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ฐานะทางการเงิน
หนวยลานบาท 

2549 2550 2551

สินทรัพย รวม
หนี้สิน รวม
     ทุน ที ่ออก และ เรียก ชำระ แลว
      สวน ของ ผู ถือหุน

818.91
417.17
210.00
401.74

1,076.04
552.64
265.56
523.40

1,250.97
597.65
302.35
653.32

ผลการดำเนินงาน 2549 2550 2551

     รายได จาก การ ขาย
     รายได งาน บริการ
     รายได รวม
     ตนทุน รวม
     กำไร ขั้นตน
     คา ใชจาย ใน การ ขาย และ บริหาร
     ดอกเบี้ย จาย และ ภาษี
 กำไรสุทธิ

257.97
1,077.08
1,355.17
1,084.97

250.08
117.79
48.87

101.20

356.73
1,799.28
2,177.05
1,804.95

351.06
143.02
80.94

145.39

840.07
1,237.09
2,107.50
1,711.14

366.02
153.28
60.23

179.76

อัตราสวน ทางการเงิน 2549 2550 2551

อัตราสวน ทางการเงิน (Current Ratio) (เทา)
อัตราสวน สภาพคลอง หมุน เร็ว (Quick Ratio) (เทา)
อัตรา กำไร ขั้นตน (Gross Profit Margin) (%)
อัตรา กำไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)
อัตรา ผลตอบแทน ตอ สินทรัพย (Return On Asset, ROA) ( เทา)
อัตรา ผลตอบแทน ตอ สวน ของ ผู ถือหุน (Return On Equity, ROE) ( เทา)
มูลคา ทาง บัญช ีตอ หุน
 กำไรสุทธ ิตอ หุน

1.54
1.22

18.73
7.40

12.83
35.71
2.46
0.61

1.67
1.34

16.28
6.68

15.34
31.42
1.97
0.65

1.74
1.37

17.62
8.53

15.45
30.55
2.16
0.65

ขอมูล สำคัญ ทางการ เงิน 
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ผลการดำเนิน

ผลการดำเนิน

ฐานะทางการเงิน
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 ป  2551  เปน ป ที่ ระบบ เศรษฐกิจ ทั่วโลก ไดรับ ผลกระทบ จาก ปญหา ความ ผันผวน ของ ราคา น้ำมัน และ วิกฤต การ ทางการเงิน ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เปน เหตุ ใหการ เติบโต ของ รายได ประชาชาติ และ มูลคา การ สงออก ลดลง  นอกจากนั้น ความ กังวล เกี่ยวกับ ปญหา ทาง เศรษฐกิจ และ 
การเมือง ในประเทศ ก็ได สงผลตอ ความ เชื่อมั่น ของ ผูลงทุน และ ผูบริโภค ใน เชิงลบ เชนกัน  

 สำหรับ ธุรกิจ วิศวกรรม ไฟฟา กำลัง  ใน ป ที่ผานมา นั้น โครงการ ของ ภาครัฐ มี การ ชะลอตัว จาก การ ปรับ ขึ้น ของ ราคา วัสดุ อุปกรณ ใน ชวงตน 
ป  ทำให ตอง ปรับ งบประมาณ เพื่อให สอดคลอง ตอ การ วาจาง  สวน โครงการ ภาคเอกชน มี การ ชะลอ การ ลงทุน เพื่อ รอ ความ ชัดเจน ใน การ แกไข ปญหา 
ภาวะ เศรษฐกิจ  ซึ่ง บริษัท ตระหนักถึง ปญหา ที่ เกิดขึ้น จึง ได ปรับ กลยุทธ การ ดำเนิน ธุรกิจ โดย ขยาย ธุรกิจ การ จำหนาย เสา โครง เหล็ก วัสดุ อุปกรณ 
ไฟฟา และ อุปกรณ กอสราง ทำให กำไรสุทธิ ใน ป 2551 เพิ่มขึ้น รอยละ  23.64  ในขณะที่ รายได รวม ลดลง รอยละ  3.19   

 ใน ป  2552  เศรษฐกิจ โลก ตลอดจน เศรษฐกิจ ในประเทศ ไทย ยังมี แนวโนม ชะลอ ตัวอยาง ตอเนื่อง   อยางไร ก็ ตามงาน ดาน วิศวกรรม 
ไฟฟา ภาครัฐ ที่ ไดรับ การ ปรับปรุง งบประมาณ ก็ จะ เริ่ม เปด ประมูล วาจาง ใหม  ประกอบกับบริษัท ได ปรับ กลยุทธ ใน การ ดำเนินงาน ให สอดคลองกับ 
เศรษฐกิจ ใน ปจจุบัน โดย ใหความสนใจ และ เนน งาน กอสราง ดาน วิศวกรรม ไฟฟา  ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล ที่ บริษัท มี ประสบการณ และ ความ ชำนาญ 
งาน สูง  นอกจากนี้ บริษัท ยัง ขยาย ตลาด เขาสู งาน พลังงาน ทดแทน ไดแก  โครงการ ผลิต กระแสไฟฟา ดวย กังหัน ลม   ซึ่ง คาดวา จะ มี การ ขยายตัว จาก 
การ สนับสนุน ของ หนวยงาน ภาครัฐ ตาม แผน พัฒนาการ ผลิต กระแสไฟฟา ฉบับ ลาสุด ที่ ไดรับ อนุมัติ จาก คณะ รัฐมนตรี  เมื่อ วันที่  11 มีนาคม 2552 

ที่ผานมา

 ในดาน การ บริหาร งาน ภายใน องคกร  บริษัท ยังคง ให ความ สำคัญกับ การ พัฒนา พนักงาน ให มีความรู  ความ สามารถ  รวมถึง มุง พัฒนา 
ระบบ งาน ให มี ประสิทธิภาพ  รัดกุม ใน การ ควบคุม และ บริหารงาน  ดวย ความ รับผิดชอบ ตอ ผู ที่ เกี่ยวของ ทุกฝาย

 ในนามของ บริษัท   เด็ม โก  จำกัด  (มหาชน)  คณะกรรมการ ขอ ขอบคุณ ทาน ผู ถือหุน  ลูกคา  คู คา  พนักงาน  ตลอดจน สถาบัน การเงิน 
ที่ สนับสนุน บริษัท  ดวยดี ตลอดมา  และ ขอ ใหคำมั่น วา คณะกรรมการ จะ บริหาร ธุรกิจ ดวย ความ มุงมั่น เพื่อ สราง องคกร ให มี ความ กาวหนา อยาง 
ยั่งยืน ตอไป 

 (นางประ พีร   ปุย พันธ วงศ)
ประธาน คณะกรรมการ

 (นางประ พีร   ปุย พีร   ปุย  พันธ พันธ  วงศ) วงศ) 

สาร จาก ประธาน คณะ กรรมการ 

คณะกรรมการ
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อายุ 68 ป

การศึกษา

   ปริญญาตรีศิลปศาสตร ดานการโฆษณา Center Technical College ประเทศออสเตรเลีย
    อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Finance for Non-Finance Director (FN) และ Role of the 

Chairman Program (RCP)
ประวัติการทำงาน

 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
    ประธานกรรมการบริหาร 
 2509 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ จำกัด
 2509 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ประชุมชาง จำกัด
    กรรมการบริหาร บริษัท ดี เอ็น เอ็น จำกัด
    กรรมการบริหาร บริษัท แสงเอ็นเตอรไพรส คอรปเรชั่น จำกัด

อายุ 68 ป

นางประพีร  ปุยพันธวงศ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
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คณะกรรมการ

นาย ประเดช  กิตติ อิสรา นนท
 กรรมการ บริษัท
 กรรมการ บริหาร
 กรรมการ ผูจัดการ
อายุ 58 ป

การ ศึกษา

  มินิ เอ็มบีเอ รุน ที่ 14 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
  วศ.บ. ไฟฟากำลัง จุฬา ลง กรณ มหาวิทยาลัย
  อบรม หลักสูตร Directors Accreditation Program  
              (DAP)
ประวัติการ ทำงาน

 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท
   กรรมการ บริหาร
   กรรมการ ผูจัดการ
 2533 - 2536  ผูจัดการ ฝายบริหาร โครงการ
   บริษัท เทดา จำกัด
 2518 - 2533 หัวหนาแผนก ออกแบบ ไฟฟา
   การ ไฟฟา สวนภูมิภาค

นาย สุวัฒน  จรดล
 กรรมการ บริษัท
 กรรมการ บริหาร
 รอง กรรมการ ผูจัดการ
อายุ 58 ป

การ ศึกษา

  มินิ เอ็มบีเอ  สถาบัน บัณฑิต พัฒน บริหาร ศาสตร
  นบ.มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิ ราช
   ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟากำลัง) จุฬา ลง กรณ 

มหาวิทยาลัย
  อบรม หลักสูตร Directors Accreditation Pro  
    gram (DAP) และ Finance for Non-
    Finance Director (FN)
ประวัติการ ทำงาน

 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท
   กรรมการ บริหาร
   รอง กรรมการ ผูจัดการ
 2530 - 2535  หัวหนาแผนก ทดสอบ การ ไฟฟา 

สวนภูมิภาค
 2529 - 2530  หัวหนาแผนก วิชาการ การ ไฟฟา 

สวนภูมิภาค
 2517 - 2529  วิศวกร อันดับ 1 - 8 การ ไฟฟา 

สวนภูมิภาค
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นาย พงษ ศักดิ์   ศิริ คุปต
 กรรมการ บริษัท
 กรรมการ บริหาร
 รอง กรรมการ ผูจัดการ
อายุ 51 ป

การ ศึกษา
  มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
  พบ.ม พัฒนาการ เศรษฐกิจ สถาบัน บัณฑิต พัฒน
     บริหาร ศาสตร
  วศ.บ. (ไฟฟา กำลัง) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
  อบรม หลักสูตร Directors Accreditation 

    Program (DAP)

ประวัติการ ทำงาน
 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท
   กรรมการ บริหาร 
   รอง กรรมการ ผูจัดการ 
 2534 - 2536  ผูจัดการ โครงการ บริษัท เทดา จำกัด
 2533 - 2534  ผูชวย หัวหนาแผนก กอง แผน วิสาหกิจ การ 

