Incident	(L.T.I)

 เกียรติบัตรจากองค์กรบริหารส่วนต�าบล สวนพริกไทย   

 ในการด�าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ในสถานประกอบการ ปี 2559

 New TDAE unit Project

In	Recognition	of	your	Contribution	to	our	Achieving	

1,500,000	Manhour	without	a	lost	time	injury	from	

the	New	TDAE	unit	Project
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2561138



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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	 คณะกรรมการบรษัิท	เด็มโก้	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของ	บรษัิท	เด็มโก้	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	ซ่ึงจัดท�าข้ึน 

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยได้มี	การพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ	อย่างสม�่าเสมอ	รวมทั้งใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและ	หลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน	ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ	และโปร่งใส

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์	ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัท	 เด็มโก้	จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	รวมทั้งด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเส่ียงและ	

การควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล	ทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน	ทันเวลา	และเพียงพอที่จะ	ด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจน

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 คณะกรรมการ	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 เพื่อท�าหน้าที่

ก�ากับดูแล	สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงาน	ทางการเงิน	รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ให้มีประสิทธิภาพ	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ	ตรวจสอบ	ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าป ี

นี้แล้ว	 คณะกรรมการ	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในของบริษัท	สามารถ 

ให้ความเชือ่ม่ัน	ได้ว่างบการเงินรวมของ	บรษัิท	เด็มโก้	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี	31	ธันวาคม	2561	แสดงฐานะการเงิน 

ผลการด�าเนินงาน	 และกระแส	 เงินสด	 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน	 การรายงานทางการเงิน	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ	

แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ใน	รายงานประจ�าปีนี้แล้ว

นายพงษ์ศักดิ์		ศิริคุปต์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

นางประพีร์		ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจ�าปี 2561226



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	 บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มกิจการ)	 ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะ

การเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	และงบกระแสเงินสดรวม	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน	ของบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 

ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกลุม่กิจการและบรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ	 ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ   

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง	ๆ 	ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน 

ส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่อง	มีดังนี้	

การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ

	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.4.1	ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง	ข้อ	4.1	นโยบายบัญชี	 เร่ือง	รายได้จาก 

การให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง

	 งบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการจ�านวน	 3,358.62	

ล้านบาท	และมีก�าไรขั้นต้นจากการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการจ�านวน	450.90	ล้านบาท	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ธุรกิจการก่อสร้างโดยพื้นฐานจะมีความเส่ียงเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจเน่ืองจากการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการ	จะรับรู้

โดยค�านวณจากอตัราส่วนของงานท่ีท�าเสรจ็ตามท่ีเกดิข้ึนจรงิ	 ท้ังน้ีอตัราส่วนของงานท่ีท�าเสรจ็ค�านวณจากต้นทุนท่ีเกดิข้ึนจรงิเทยีบกบัประมาณการ 

ต้นทนุทัง้หมดในการก่อสร้างตามสัญญา	 และพจิารณาประกอบกบัอตัราส่วนงานทีท่�าเสรจ็	 ท้ังน้ีผูบ้รหิารของบรษัิทจะมีการปรบัปรงุหรอืทบทวน 

ประมาณต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ	โดยใช้ดุลยพินิจภายใต้ข้อสมมติฐานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับ 

เรื่องนี้	เนื่องจากประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการเป็นรายการที่ใช้ดุลยพินิจและอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ

-	 ความครบถ้วนและถูกต้องของประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่จะท�าให้เสร็จสมบูรณ์

-	 การส่งมอบงานตามสัญญาภายในเวลาที่ประมาณไว้		

-	 ความเพียงพอของทรัพยากรที่สามารถท�างานให้เสร็จในแต่ละสัญญา

-	 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนในการก่อสร้าง		เช่น	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ที่มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง	
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วิธีการตรวจสอบ 

	 ข้าพเจ้าก�าหนดวิธีการตรวจสอบและได้ความเชื่อม่ันอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการต้นทุนใน 

การก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ	การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการและก�าไรข้ันต้นโดยก�าหนดวิธีการตรวจสอบที่เป็น

สาระส�าคัญ	ดังนี้	

-	 สอบถามผู้บริหารและวิศวกรที่เกี่ยวข้องเพื่อท�าความเข้าใจวิธีการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท�าประมาณการงบประมาณ 

การก่อสร้าง	การคิดค�านวณอัตราความส�าเร็จของงาน	การเปลี่ยนแปลงงบประมาณการก่อสร้างต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง

เพื่อให้ได้ความมั่นใจในตัวเลขประมาณการต่าง	ๆ	ที่จะน�ามาใช้ในการค�านวณรายได้ของงานระหว่างก่อสร้าง

-	 ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�างบประมาณของโครงการ	ที่มาของปัจจัยต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการค�านวณ	โดยการรวบรวมหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�างบประมาณเพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการจัดท�า

-	 ท�าความเข้าใจการค�านวณหาอัตราความส�าเร็จของงาน	 และจะสืบหาสาเหตุหากเกิดความแตกแต่งอย่างมีนัยส�าคัญ	 รวมทั้งยังได้น�า

อัตราส่วนความส�าเร็จของงานน้ันเทียบกับ	อัตราส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดข้ึน	เม่ือเทียบกับงบประมาณทั้งหมด		และสืบหาสาเหตุ

ความแตกต่างถ้ามีนัยส�าคัญ	เพื่อให้ได้ความมั่นใจเกี่ยวกับอัตราความส�าเร็จของงานที่จะน�ามาใช้