ไฟฟา สวนภูมิภาค
 2522 - 2533  วิศวกร ไฟฟา กอง โครงการ และ วางแผนการ 

ไฟฟา สวนภูมิภาค

นาย ภูมิ ชาย  หิรัญ ชัย
 กรรมการ บริษัท
 กรรมการ บริหาร
 ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ
อายุ 58 ป

การ ศึกษา
 ร.ม. รัฐศาสตร มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย เกริก
 มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
 คบ.(ชางไฟฟา- อิเลคท รอ นิคส) วิทยาลัยครู พระนคร
 ปวส. (ไฟฟ กำลัง) วิทยาลัย เทคนิค กรุง เทพ
  อบรม หลักสูตร Directors Accreditation Program 

(DAP)

ประวัติการ ทำงาน
2535 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท

   กรรมการ บริหาร 
   ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ 
 2533 - 2535  กอง ออกแบบ ระบบ สายสง และ สถานี 

ไฟฟา ยอย  การ ไฟฟา สวนภูมิภาค
 2530 - 2535  กอง ออกแบบ ระบบ ไฟฟา  การ ไฟฟา 

สวนภูมิภาค
 2522 - 2530  กอง โครงการ และ วางแผน การ ไฟฟา 

สวนภูมิภาค
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คณะกรรมการ

นาย อาคม  มานะ แกว
 กรรมการ บริษัท
 กรรมการ บริหาร
 รอง กรรมการ ผูจัดการ
อายุ 50 ป

การ ศึกษา
   มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
  วศ.ม. (ไฟฟา กำลัง) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
  วศ.บ. (ไฟฟา กำลัง) มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร
   อบรม หลักสูตร Directors Accreditation Program 

(DAP)

ประวัติการ ทำงาน

 2537 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท
   กรรมการ บริหาร 
   รอง กรรมการ ผูจัดการ 
 2533 - 2536  ผูจัดการ สวน ฝาย วิศวกรรม บริษัท 

นครไทย สตีล กรุป (มหาชน)
 2524 - 2533  หัวหนาแผนก ศูนย ควบคุม ระบบ ไฟฟา 1 

ฝาย ควบคุม ระบบ ไฟฟา การ ไฟฟา ฝาย 
ผลิต แหง ประเทศ ไทย

พล.อ.เธียร  ชน ไมตรี
 กรรมการ อิสระ
 ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ
อายุ 78 ป

การ ศึกษา
     ว ทบ.ทบ.ร.ร.นายรอย ทหารบก. (จปร.) ร.ร.เสนาธิการ 

ทหารบก
   ร.ร. เสนาธิการ ทบ.(สหรัฐ)
   วิทยาลัย กอง ทัพบก
   ว ปอ.27
    อบรม หลักสูตร Directors Accreditation Program 

(DAP), Audit Committee Program (ACP) , Fi-
nance for Non-Finance Director (FN)  และ Role 

of the Chairman Program (RCP)

ประวัติการ ทำงาน
 2549 - ปจจุบัน  กรรมการ อิสระ    
   ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ 
 2548 - 2549  - ประธาน คณะ อนุกรรมการ 
                                      ตรวจสอบ 
    -  อาจารย ร.ร. เสนาธิการ ทบ. ฝาย 

ยุทธการ กรมการ ทหาร สื่อสาร
    -  ฝาย ยุทธการ กรมการ สื่อสาร ทหาร 

บก. ทหาร สูงสุด
    -  เจา กรมการ สื่อสาร ทหารบก.ทหาร 

สูงสุด
   -  รอง เสนาธิการ ทหาร
    -  ประธาน คณะ กรรมาธิการ 

วิทยาศาสตร เทคโน โลยี่ และ การ 
พลังงาน วุฒิสภา

   - อนุกรรมการ กกต.
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นาย สงวน  ตัง เดชะ หิรัญ
 กรรมการ อิสระ
 กรรมการ ตรวจสอบ
อายุ 68 ป

การ ศึกษา
     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา ไฟฟา กำลัง จุฬา ลง กรณ 

มหาวิทยาลัย
      ประกาศนีย บัตร Organization & Operation of Rural 

Electric สหรัฐอเมริกา
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัท  เด็ม โก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)ประกอบ ธุรกิจ ใหบริการ ออกแบบ จัดหา กอสราง และ ติดตั้ง แบบ ครบ วงจร ใน งาน ระบบ จำหนาย 
ไฟฟา ระบบ สายสง ไฟฟา แรงสูง งาน กอสราง สถานี ไฟฟา แรงสูง - สถานี ไฟฟา ยอย โรงไฟฟา พลังงาน ทดแทน  งาน ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล งาน 
ดาน อนุรักษ พลังงาน งาน กอสราง เสา โทรคมนาคม งาน กอสราง โครงขาย การ สื่อสาร ระบบ อาณัติสัญญาณ  รวมทั้ง ผลิต และ จำหนาย เสา โครง เหล็ก 
สำหรับ ระบบ สายสง ไฟฟา แรงสูง ระบบ เสา โทรคมนาคม และ ปายโฆษณา Bill Board ภายใต เครื่องหมาย การ คา เด็ม โก โดย จด ทะเบียน จัดตั้ง เปน 
บริษัท จำกัด เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดวย ทุน จด ทะเบียน เริ่มตน ที่ 6 ลาน บาท ตอมา ได เพิ่ม ทุน อยาง ตอเนื่อง จน ณ ปจจุบัน ได แปรสภาพ เปน 
บริษัท มหาชน และ มี ทุน จด ทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน  402.29   ลาน บาท โดย เปน ทุน ชำระ แลว  302.35 ลาน บาท

ลักษณะ งาน
 บริษัท สามารถ แบง ลักษณะ ของ งาน ที่ ใหบริการ ออก เปน 2 ลักษณะ ไดแก 

 1.  ธุรกิจ การ ใหบริการ

 บริษัท ประกอบ ธุรกิจ ใหบริการ ออกแบบ จัดหา กอสราง และ ติดตั้ง งาน ดาน วิศวกรรม อยาง ครบ วงจร (Turnkey Basis) โดย ธุรกิจ การ 
ใหบริการ ของ บริษัท สามารถ แบง ตาม ลักษณะ งาน ได ดัง ตอไปนี้

 • งาน ทาง ดาน วิศวกรรม ไฟฟา บริษัท ใหบริการ ออกแบบ จัดหา กอสราง และ ติดตั้ง งาน วิศวกรรม ไฟฟา แบบ ครบ วงจร โดย แบง เปน 
ประเภท งาน ได ดัง ตอไปนี้

 •  งาน กอสราง สายสง ไฟฟา แรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เปนระบบ สง กำลัง ไฟฟา ที่ รับ มาจาก แหลงผลิต 
กระแสไฟฟา ประเภท ตางๆ เชน เขื่อน โรงไฟฟา พลัง ความ รอน โรงไฟฟา พลัง ความ รอน รวม สงไปยัง สถานี ไฟฟา ยอย และ สายสง ไฟฟา 
แรงสูง ระหวาง สถานี ไฟฟา ยอย ตางๆ ระบบ สายสง ไฟฟา จะ รับ ระดับ แรงดัน ตั้งแต 69 เค วี  115 เค วี  230 เค วี และ 500 เค วี โดย ระบบ 
สายสง นี้ จะ อยู ใน ความ รับผิดชอบ ของ การ ไฟฟา ฝาย ผลิต แหง ประเทศ ไทย (กฟผ.) การ ไฟฟา นครหลวง (กฟน.) การ ไฟฟา สวนภูมิภาค 

(กฟภ.) ผู ประกอบการ โรง ผลิต ไฟฟา ประเภท ผูผลิต กระแสไฟฟา อิสระ รายใหญ (Independent Power Producer : IPP) และ ประเภท 
ผูผลิต กระแสไฟฟา อิสระ รายยอย (Small Power Producer : SPP) และ โรงงาน อุตสาหกรรม ขนาดใหญ ซึ่ง ตาง เปน ลูกคา ของ บริษัท 
ทั้งสิ้น

 •  งาน กอสราง สถานี ไฟฟา ยอย (High Voltage Substation) ทำหนาที่ รับ พลังงาน ไฟฟา จาก ระบบ ผลิต กระแสไฟฟา เพื่อ แปลง แรงดัน 
สงตอ เปน ทอดๆ  ผาน สายสง ไฟฟา แรงสูง และ ระบบ จำหนาย ไฟฟา เพื่อ จำหนาย ตอ ไปยัง ผูใช ไฟ ประเภท ตางๆ

 •  งาน กอสราง ระบบ จำหนาย และ ระบบ ไฟฟา ใตดิน เปนงาน กอสราง ปก เสา และ พาด สายไฟฟา ระดับ แรงดัน 22 เค วี หรือ 33 เค วี และ 
ระบบ ไฟฟา แรงต่ำ จาก สถานี ไฟฟา ยอย ไปยัง ลูกคา ตางๆ ทั่วประเทศ

     สำหรับ งาน ระบบ ไฟฟา ใตดิน เปนงาน กอสราง ทอ พรอม รอย สายไฟฟา แรงสูง ระดับ แรงดัน 22  เค วี และ 115 เค วี โดย ลูกคา หลัก 
ของ งาน สวน นี้ นอกเหนือ จาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แลว ยังมี โรงไฟฟา เอกชน ประเภท IPP, SPP และ โรงงาน อุตสาหกรรม ประเภท 
ตาง ๆ  อีกดวย

 • งาน ดาน พลังงาน ทดแทน บริษัท ใหบริการ ออกแบบ จัดหา และ กอสราง โครงการ ผลิต กระแสไฟฟา โดย ใช พลังงาน ทางเลือก อื่น ที ่
นอกเหนือ จาก พลังงาน สิ้นเปลือง (น้ำมัน ถานหิน  หรือ กาซ ธรรมชาติ )  เชน  การ พลิต พลังงาน ไฟฟา จาก กังหัน ลม  แกลบ เศษไม ขยะ  หรือ การ 
ใช กาซ ชีว มวล จาก การ หมัก น้ำเสีย จาก โรงงาน
 • งาน ดาน อาณัติสัญญาณ บริษัท ใหบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และ ทดสอบ ระบบ สื่อสาร สัญญาณ ระบุ ตำแหนง การ เดินรถ ของ รถไฟ  

โดย วาง อุปกรณ ตรวจจับ  และ เชื่อม ตอ อุปกรณ จับ สัญญาณ เขากับ อุปกรณ หลัก เพื่อ แสดง สถานะ สงกลับไป ที่ สถานีรถไฟ และ ศูนยกลาง ควบคุม 
การ เดินรถ

 • งาน ดาน ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล (M&E) บริษัท ใหบริการ ออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้ง รวมทั้ง การ บำรุง รักษา งาน ระบบ 
สาธารณูปโภค ประกอบดวย ระบบ ไฟฟา ระบบ ประปา สุขาภิบาล ระบบ ปรับอากาศ ระบบ ระบาย อากาศ และ ระบบ ผลิต ไอน้ำ และ น้ำรอน รวมถึง 
ระบบ ทอ รับ แรงดัน  (High Pressure Piping)  โดย บริษัท สามารถ ใหบริการ งาน ระบบ แบบ ครบ วงจร
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 • งาน ดาน เสา โทรคมนาคม และ การ สื่อสาร  บริษัท ใหบริการ ออกแบบ จัดหา กอสราง และ บริการ ติดตั้ง เสา โครง เหล็ก สำหรับ การ สื่อสาร 
และ โทรคมนาคม ให แก หนวยงาน ภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมถึง ผู ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ (Operator) และ ผู ที่ ชนะ การ ประมูล จาก ผู ใหบริการ 
โทรศัพท เคลื่อนที่ อีก ทอด หนึ่ง นอกจากนี้ บริษัท ยัง ใหบริการ วาง สายเคเบิ้ล ใยแกว แบบ วิธีใช ลม อัด (Blowing Method)  โดย บริษัท ถือไดวา เปน 

1 ใน 2 บริษัท ในประเทศ ไทย ที่ มี ความ สามารถ ใน การ ใหบริการ ดังกลาว 

 • งาน ดาน อนุรักษ พลังงาน บริษัท ได ขึ้น ทะเบียน เปน ที่ปรึกษา ดาน การ อนุรักษ พลังงาน กับ

กรม พัฒนา พลังงาน ทดแทน และ อนุรักษ พลังงาน ตั้งแต ป 2546 เพื่อ ใหบริการ ศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ใน การ ประหยัด พลังงาน ให แก 
หนวยงาน ราชการ และ โรงงาน อุตสาหกรรม ขนาดใหญ 

 2. ธุรกิจ งาน ขาย

 • งาน ผลิต และ จำหนาย เสา โครง เหล็ก บริษัท ผลิต และ จำหนาย เสา โครง เหล็ก เพื่อ ใช ใน งาน วิศวกรรม ไฟฟา ไดแก ระบบ สายสง ระบบ 
จำหนาย และ สถานี ไฟฟา ยอย ซึ่ง มี งาน บางสวน ที่ ตอง ใช เสา โครง เหล็ก เปน สวนประกอบ งาน ดาน เสา โทรคมนาคม  ไดแก เสา โทรคมนาคม และ 
เสาวิทยุ สื่อสาร และ เสา โครง เหล็ก สำหรับ ปายโฆษณา กลาง แจง (Bill Board) โดย ณ ปจจุบัน บริษัท มี กำลัง การ ผลิต เสา โครง เหล็ก 12,000 ตัน ตอ 
ป  

 • การ จำหนาย อุปกรณ ประกอบการ ติดตั้ง เสา โทรคมนาคม บริษัท จำหนาย อุปกรณ ประกอบ สำหรับ ติดตั้ง เสา โทรคมนาคม โดย จัด 
เปนชุด สำเร็จ สำหรับ ประกอบ เสา ทั้ง ประเภท Guyed mass tower และ Self support tower ผูซื้อ สามารถ นำ ชุด ประกอบ ดังกลาว ไป ใช ใน การ 
ติดตั้ง ได ทันที ทำให ประหยัด เวลา ใน การ จัด ซื้อ และ จัดหา จาก ผูจำหนาย อุปกรณ หลาย ๆ  ราย
 • การ จำหนาย อุปกรณ ไฟฟา บริษัท จำหนาย อุปกรณ ไฟฟา สำหรับ ระบบ จำหนาย ระบบ สายสง และ สถานี ไฟฟา ยอย รวม อุปกรณ 
ไฟฟา มาตรฐาน ทุก ประเภท ซึ่ง บริษัท เปน ผู จัดหา รวมถึง จำหนาย อุปกรณ ยึด จับ หัว เสา ซึ่ง บริษัท เปน ผูผลิต ให แก ลูกคา ที่ เปน เจาของ โครงการ หรือ 
ผู ไดรับ คัดเลือก ใน โครงการ ตางๆ 

 • การ จำหนาย อุปกรณ วัสดุ กอสราง  นอกจาก การ เปน ตัวแทน จำหนาย วัสดุ กอสราง ประเภท  ปูน  คอนกรีต สำเร็จรูป  เหล็ก กอสราง 

เหล็ก รูป ภัณฑ และ สี ประเภท ตางๆ แลว  บริษัท ยัง จำหนาย วัสดุ ที่ ใช ใน การ กอสราง โยธา ทุก ประเภท ทั้งนั้ เพื่อ อำนวย ความ สะดวก ให กับ ลูกคา ที่ เปน 
ผูรับเหมา และ รานคา วัสดุ กอสราง ทั่วไป

 บริษัท สามารถ แบง ลักษณะ ลูกคา ใน สวน ของ งาน บริการ ได เปน 2 ประเภท คือ 1) ลูกคา ภาคเอกชน ไดแก โรงงาน อุตสาหกรรม ผูผลิต 
ไฟฟา อิสระ ทั้ง IPP และ SPP นิคม อุตสาหกรรม และ ผู ใหบริการ โทรศัพท เคลื่อนที่ เปนตน และ 2) ลูกคา ภาครัฐ ไดแก หนวยงาน ราชการ และ 
องคกร รัฐวิสาหกิจ เชน การ ไฟฟาฯ   การ สื่อสาร แหง ประเทศ ไทย  การ รถไฟ แหง ประเทศ ไทย   โดย บริษัท มี นโยบาย ใน การ รักษา สัดสวน รายได 
งาน บริการ จาก ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให อยู ใน ระดับ ใกลเคียง กัน เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก การ พึ่งพิง กลุม ลูกคา และ เพื่อ รักษา ระดับ อัตรา การ เติบโต 
ของ รายได ของ กิจการ และ ระดับ อัตรา กำไร ที่ เหมาะสม

 สำหรับ ธุรกิจ การ ขายสินคา ของ บริษัท นั้น ที่ผานมา เปนการ จำหนาย สินคา ให แก ลูกคา เอกชน ทั้งหมด อยางไรก็ดี ใน ป 2551 บริษัท ม ี
นโยบาย ขยาย การ ขายสินคา ของ บริษัท โดยเฉพาะ เสา โครง เหล็ก ไปสู กลุม ลูกคา ใน ภาครัฐ เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก การ พึ่งพิง กลุม ลูกคา

 ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ บริษัท มี จุดเดน ที่ เสริมสราง ความ สามารถ ใน การ แขงขัน คือ

  - ทีมงาน ที่ มี ประสบการณ และ ไดรับ ความ เชื ่อถือ จาก ภาครัฐ เนื่องจาก คณะกรรมการ และ ผูบริหาร ของ บริษัท มี ประสบการณ ใน 
อุตสาหกรรม นี้ มา มากกวา 20 ป

  - การ ดำเนิน ธุรกิจ ที่ หลากหลาย แต อยู ใน งาน วิศวกรรม ที่ บริษัท มี ความ ชำนาญ ทำให บริษัท สามารถ กระจาย ความ เสี่ยง โดย ไม พึ่งพิง 
ธุรกิจ ใด ธุรกิจ หนึ่ง โดยเฉพาะ อีกทั้ง ยังมี โอกาส ที่จะ ขยาย งาน ใน สวน ธุรกิจ ที่ มี ความ ตอเนื่อง 

  - ตนทุน ที่ แขงขัน ได เนื่องจาก บริษัท สามารถ ผลิต เสา โครง เหล็ก ซึ่ง เปน วัสดุ หลัก ใน งาน กอสราง และ ติดตั้ง เสา โทรคมนาคม สายสง 
แรงสูง และ ปายโฆษณา กลาง แจง ได เอง ซึ่ง ทำให บริษัท สามารถ บริหาร ตนทุน งาน บริการ ใน สวน ของ งาน กอสราง ดังกลาว ได ดีกวา ประกอบ 
กับ บริษัท อยู ใน ธุรกิจ นี้ เปน ระยะเวลา ยาวนาน ทำให มี ความ สัมพันธ ที่ ดี กับ ลูกคา และ ผูจำหนาย สินคา ดังนั้น ผู จัดจำหนาย สินคา สวนใหญ 
จึง เสนอราคา ที่ สามารถ แขงขัน ได ให แก บริษัท เพื่อ ใช สำหรับ ใน การ เขา ประมูล งาน ตางๆ 
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โครงสราง กลุม บริษัท

 ณ วันที่ 15 มกราคม 2551 บริษัท เขา ลงทุน ใน บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร จำกัด (ปจจุบัน เปลี่ยน ชื่อ เปน บริษัท  เด็ม โก อินดั สตรี จำกัด)  

ซึ่ง ดำเนิน ธุรกิจ รับจาง ผลิต และ ติดตั้ง โครงสราง เหล็ก ภาชนะ แรงดัน สูง ระบบ ทอ รับ แรงดัน และ อุปกรณ เครื่องกล ใน สัดสวน รอยละ 45.0 ของ ทุน 
จด ทะเบียน ชำระ แลว ทั้งนี้ บริษัท มี นโยบาย ใน การ ปรับ เปลี่ยน แผนการ ดำเนินงาน ของ เด็ม โก อินดั สตรี โดย จะ มุงเนน การ ดำเนิน ธุรกิจ รับจาง ผลิต 
และ ติดตั้ง ภาชนะ แรงดัน สูง แทน ธุรกิจ รับจาง ผลิต และ ติดตั้ง โครงสราง เหล็กใน ปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท คาด วาการ ลงทุน ดังกลาว จะ สง ชวย สนับสนุน 
การ ดำเนินงาน ของ กิจการ และ สง ผลดี ตอ การ ดำเนินงาน ของ บริษัท ใน อนาคต ภายหลัง การ ลงทุน โครงสราง ของ กลุม บริษัท สามารถ แสดง ได ดังนี้