-	 ออกแบบการประเมินความเส่ียงเพื่อทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในเก่ียวกับข้ันความส�าเร็จของงาน	 ต้นทุน

ที่จะท�าให้เสร็จและประมาณการต้นทุนโดยให้ครอบคลุมการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการและการค�านวณก�าไร	

(ขาดทุน)	ขั้นต้น	

-	 ท�าการวิเคราะห์และประเมินก�าไรที่มีความผันผวนที่เป็นสาระส�าคัญของงานโครงการก่อสร้าง

-	 วิคราะห์สภาพคล่องของกิจการเพื่อประเมินความสามารถในการจัดหาทรัพยากรต่างๆเพื่อให้สามารถท�างานได้เสร็จตามสัญญา	

-	 ทดสอบผลงานขั้นสุดท้ายของโครงการท่ีจะท�าเสร็จในปีที่สัมพันธ์กับประมาณการปีก่อน	เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารของบริษัทมีการ

ใช้ดุลยพินิจในการประมาณโครงการที่น่าเชื่อถือ

  

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.14	นโยบายบัญชีเรื่อง	ประมาณการหนี้สิน	และข้อ	29	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	

บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงประมาณการค่าปรับปรุงงานฐานกังหันลมเพิ่มเติมจากปีก่อนประมาณ	 53.70	 ล้านบาท	 ซึ่งรายการดังกล่าว 

มีความเสี่ยง	เนื่องจากกระบวนการประมาณการหนี้สินดังกล่าวมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร	ทั้งนี้	ประมาณการหนี้สินข้างต้น

อาจมีความเสี่ยงและมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก		

-	 มีการขยายระยะเวลาในการปรับปรุงงานท่ีนานข้ึนและมีการอนุมัติแผนการปรับปรุงงานจากผู้ว่าจ้างที่ล่าช้า	จึงส่งผลท�าให้เกิด 

ความล่าช้าในการปรบัปรงุงานในส่วนท่ีเหลอื	 จากข้อมลูข้างต้นจึงส่งผลให้	DEMCO	 ต้องมีการทบทวนประมาณการค่าปรบัปรงุงานฯ 

ใหม่	เพื่อให้ประมาณการค่าปรับปรุงงานฯ	มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแบบและวิธีการแก้ไขงานที่ได้มีการตกลงร่วมกัน

-	 จากการทบทวนประมาณการค่าปรับปรุงงานฯ	ตามแบบและวิธีการแก้ไขงานท่ีตกลงร่วมกันน้ัน	ส่งผลให้	DEMCO	ต้องรับรู้

ต้นทุนวัสดุและค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึน

 

วิธีการตรวจสอบ

	 ข้าพเจ้าก�าหนดวิธีการตรวจสอบและได้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเก่ียวกับการประมาณหน้ีสิน 

จากการปรับปรุงงานดังกล่าว	โดยก�าหนดวิธีการตรวจสอบที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนี้	

-	 วิคราะห์สภาพคล่องของกิจการเพื่อประเมินความสามารถในการจัดหาทรัพยากรต่าง	ๆ	เพื่อให้สามารถปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จ 

เพื่อป้องกันค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น		

-	 วเิคราะห์	สอบถาม	และขอข้อมูลทีเ่ก่ียวกบัข้อสมมติฐานท่ีส�าคญั	รวมทัง้ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อข้อสมมติฐาน 

เช่น	ค่าวัสดุและค่าแรงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จ	วิธีการปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์	

รายงานประจ�าปี 2561228



-	 ทดสอบต้นทุนที่เกิดจริงของงานที่ท�าเสร็จ	 และประมาณการต้นทุนในการปรับปรุงงานกับเอกสารหลักฐาน	 เช่น	 สัญญา	 สอบทาน

รายงานการประชุม	 และทดสอบสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งประเมินความสามารถในการส่งมอบงานที่ปรับปรุงใหม่

ให้ทันตามก�าหนดเวลาในสัญญา

-	 ประเมินการใช้ดุลยพนิจิท่ีส�าคัญในการประมาณการต้นทุนของโครงการก่อสร้างในการปรบัปรงุงาน	 และเพือ่ให้แน่ใจว่าการรวบรวม 

หลักฐานและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ

ข้อมูลอื่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มกิจการ	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื	การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่น้ันมีความขดัแย้งท่ีมีสาระส�าคญั 

กบังบการเงินหรอืกับความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรอืปรากฎว่าข้อมูลอืน่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่	

	 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผย

เรือ่งท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง	 (ตามความเหมาะสม)	 และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเน่ือง	 เว้นแต่ผูบ้รหิารมีความต้ังใจ 

ที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงาน	หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ

ข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

-	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน	 และได้หลักฐานการสอบบัญช ี

ท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 

ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลง 

เอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

DEMCO Public Company Limited

ANNUAL REPORT 2018 229



บริษัท	ส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	จ�ากัด

(นางสาวจินตนา		มหาวนิช)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4687

กรุงเทพมหานคร	:	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562

-	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ	์

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

-	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

-	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ได้รับ	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อความสามารถของกลุม่กจิการและบรษัิทในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง	หรือถ้า 

การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี 

ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม

กิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

-	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

-	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการและบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลในเรือ่งต่างๆ	ทีส่�าคัญ	ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ 

ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมด	ตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงข้าพเจ้าเชือ่ว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่า 

กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ	 ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน 

งวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

รายงานประจ�าปี 2561230