บริษัท เด็ม โก จำกัด (มหาชน)

บริษัท เด็ม โกอินดัสตรี จำกัด
ทุนจดทะเบียน 120 ลาน บาท 

45.0%

โครงสราง รายได - ตาม งบ การเงิน เฉพาะ ของ บริษัท

ประเภท รายได
2549 2550 2551

มูลคา % มูลคา % มูลคา %

รายได งาน บริการ

  1. งาน วิศวกรรม ไฟฟา

  2. งาน ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล

  3. งาน โทรคมนาคม

  4. อื่นๆ

     - งาน กอสราง โยธา

     - อนุรักษ พลังงาน

  รวม รายได งาน บริการ

รายได จาก การ ขาย

  1. จำหนาย เสา โครง เหล็ก

  2. จำหนาย อุปกรณ ไฟฟา และ กอสราง

     รวม รายได จาก การ ขาย
รายได อื่น

รวม รายได

892.11

144.74

28.13

4.05

1.80

1,070.83

220.84

37.13

257.97

26.17

1,354.97

65.84

10.68

2.08

0.30

0.13

79.03

16.30

2.74

19.04

1.93

100.0

1,500.98

268.36

29.31

-

0.63

1,799.28

252.15

104.58

356.73

21.04

2,177.05

68.95

12.33

1.35

-

0.03

82.66

11.58

4.80

16.38

0.96

100.0

1,090.65

106.22

19.50

20.72

-

1,237.09

531.81

308.26

840.07

30.34

2,107.50

51.75

5.04

0.93

0.98

-

58.70

25.23

14.63

39.86

1.44

100.0

  ที่มา : บริษัท
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 จาก ตาราง ขางตน จะ พบ วา โครงสราง รายได หลักๆ ของ บริษัท มาจาก งาน วิศวกรรม ไฟฟา ซึ่ง ประกอบดวย งาน กอสราง สถานี ไฟฟา ยอย งาน 
กอสราง ระบบ จำหนาย และ งาน กอสราง สายสง อยางไร ก็ตาม ดวย ประสบการณ การ ทำงาน ของ ทีมงาน วิศวกร ของ บริษัท ที่ มี มา นาน กวา 20 ป ทำให 
บริษัท สามารถ พัฒนา และ กระจาย ลักษณะ งาน ไปสู ธุรกิจ ใหมๆ ที่ ยังคง ใช พื้นฐาน ความ ชำนาญ ทาง ดาน วิศวกรรม ไฟฟา ซึ่ง ไดแก งาน ระบบ ไฟฟา และ 
เครื่องกล   อยางไร ก็ตาม ใน ป 2550 บริษัท ได ขยาย กำลัง การ ผลิต เสา โครง เหล็ก ของ โรงงาน จาก 6,000 ตัน เปน 12,000 ตัน ประกอบ กับ บริษัท ได 
เพิ่ม ชอง ทางการ ตลาด ใน การ ขาย วัสดุ กอสราง เพิ่มขึ้น ทำให รายได จาก การ ขาย ทั้ง สวน ของ โรงงาน และ งาน ซื้อ มา ขาย ไป เพิ่มขึ้น อยาง มี นัยสำคัญ

โครงการ ที่อยู ระหวาง ดำเนินการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท มี งาน ที่ ยังอยู ระหวาง ดำเนินการ ทั้งสิ้น 1,077.21 ลาน บาท โดย มี รายละเอียด แบง ตาม มูลคา งาน ตาม 
ป ที่จะ รับรู รายได ดัง ตาราง ตอไปนี้

ประเภท โครงการ

ปี 2552

จำนวน มูลคา

(โครงการ) (ลาน บาท)

งาน วิศวกรรม ไฟฟา

งาน ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล

งาน เสา โทรคมนาคม

งาน โรงงาน : ผลิต เสา โครง เหล็ก

งาน ขาย

รวม

76

8

5

7

1

97

435.11

509.22

 7.50

121.18

4.20

1,077.21

ภาวะ อุตสาหกรรม และ การ แขงขัน

 เศรษฐกิจ ไทย ป 2551 และ แนวโนม ป 2552

   จาก ขอมูล ของ ธนาคาร แหง ประเทศ ไทย ระบุ วา  เศรษฐกิจ โดย รวม ของ ป 2551 ชะลอตัว ลง โดยเฉพาะ ใน ไตรมาส สุดทาย 
ของ ป จาก ปจจัย ลบ ทั้ง จาก การ ชะลอตัว ของ เศรษฐกิจ โลก และ ความ ไม สงบ ของ การเมือง ในประเทศ ซึ่ง สงผลกระทบ ตอ ผลผลิต ภาค 
อุตสาหกรรม  การ ทองเที่ยว   ทำ ใหการ บริโภค และ การ ลงทุน ลดลง อยาง มาก แมวา อัตรา เงินเฟอ จะ ลดลง ตอเนื่อง ใน ชวง ครึ่ง ป หลัง 
ตาม ราคา น้ำมัน ที่ ลดลง   แต การ สงออก และ การ นำเขา ซึ่ง ขยายตัว ใน เกณฑ ดี ชวง 3 ไตรมาส แรก กลับ หดตัว ใน ไตรมาส สุดทาย ของ ป 
ตาม การ ชะลอตัว ของ เศรษฐกิจ ประเทศ คู คา  อยางไร ก็ตาม เสถียรภาพ เศรษฐกิจ โดย รวม ยังอยู ใน เกณฑ ดี  เสถียรภาพ ดาน ตางประเทศ 
เขมแข็ง จาก เงินสำรอง ระหวาง ประเทศ ที่อยู ใน ระดับสูง ขณะ ที่ ดุลการคา และ ดุล บัญชี เดินสะพัด ใกลเคียง สมดุล  สวน เสถียรภาพ 
ในประเทศ อัตรา เงินเฟอ มี แนวโนม ลดลง

   สำหรับ แนวโนม ป 2552 นั้น  คาดวา เศรษฐกิจ จะ หด ตัวตอ เนื่องจาก ไตรมาส ที่ 4 ของ ป 2551 ไป อีก 3 ไตรมาส  จาก 
ภาวะถดถอย ของ ระบบ เศรษฐกิจ โลก ทำให ความ ตองการ การ บริโภค ลดลง เมื่อ พิจารณา ประกอบ กับ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ที่ พึ่งพา การ 
สงออก เปน อยาง มาก ภาวะ ลดลง ของ ความ ตองการ บริโภค จึง สงผลกระทบ ตอ ระบบ เศษฐ กิจ ทำให อัตรา การ ขยายตัว ของ GDP อาจ เปน 

 ลบในปี 2552 อย่างไรก็ตามจากปัจจัยด้านบวก ที่เกิดจากการที่รัฐบาลทั่วโลกทำการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียง แนวโน้มอัตรา 
 ดอกเบี้ย อางอิง ที่ ลดลง ตอเนื่อง อัตรา เงินเฟอ ที่อยู ใน ระดับ ต่ำ ปญหา ความ ขัดแยง ทาง การเมือง ที่ คาดวา จะ มี ความ รุนแรง ลดลงสิ่ง เหลานี้ 
 จะ สงผลให ระบบ เศรษฐกิจ ชะลอ การ ทรุดตัว ลง
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ภาวะ และ แนวโนม ของ อุตสาหกรรม

 1. งาน ดาน วิศวกรรม ไฟฟา และ งาน ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล

   จาก การ พิจารณา แผน พัฒนา กำลัง การ ผลิต ไฟฟา ของ ประเทศ ไทย โดย คณะ อนุกรรมการ พยากรณ ความ ตองการ ไฟฟา เมื่อ 
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 ได สรุป คา พยากรณ ความ ตองการ พลังงาน ไฟฟา สูงสุด และ ความ ตองการ พลังงาน ไฟฟา กรณี ฐาน  ดังนี้

ปี

พลังไฟฟา สูงสุด พลังงาน ไฟฟา

% Load Factor
เมกะ วัตต

เพิ่ม
ลาน หนวย

เพิ่ม

เมกะ วัตต % ลาน หนวย %

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

22,017

22,886

23,936

25,085

26,572

28,188

29,871

31,734

33,673

-19

869

1,050

1,149

1,487

1,616

1,683

1,863

1,939

-0.09

3.95

4.59

4.80

5.93

6.08

5.97

6.24

6.11

147,229

150,458

155,645

162,884

172,593

183,218

194,326

206,604

219,339

3,487

3,229

5,187

7,239

9,709

10,625

11,108

12,278

12,735

2.43

2.19

3.45

4.65

5.96

6.16

6.06

6.32

6.16

76.34

75.05

74.23

74.12

74.15

74.20

74.26

74.32

74.36

     ที่มา : การ พยากรณ ความ ตองการ ไฟฟา : คณะกรรมการ การ พยากรณ ความ ตองการ ไฟฟา 

   ถึงแม ความ ตองการ พลังงาน ไฟฟา สูงสุด ใน ชวง ป 2551 - 2554 จะ เพิ่มขึ้น ใน อัตรา ที่ต่ำ เนื่องจาก ภาวะ การ ชะลอตัว ทาง เศรษฐกิจ 
ที่ ทำให ความ ตองการ ใช กระแสไฟฟา ลดลง แต การ เตรียม ความ พรอม ใน การ ลงทุน ใน ระบบ ไฟฟา เพื่อ รองรับ การ ขยายตัว ของ ความ 
ตองการ การ ใช กระแสไฟ ใน ชวง ถัดไป ยังเปน สิ่ง ที่ จำเปน  ตาม แผน พัฒนา กำลัง การ ผลิตฯ ฉบับ นี้ การ ไฟฟา ฝาย ผลิต (กฟผ ) มี แผนการ 
ลงทุน กอสราง โรงไฟฟา และ ระบบ สายสง ไฟฟา ประมาณ 220,000 ลาน บาท ใน ชวง ป 2552 - 2554  เฉลี่ย ป ละ 55,000 ลาน บาท ซึ่ง 
สูงกวา เงินลงทุน ใน ชวง ป 2548 - 2550 ซึ่ง มี ปริมาณ 16,000 - 25,000 ลาน บาท อยางไร ก็ตาม เนื่องดวย ความ ตองการ การ ใช ไฟฟา ที ่
ลดลง  คณะกรรมการ จึง สรุป ที่จะ ปรับปรุง กำหนด รับ ซื้อ ไฟ จาก เอกชน รายใหญ IPP ออกไป 1 ป  ทบทวน การ รับ ซื้อ ไฟฟา จาก ประเทศ 
เพื่อนบาน ออกไป 1 - 2 ป  ปรับปรุง เรง การ รับ ซื้อ ไฟฟา จาก ผูผลิต รายยอย เพื่อ กระตุน ภาวะ เศรษฐกิจ   ดวย นโยบาย ดังกลาว ทำให 
บริษัท ยังคงมี ศักยภาพ ใน การ เขารวม เสนอราคา งาน ระบบ สายสง 115-500 เค วี ของ การ ไฟฟา ฝาย ผลิต แหง ประเทศ ไทย (กฟผ.) 

งาน ระบบ สายสง สถานี ไฟฟา ยอย ระบบ จาย ไฟฟา แรงดัน ขนาด กลาง และ ต่ำ การ เปลี่ยนแปลง ระบบ สายอากาศ เปน สายไฟฟา ใตดิน  

รวมถึง งาน กอสราง โรงไฟฟา พลังงาน ทดแทน ซึ่ง เปนการ ลงทุน ระดับ SPP และ VSPP  ตาม นโยบาย ที่ ภาครัฐ ได เนน ให ดำเนินการ

 

 2.   งาน ดาน เสา โทรคมนาคม และ เสา โครง เหล็ก

   ธุรกิจ บริการ โทรคมนาคม ในประเทศ ไทย หลังจาก คณะกรรมการ กิจการ โทรคมนาคม แหงชาติ ได มี มติ อยาง เปนทางการ ให บรรดา ผู 
ประกอบการ โทรศัพท เคลื่อนที่ สามารถ นำเขา อุปกรณ HSDPA (High speed Downlink Packet Access:เปนการ เพิ่ม บริการ สง ขอมูล 
ของ เครือขาย WCDMA ที่ มี ความเร็ว 8-10 MB/s ซึ่ง เร็วกวา ปจจุบัน 3-7 เทา และ มี ตนทุน ใน การ ติดตั้ง ที่ ต่ำกวา ) เพื่อ ใหบริการ โทรศัพท 
เคลื่อนที่ ใน ระบบ 3G สำหรับ การ นำเขา อุปกรณ HSDPA ผู ประกอบการ โทรศัพท เคลื่อนที่ แตละ รายได สง แผน ธุรกิจ และ การ ดำเนิน ธุรกิจ 
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โดย จะ ใช เงินลงทุน ติดตั้ง เครือขาย และ สถานี ฐาน จำนวน 8,000 ลาน บาท แบง เปนการ ลงทุน ระหวาง บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) และ 

บริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอรวิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอ ไอเอส เปน จำนวน เงิน 1,200 ลาน บาท ติดตั้ง เครือขาย ประมาณ 400 สถานี 

บริษัท  โทเทิ่ล   แอ็คเซ็ส  คอม มูนิ เค ชั่น  จำกัด (มหาชน) ลงทุน จำนวน 5,000 ลาน บาท ติดตั้ง เครือขาย จำนวน 1,200 สถานี และ บริษัท 

กสท  โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,900 ลาน บาท ติดตั้ง เครือขาย จำนวน 650 สถานี เหตุผล ที่ คณะกรรมการ กทช. เพิ่ง 
อนุมัติ ให เอกชน นำเขา อุปกรณ HSDPA ลาชา เนื่องจาก ตอง ตรวจสอบ รายละเอียด ขอมูล แผนงาน ทาง ดาน เทคนิค และ แผน ธุรกิจ ซึ่ง จะ ตอง 
ขอ ขอมูล เพิ่มเติม ใน บางสวน และ เมื่อ ได ขอมูล ครบถวน ทาง บอรดกทช.ได นำ เรื่อง นี้ มา พิจารณา และ อนุมัติ อยาง เปนทางการ ดังนั้น บมจ.

กสท  โทรคมนาคม สามารถ ปรับปรุง ยาน ความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ เพื่อ นำ ความถี่ ไป จัดสรร ให แก ผูรับ สัมปทาน คือ ดีแทค และ ท รูมูฟ  
อยางไร ก็ตาม บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) มี แผน ที่จะ ให บริษัท เอ ซี ที  โมบาย  จำกัด เปน ผู ดำเนิน โครงการ สราง โครงขาย โทรศัพท 
เคลื่อนที่ 3G บน ยาน ความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ ใน วงเงิน 29,000 ลาน บาท โดย ใช เงินกู จาก บมจ.ที โอที จำนวน 2,400 ลาน บาท และ จัดหา 
เงินกู ระหวาง รัฐบาล ตอ รัฐบาล จำนวน 26,600 ลาน บาท ติดตั้ง สถานี ฐาน จำนวน 5,220 แหง ทั่วประเทศ ระหวาง ป 2552-2555 และ เปด 
ใหบริการ ภายใน ป 2552 มี ผู ใชบริการ ไม นอยกวา 4 ลาน ราย ภายใน ระยะเวลา 5 ป หลังจาก เปด ใหบริการ ซึ่ง รายละเอียด โครงการ ดังกลาว 
คณะ รัฐมนตรี อนุมัติ ใน หลักการ แต จะ ตอง รอ การ พิจารณา จาก สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการ เศรษฐกิจ และ สังคม แหงชาติ (สศช.) 

ไป ศึกษา ความ เหมาะสม ของ การ ลงทุน รวมถึง การ สง เรื่อง ให คณะกรรมการ นโยบาย และ กำกับ การ บริหาร หนี้ สาธารณะ คณะกรรมการ 
กิจการ โทรคมนาคม แหงชาติ (กทช.) สำนัก งบประมาณ กระทรวง การคลัง รวม เสนอ ความเห็น กอน ที่จะ นำเสนอ เขา ที่ประชุมครม.อีก 
ครั้งหนึ่ง 

เปาหมาย การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บริษัท

 บริษัท มุงมั่น ที่จะ พัฒนา องคกร และ ขยาย ธุรกิจ ในดาน ที่ เกี่ยวของ กับ งาน วิศวกรรม โดย มี เปาหมาย หลัก ที่จะ เปน ผูออกแบบ กอสราง และ 
ติดตั้ง งาน ระบบ ไฟฟา แบบ ครบ วงจร ตั้งแต งาน ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล จนถึง งาน กอสราง โรงไฟฟา พลังงาน ทดแทน

ความ เสี่ยง

 1. ปจจัย ความ เสี่ยง

 ใน การ ประกอบ ธุรกิจ ของ บริษัท ปจจัย ความ เสี่ยง ที่ สำคัญ ที่ อาจ สงผลกระทบ ตอ การ ดำเนิน ธุรกิจ ประกอบดวย

 1.1 ความ เสี่ยง ดาน บุคลากร

 ความ เสี่ยง จาก การ พึ่งพา วิศวกร

   บริษัท ดำเนิน ธุรกิจ ใหบริการ ออกแบบ จัดหา กอสราง และ ติดตั้ง งาน ระบบ จำหนาย ไฟฟา งาน สถานี ไฟฟา ยอย งาน กอสราง สายสง 

และ งาน เสา โทรคมนาคม ซึ่ง ใน การ รับ งาน และ การ ดำเนินงาน แตละ โครงการ ให แลวเสร็จ ตามกำหนด เวลา อยาง มี ประสิทธิภาพ นั้น จำ เปนที่ 
ตอง พึ่งพา บุคลากร ที่ มี ประสบการณ และ ความ รูความ สามารถ โดยเฉพาะ อยางยิ่ง วิศวกร ผู ทำหนาที่ ควบคุม และ บริหาร โครงการ ตั้งแต 
ระดับ ผูจัดการ โครงการ ซึ่ง หาก บริษัท สูญเสีย วิศวกร เหลานี้ ไป ยอม สงผลกระทบ ตอ ความ สามารถ ใน การ รับ งาน และ การ บริหาร จัดการ

   บริษัท ตระหนักถึง ความ สำคัญ ของ บุคลากร ซึ่ง เปน ปจจัย สำคัญ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ จึง กำหนด มาตรการ ปองกัน ความ เสี่ยง ดังกลาว 

ดวย การ จัดให มี สวัสดิการ และ มาตรการ จูงใจ พนักงาน ให มี ความ ผูกพัน กับ องคกร ใน ระยะยาว นโยบาย การ บริหาร และ พัฒนา บุคลากร 
อยาง ตอเนื่อง รวมถึง มี การ กระจาย อำนาจ การ บริหารงาน เพื่อ ลด การ พึ่งพิง บุคลากร เปน รายบุคคล
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 ความ เสี่ยง จาก การ พึ่งพา ผูบริหาร

   คณะ ผูบริหาร ของ บริษัท นำ โดย นาย ประเดช   กิตติ อิสรา นนท กรรมการ ผูจัดการ และ ผู รวม กอตั้ง บริษัท ซึ่ง เปน ผู ที่ มี ประสบการณ 
ยาวนาน ใน ธุรกิจ ใหบริการ วิศวกรรม ไฟฟา และ งาน ดาน เสา โทรคมนาคม คุณสมบัติ ดังกลาว เปน สวนหนึ่ง ที่ ทำให บริษัท ประสบ ความ สำเร็จ 
ใน การ ติดตอ ลูกคา และ ไดรับ ความ ไววางใจ ให ดำเนินงาน มา โดย ตลอด ดังนั้น หาก มี การ เปลี่ยนแปลง ของ ผูบริหาร อาจ สงผลกระทบ 
ในทาง ลบ ตอ ความ สามารถ ใน การ รับ งาน และ ผล การ ดำเนินงาน ของ บริษัท ใน อนาคต

   เพื่อ ลด การ พึ่งพา ผูบริหาร ดังกลาว บริษัท ได กำหนด นโยบาย เพื่อ กระจาย อำนาจ การ บริหารงาน ดวย การ แตงตั้ง และ มอบหมาย อำนาจ 
หนาที่ ให แก คณะกรรมการ บริหาร เพื่อให รวม ดูแลงาน ใน สวนงาน ตางๆ ที่ เหมาะสม สอดคลองกับ ประสบการณ และ ความ รูความ สามารถ 

ซึ่ง จะ สงผล ใหการ บริหารงาน โครงการ บรรลุ ตาม แผนงาน ที่ วางไว ภายใต เงื่อนไข ของ ตารางเวลา ที่ กำหนด

 1.2  ความ เสี่ยง จาก ความ ไม สม่ำเสมอ ของ ดาน รายได

 ความ เสี่ยง จาก การ ใหบริการ งาน ใน ลักษณะ โครงการ

   รายได หลัก ของ บริษัท มาจาก การ ใหบริการ ซึ่ง มี ลักษณะ เปนราย โครงการ ที่ มี กำหนด เวลา แลวเสร็จ ไมใช เปน สัญญา วาจาง ทำงาน 
ระยะยาว ดังนั้น ความ ตอเนื่อง ใน กระแส รายได ของ บริษัท จึง ขึ้นอยู กับ ความ สามารถ ใน การ ชนะ ประมูล หรือ ไดรับ เลือก เขาทำงาน ใน แตละ 
โครงการ ซึ่ง เปน ลักษณะ ปกติ ธุรกิจ ของ ผู ประกอบการ ใน อุตสาหกรรม ประเภท ใหบริการ แบบ รับเหมา ทั่วไป

   บริษัท กำหนด นโยบาย ที่จะ ลด ความ เสี่ยง เรื่อง ความ สม่ำเสมอ ของ รายได ดวย การ ขยาย กลุม ลูกคา เปาหมาย และ ขยาย ฐาน ไปยัง 
ธุรกิจ ที่ ตอเนื่อง เชน   การ ใหบริการ บำรุง รักษา ระบบ และ อุปกรณ ใน สถานี ไฟฟา และ สายสง แรงสูง ซึ่ง จะ ให ผลตอบแทน ใน รูป กระแส 
เงินสด แก บริษัท ใน ระยะยาว อยาง สม่ำเสมอ ทั้งนี้ รวมถึง การ ขยาย ตลาด ไปสู งาน อาณัติสัญญาณ ของ การ รถไฟ แหง ประเทศ ไทย งาน วาง 
เครือขาย สาย สัญญาณ ของ การ สื่อสาร แหง ประเทศ ไทย เปนตน

  ความ เสี่ยง จาก การ เขา ลงทุน ใน บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร จำกัด  (ปจจุบัน เปลี่ยน ชื่อ เปน บริษัท  เด็ม โก อินดั สตรี จำกัด)

   บริษัท ได เขา ลงทุน ใน บริษัท ดังกลาว ตั้งแต วันที่ 15 มกราคม 2551 โดย ภายหลัง จาก การ ลงทุน บริษัท มี นโยบาย ใน การ ปรับ แผนการ 
ดำเนินงาน ของ  เด็ม โก อินดัสตรี่   มุงเนน การ ดำเนิน ธุรกิจ รับจาง ผลิต และ ติดตั้ง ภาชนะ รับ แรงดัน สูง ซึ่ง ใช ใน ธุรกิจ การ ผลิต ไฟฟา และ 
โรงงานป โตร เคมี   และ งาน ผลิต โครงสราง เหล็ก เฉพาะ แบบ ซึ่ง เปนแนว ธุรกิจ ที่ ให อัตรา กำไร ขั้นตน คอนขาง สูง  ทั้งนี้ ธุรกิจ รับจาง ผลิต 
และ ติดตั้ง ภาชนะ รับ แรงดัน สูง ถือวา เปน ธุรกิจ ใหม ของ บริษัท ดังนั้น จึง ยัง ไม สามารถ คาดเดา ผล การ ดำเนินงาน ที่ แนนอน ได โดย หาก ผล 
การ ดำเนิน ไม เปนไปตาม แผนที่ วางไว อาจ สงผลกระทบ ตอ การ ดำเนินงาน ของ บริษัท ใน อนาคต

 ความ เสี่ยง จาก การ พึ่งพิง กลุม ลูกคา

   บริษัท ใหบริการ และ ขายสินคา ให แก ลูกคา ทั้ง ภาคเอกชน และ ภาครัฐ ดังนั้น ผล การ ดำเนินงาน ของ บริษัท จึง ขึ้นอยู กับ การ ขยาย การ 
ลงทุน และ การ เติบโต ของ ลูกคา ใน แตละ ประเภท รวมถึง ความ สามารถ และ สภาวะ การ แขงขัน ใน การ ประมูล งาน ตางๆ 

   โดย ใน สวน ของ รายได จาก การ ขายของ บริษัท ใน ป 2547 - 2549 นั้น เปน รายได จาก กลุม ลูกคา เอกชน ทั้งหมด อยางไรก็ดี ตั้งแต ป 

2550 บริษัท มี นโยบาย ขยาย การ ขายสินคา ของ บริษัท โดยเฉพาะ เสา โครง เหล็ก ไปสู กลุม ลูกคา ใน ภาครัฐ เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก การ พึ่งพิง 
กลุม ลูกคา

   สำหรับ งาน ดาน บริการ บริษัท มี นโยบาย ใหบริการ แก ลูกคา ทั้ง ลูกคา ภาครัฐ และ เอกชน นโยบาย ใน การ รักษา สัดสวน รายได งาน 
บริการ จาก ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให อยู ใน ระดับ ใกลเคียง กัน เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก การ พึ่งพิง กลุม ลูกคา และ เพื่อ รักษา ระดับ อัตรา การ 
เติบโต ของ รายได ของ กิจการ และ ระดับ อัตรา กำไร ที่ เหมาะสม 

 ความ เสี่ยง จาก ความ ผันผวน ทาง เศรษฐกิจ และ การเมือง

   ความ ผันผวน ของ สภาวะ เศรษฐกิจ จาก วิกฤต การ ทางการเงิน  สงผลกระทบ โดย ตรง ตอ ความ ตองการ บริโภค ของ ผูบริโภค ทั้ง 
ในประเทศ ไทย และ ประเทศ ทั่วโลก ทำให งบ ประมาณการ ลงทุน ของ ภาคเอกชน ในประเทศ ชะงักงัน ในขณะที่ การ ลงทุน ใน โครงการ ดาน 
การ ผลิต กระแสไฟฟา อาจจะ เลื่อน กำหนด ออกไป อีก 1 - 2 ป   สงผล ตอเนื่อง ถึง ธุรกิจ ออกแบบ จัดหา และ บริการ ติดตั้ง งาน ระบบ 
ไฟฟา และ งาน ระบบ ไฟฟา และ เครื่องกล
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   อยางไร ก็ตาม การ ที่ รัฐบาล ได เรง การ ลงทุน ภาครัฐ ใน โครงการ ขนาดใหญ รวมถึง การ ออก มาตรการ กระตุน ระบบ เศรษฐกิจ อยาง 
ตอเนื่อง นาจะ ทำให ระบบ เศรษฐกิจ ฟนตัว ได บาง ซึ่ง ใน ระหวาง การ รอ การ ปรับตัว บริษัท ได ขยาย แนว ธุรกิจ ไปสู โครงการ ผลิต กระแสไฟฟา 
ดวย พลังงาน ลม เปนการ เพิ่ม ชอง ทางการ ตลาด   ทำให ความ เสี่ยง ลดลง

 1.3  ความ เสี่ยง จาก การ เพิ่มขึ้น ของ ตนทุน

 ความ เสี่ยง จาก การ ดำเนิน โครงการ ลาชา กวา เวลา ที่ กำหนด ตาม สัญญา

   ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ใหบริการ แบบ รับเหมา หาก การ ดำเนิน โครงการ มี ความ ลาชา จาก กำหนดการ อาจ สงผลให บริษัท ถูก เรียก คาเสียหาย 
จาก ความ ลาชา ของ การ สงมอบ งาน ได

   ทั้งนี้ ใน กรณีที่ ความ ลาชา เกิด จาก เจาของ โครงการ ซึ่ง อาจ มี สาเหตุจาก ผูวาจาง ตองการ เปลี่ยนแปลง แบบ กอสราง หรือ การ ขาดแคลน 
เงินทุน และ สภาพคลอง ของ ผูวาจาง และ หาก เปนผลให โครงการ มี คา ใชจาย เพิ่มขึ้น บริษัท จะ เรียกเก็บ คา ใชจาย ที่ เพิ่มขึ้น จาก เจาของ โครงการ 

เนื่องจาก สัญญา สวนใหญ จะ กำหนด ให บริษัท สามารถ เบิก คา ใชจาย สวน นี้ ได

   สำหรับ กรณีที่ ความ ลาชา มี สาเหตุจาก ผู รับเหมาชวง ซึ่ง ผู รับเหมาชวง อาจ ขาดแคลน เงินทุน หรือ ขาดแคลน แรงงาน ผูจัดการ โครงการ 
จะ พิจารณา สาเหตุ ของ ปญหา และ หา ทางแกไข โดย ให ผู รับเหมาชวง เปน ผูรับภาระ คา ใชจาย

   นอกจากนี้ เพื่อ ปองกัน ปญหา ความ ลาชา ที่ อาจ เกิดขึ้น จาก ทีมงาน ของ บริษัท เอง บริษัท จึง เนน การ พัฒนา ความ สามารถ ของ บุคลากร 
ของ บริษัท โดยเฉพาะ อยางยิ่ง ใน สวน ที่ เกี่ยวของ กับ การ บริหาร โครงการ เชน ผู อำนวยการ โครงการ และ ผูจัดการ โครงการ รวมทั้ง การ 
จัดสรร ทีมงาน ให เหมาะสมกับ งาน ที่ ไดรับ มอบหมาย

 ความ เสี่ยง จาก การ เปลี่ยนแปลง ราคา วัสดุ และ อุปกรณ 

   เนื่องจาก ธุรกิจ ของ บริษัท โดย สวนใหญ ตอง เสนอราคา ใน การ ใหบริการ เปน แบบ รับเหมา แบบ ตายตัว โดย เปน ราคา ที่ กำหนด ตั้งแต 
เริ่ม ประมูล งาน จนกระทั่ง งาน แลวเสร็จ ซึ่ง ใน ระหวาง ชวงเวลา ดังกลาว ราคา ของ วัสดุ และ อุปกรณ อาจ มี การ เปลี่ยนแปลง สูงขึ้น ซึ่ง จะ 
สงผลให บริษัท มี ตนทุน การ ดำเนินงาน ใน แตละ โครงการ สูงขึ้น

   เพื่อ ลดผลกระทบ จาก ความ เสี่ยง ดังกลาว ใน กรณี อุปกรณ หลัก บริษัท จะ ทำการ ตกลง กับ ผู จัดจำหนาย ตั้งแต ชวง ของ การ เริ่ม ประมูล 
งาน เพื่อให ไดรับ การ ยืนยัน ราคา ลวงหนา ครอบคลุม ระยะเวลา ที่ ผูวาจาง พิจารณา ราคา และ เมื่อ ลงนาม ใน สัญญาจาง บริษัท จะ ออกคำสั่ง 
ซื้อ เพื่อ ควบคุม ตนทุน ให คงที่ กรณี วัสดุ ทั่วไป ซึ่ง มี ผู จัดจำหนาย หลาย ราย บริษัท จะ รวบรวม ปริมาณ สั่งซื้อ จาก หลายๆ  โครงการ เพื่อ 
เพิ่ม อำนาจตอรอง ทำให มี ราคา ตนทุน ตอ หนวย ที่ ลดลง ดังนั้น ที่ผานมา บริษัท จึง ไดรับ ผลกระทบ จาก การ เปลี่ยนแปลง ราคา วัสดุ ทั่วไป 
ไมมาก นัก

 ความ เสี่ยง จาก การ ควบคุม และ บริหาร จัดการ

   ปญหา หนึ่ง ที่ พบ ใน ธุรกิจ กอสราง ทั่วไป คือ การ ควบคุม และ บริหาร จัดการ โครงการ ที่ อาจ กระทำ ได ไม ทั่ว ถึง เนื่องจาก การ ดำเนินงาน 
มี ลักษณะ เปน โครงการ ซึ่ง ตั้ง อยู ตาม พื้น ที่ ของ ลูกคา แตละ ราย จึง อาจ กอ ให เกิด ปญหา การ ขาด ความ เอาใจ ใสใน งาน และ ความ ลาชา ของ 
โครงการ ซึ่ง อาจ สงผลกระทบ ในทาง ลบ ตอ ผล การ ดำเนินงาน และ ความ สามารถ ใน การ ทำกำไร ของ บริษัท ใน อนาคต

   บริษัท ได แตงตั้ง และ มอบหมายงาน โครงการ ให แก ผูจัดการ โครงการ เปน ผูควบคุม ดูแล โดย พิจารณา ถึง งาน ที่อยู ใน ความ รับผิดชอบ 
ปจจุบัน รวมทั้ง ความ สามารถ และ ความ ชำนาญ เฉพาะ ดาน ของ ผูจัดการ โครงการ แตละ ราย เพื่อให ผู ที่ ไดรับ มอบหมายงาน สามารถ ดูแล 
และ บริหารงาน ที่ มี อยู ได อยาง ทั่วถึง พรอมกัน นี้ บริษัท ยัง ได กำหนด ให กลุม วิศวกร ผูบริหาร เปน ผูดูแล การ บริหาร จัดการ ของ ผูจัดการ 
โครงการ อีก ชั้นหนึ่ง ดวย
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 1.4  ความ เสี่ยง ดาน เงินทุน หมุนเวียน

   บริษัท จำเปน ตอง ใช เงินทุน หมุนเวียน ประมาณ รอยละ 10-15 ของ มูลคา งาน แตละ โครงการ เพื่อ ใช ใน ขั้นตอน การ ประมูล งาน การ 
เตรียม งาน โครงการ รวมถึง การ จัด ซื้อ จัดจาง เพื่อ การ ดำเนินงาน ใน โครงการ ซึ่ง เปน ขั้นตอน กอน ที่จะ ไดรับ ชำระเงิน จาก ผูวาจาง ตาม สัญญา 

ดังนั้น หาก บริษัท ขาด การ บริหาร เงินทุน หมุนเวียน ที่ ดี หรือ มี การ เปลี่ยนแปลง การ ชำระเงิน จาก ผูวาจาง อาจ สงผลตอ การ ดำเนินงาน ใน 
โครงการ ให แลวเสร็จ หรือ ความ สามารถ ใน การ ไดรับ งาน ใหม และ การ ขยาย ธุรกิจ ของ บริษัท

   อยางไร ก็ตาม ลูกคา สวนใหญ ของ บริษัท เปน ลูกคา ภาครัฐ และ ลูกคา ภาคเอกชน ที่ มี คุณภาพ บริษัท จึง ไม ประสบ กับ ปญหา การ 
เปลี่ยนแปลง การ ชำระเงิน ของ ผูวาจาง มาก นัก

 1.5  ความ เสี่ยง จาก การ เขารวม ใน กิจการคา รวม (Consortium)

   ใน กรณีที่ บริษัท ได เขารวม ใน กิจการคา รวมกับ ผู รวมทุน ภายนอก เมื่อ บริษัท ตองการ ขยาย ฐาน ลูกคา หรือ ตองการ ประมูล งาน ที่ มี มูลคา 
โครงการ สูงขึ้น ซึ่ง บริษัท และ ผู รวมทุน จะ มี ภาระ ความ รับผิดชอบ ตอ ผูวาจาง แบบ รวมกัน (Joint and Several) ใน กรณีที่ ผู รวมทุน ไม 
สามารถ ปฏิบัติ ตาม หนาที่ หรือ ดำเนินการ ตามที่ ระบุ ใน สัญญา ได บริษัท อาจ ตอง ปฏิบัติ หนาที่ สวน ดังกลาว แทน หรือ อาจ ตอง ลงทุน เพิ่มเติม 
หรือ ชดใช คาเสียหาย ใดๆ  ที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก การ เขารวม ใน กิจการ รวม คา ดังกลาว บริษัท ได ตรวจสอบ คุณสมบัติ ของ 
ผู รวมทุน กอน รวม ดำเนินการ อยาง เขมงวด และ จะ เลือก ผู รวมทุน ที่ มี สถานะ ทางการเงิน และ ความ สามารถ ใน การ ทำงาน ที่ ไม ดอย ไป กวา 
บริษัท

 1.6  ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลกเปลี่ยน

   ใน การ จัดหา วัสดุ และ อุปกรณ ใน การ ดำเนินงาน บางสวน ของ บริษัท นั้น ใน บางครั้ง จำเปน ตอง สั่งซื้อ วัสดุ และ อุปกรณ จาก ตางประเทศ 

เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก ปจจัย ดังกลาว บริษัท กำหนด นโยบาย ให มี การ ซื้อ เงินตรา ตางประเทศ ลวงหนา (Forward Contract) ไว ทั้ง จำนวน 

อยางไร ก็ตาม หาก คณะกรรมการ บริหาร มี ความ มั่นใจ ใน การ คาดการณ แนวโนม อัตรา แลกเปลี่ยน ดังเชนภาว การณ แข็ง ของ คา เงินบาท ใน 
ปจจุบัน บริษัท อาจ พิจารณา ไม ทำสัญญา ดังกลาว นอกจากนี้ ใน บางกรณี บริษัท อาจจะ ขอให ผูวาจาง เปด เลตเตอร ออฟ เครดิต ให ให กับ 
ผูผลิต วัสดุ อุปกรณ นั้น ๆ  โดย ตรง

 1.7  ความ เสี่ยง อื่นๆ  
   ไดแก ความ เสี่ยง ที่อยู เหนือ การ ควบคุม ของ บริษัท หรือ มิ อาจ ควบคุม ได หรือ ภัยพิบัติ ตาม ธรรมชาติ เชน แผนดินไหว สึนามิ อุทกภัย 

วาตภัย เปนตน ซึ่ง บริษัท ได ลด ความ เสี่ยง เหลานี้ โดย กำหนด ไว ใน สัญญา ของ โครงการ เปน ขอ ยกเวน ที่จะ ตอง รับผิดชอบ และ สำหรับ 
โครงการ ที่ มี มูลคา สูง หรือ โครงการ ของ หนวยงาน ภาครัฐ บริษัท จะ จัดทำ ประกันภัย เพื่อ คุมครอง ความ เสี่ยง ทุก ประเภท (Insurance for 

all risk)

 

การกำกับดูแลกิจการ
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 คณะกรรมการ บริษัท  มี เจตนารมณ ที่ มุงมั่น ดำเนิน ธุรกิจ ภายใต หลักการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี โดย นำ หลักเกณฑ การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ 
ดี และ ระเบียบ ปฏิบัติ ของ คณะกรรมการ กำกับ หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย มา เปน ปจจัยหลัก ใน การ เสริมสราง องคกร ให มี ระบบ การ บริหารงาน 
ที่ มี ประสิทธิภาพ  สราง ความ โปรงใส ใน การ ทำงาน การ ดำเนินการ ให มี จริยธรรม ทาง ธุรกิจ การ จัดทำ ระบบ ควบคุม ภายใน ตางๆ รวมถึง การ ให ความ 
สำคัญ เทาเทียม กัน ของ ผู ถือหุน และ การ รักษา ผลประโยชน ของ ผู ถือหุน เปนสำคัญ และ ได กำหนด นโยบาย เกี่ยวกับ การ กำกับ ดูแล กิจการ โดย ใน ป 

2551  สรุป สาระสำคัญ การ ดำเนินการ ดาน การ กำกับ ดูแล กิจการ ได  ดังนี้

สิทธิ ของ ผู ถือหุน

 หลักการ : ผู ถือหุน ควร ไดรับ การ คุมครอง และ สงเสริม ให ผู ถือหุน ได ใช สิทธิ ของ ตน

 การ ปฏิบัติ ของ บริษัท  :

 คณะกรรมการ บริษัทฯ  ให ความ สำคัญ เกี่ยวกับ สิทธิ ในดาน ตางๆ ของ ผู ถือหุน  โดย ไม กระทำการ ใดๆ  ที่จะ เปนการ ละเมิด หรือ ลิดรอน 
สิทธิ ของ ผู ถือหุน  และ ได กำหนด เปน นโยบาย และ เปดเผย ใน คูมือ การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ของ บริษัท  

 ใน ป 2551 คณะกรรมการ ได สงเสริม และ สนันสนุน ให ผู ถือหุน ได ใช สิทธิ ของ ตน  ดังนี้

  สิทธิ พื้นฐาน ตามกฏ หมาย : ดูแล อำนวย ความ สะดวก ให ผู ถือหุน ได ใช สิทธิ ตางๆ   ไดแก การ มี สวนแบง ใน เงินปนผล อยาง เทาเทียม 
กัน การ ซื้อขาย หรือ โอน หุน ไดรับ การ จัดการ โดย นายทะเบียน หุน ที่ มี มาตรฐาน เชื่อถือ ได   

  สิทธิ ใน การ ไดรับ ขอมูล ขาวสาร ที่ สำคัญ:  เปดเผย ขอมูล ผล การ ดำเนินงาน นโยบาย การ บริหารงาน ของ บริษัท รวมถึง ขอมูล ที่ ถือเปน 
รายการ เกี่ยวโยง ระหวาง บริษัท และ บุคคล ที่ อาจ มี ความ ขัดแยง ทาง ผลประโยชน ที่ มี การ เปลี่ยนแปลง รวมถึง สารสนเทศ ที่ บริษัทฯ  เปดเผย ตาม 
ขอกำหนด ตางๆ  ผาน ชองทาง ของ ตลาด หลักทรัพย แหง ประเทศ ไทย และ เว็บไซต (www.demco.co.th) ของ บริษัท

   สิทธิ ใน การ เขารวม ประชุม และ ออกเสียง ลงคะแนน : อำนวย ความ สะดวก และ เปดโอกาส ให ผู ถือหุน ทุก รายได เขารวม ประชุม และ ใช 
สิทธิ ออกเสียง ใน การ ประชุม สามัญ ผู ถือหุน ประจำป 2551 นั้น บริษัท กำหนด ให มี การ ประชุม ภายใน ไม เกิน 4 เดือน นับแต วัน สิ้นสุด รอบ ระยะเวลา 
บัญชี โดย บริษัท จะ จัด สงหนังสือ นัด ประชุม ผู ถือหุน ขอมูล ประกอบ แก ผู ถือหุน กอน วัน ประชุม ไม นอยกวา 14 วัน  เพื่อให ผู ถือหุน ศึกษา รายละเอียด 
กอน ตัดสินใจ ลงคะแนน ใน วัน ประชุม นอกจากนี้ บริษัท กำหนด ให มี การ เผยแพร ขอมูล เกี่ยวกับ การ ประชุม ลวงหนา โดย ผาน ทาง Website (www.

demco.co.th) ของ บริษัท และ โฆษณา คำ บอกกลาว นัด ประชุม ใน หนังสือ พิมพ 3 วัน ติดตอกัน และ ไม นอยกวา 3 วันกอน วัน ประชุม ดวย 

การ ปฏิบัติ ตอ ผู ถือหุน อยาง เทาเทียม กัน

 หลักการ : ผู ถือหุน ทุกราย ควร ไดรับ การ ปฏิบัติ อยาง เทาเทียม กัน และ เปนธรรม

 การ ปฏิบัติ ของ บริษัท  :

 เพื่อให ผู ถือหุน มั่นใจ ได วา บริษัท ให ความ สำคัญตอ ผู ถือหุน ทุกราย อยาง เทาเทียม และ เปนธรรม คณะกรรมการ ได กำกับ ดูแล ให บริษัทฯ  
มี การ ดำเนินการ ที่ รักษา สิทธิ พื้นฐาน ที่ ผู ถือหุน พึง ไดรับ อยาง เทาเทียม กัน และ เปนธรรม ตามที่ กฎหมาย กำหนด รวมถึง การ จัดการ ที่ เหมาะสม ม ี
ประสิทธิภาพ และ ให เกิด ประสิทธิผล สูงสุด ดังนี้

 กอน การ ประชุม ผู ถือหุน

 •  เผยแพร หนังสือ เชิญ ประชุม ผู ถือหุน พรอมทั้ง เอกสาร ประกอบการ ประชุม ตางๆ บน เว็บไซต ของ บริษัทฯ  เปนเวลา ไม นอยกวา 30     

  วันกอน วัน ประชุม ผู ถือหุน และ เปน ขอมูล เดียว กับ ที่ บริษัทฯ  จัด สงให ผู ถือหุน ใน รูปแบบ เอกสาร ลวงหนา กอน วัน ประชุม ผู ถือหุน 
  ไม นอยกวา 14 วัน  เพื่อให ผู ถือหุน ศึกษา ขอมูล ประกอบการ ประชุม

 •  เปดเผย ขอมูล ใน หนังสือ เชิญ ประชุม ผู ถือหุน อยาง เพียงพอ และ ชัดเจน ที่จะ ให ผู ถือหุน ตัดสินใจ ลงมติ ได ใน แตละ ระเบียบวาระ การ

   ประชุม และ ไม เพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลง ขอมูล สำคัญ โดย ไม แจง ให ผู ถือหุน ทราบ ลวงหนา

 •  แจง หลักเกณฑ และ วิธีการ เขารวม ประชุม ให ผู ถือหุน ทราบ ใน หนังสือ เชิญ ประชุม เสนอชื่อ กรรมการ อิสระ ของ บริษัทฯ ทุกทาน ให เปน 

การกำกับดูแลกิจการ



20

ผูรับ มอบฉันทะ จาก ผู ถือหุน พรอมทั้ง แนบ หนังสือ มอบฉันทะ ตามแบบ ที่ กระทรวง พาณิชย กำหนด ให ใชได เพื่อ ผู ถือหุน ได เลือก ใช ตาม 
ความ เหมาะสม

 วัน ประชุม ผู ถือหุน

 •  บริษัทฯ  จัด เตรียม สถานที่ สำหรับ จอด รถ ไว อยาง เพียงพอ  และ กรณีที่ ผู ถือหุน ที่ ไมมี รถยนต สวนตัว บริษัทฯ ได อำนวย ความ สะดวก 
  โดย จัด รถ รับ สง ไว รองรับ ที่ ปมน้ำมัน เอส โซ ตลาด รังสิต 
 •  เปด ให ผู ถือหุน ลงทะเบียน ลวงหนา กอน การ ประชุม 2 ชั่วโมง และ ถึงแม จะ พน ระยะเวลา รับ ลงทะเบียน แลว ยัง เปดโอกาส ให ผู 
  ถือหุน ที่ ประสงค จะ เขารวม ประชุม สามารถ ลงทะเบียน และ เขารวม ประชุม ผู ถือหุน ได โดย ไม เสียสิทธิ

 •  จัดให มี อากรแสตมป ไว บริการ ใน กรณี ผู มอบฉันทะ และ ผู ถือหุน ไมได นำมา เพื่อ ไม ให เสียสิทธิ ใน การ เขารวม ประชุม พรอมทั้ง จัด

  ทำ บัตร ผู เขารวม ประชุม สำหรับ ผู ที่ ลงทะเบียน แลว เพื่อ สะดวก ใน การ เขา ออก หองประชุม โดย ไม ตอง เสียเวลา ตรวจเอกสาร ใหม

 •  จัด เตรียม การ เลี้ยง รับรอง ที่ เหมาะสม และ เพียงพอ สำหรับ ผู ถือหุน ที่มา ประชุม ดวย

 •  ประธาน กรรมการ แจง หลักเกณฑ ที่ ใช ใน การ ประชุม ขั้นตอน และ วิธีการ ออกเสียง ลงมติ ให ผู ถือหุน ทราบ ใน ที่ประชุม  
 กอน เริ่ม การ ประชุม

 •  ใช บัตร ลงคะแนน ใน การ ออกเสียง ใน แตละ ระเบียบ วาระ และ ใน ระเบียบ วาระ ที่ สำคัญ เชน การ แตงตั้ง กรรมการ โดย คณะกรรมการ  
 เปดโอกาส ให ผู ถือหุน ได เลือก กรรมการ เปนราย คน

 •  ประธาน กรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ ได ให ความ สำคัญ และ เขารวม ประชุม เพื่อ ชี้แจง และ ตอบ ขอ

  ซักถาม ใน การ ใหสิทธิ ผู ถือหุน ใน การ ซักถาม คณะกรรมการ ใน ที่ประชุม ใน เรื่อง เกี่ยวของ กับ วาระ การ ประชุม หรือ เกี่ยวของ กับ บริษัท 

  โดย ประธาน ได แนะนำ กรรมการ และ ผูบริหาร รวมถึง ผู เกี่ยวของ ที่ เขารวม ประชุม

 หลัง การ ประชุม

 •  เลขานุการ บริษัทฯ  บันทึก ขอมูล ที่ เปน สาระสำคัญ ใน รายงาน การ ประชุม ผู ถือหุน อยาง ครบถวน ไดแก รายชื่อ กรรมการ ที่ เขา/ไม 
  เขารวม ประชุม คำ ชี้แจง ที่ เปน สาระสำคัญ คำ ถาม/คำ ตอบ/ขอ คิดเห็น วิธี ลงคะแนน และ วิธี นับคะแนน มติ ที่ประชุม โดย แยก เปน 
  คะแนน ที่ เห็นดวย ไม เห็นดวย และ งด ออกเสียง  รวมทั้ง เผยแพร รายงาน การ ประชุม ผาน ชองทาง เว็บไซต (www.demco.co.th)

  ของ บริษัท ภายใน 14 วัน นับจาก วัน ประชุม ผู ถือหุน และ จัดให มี การ จัดเก็บ รายงาน การ ประชุม ที่ ดี สามารถ ตรวจสอบ และ อางอิง ได

 •  เพื่อให ผู ถือหุน มั่นใจ วา ไดรับ ผลตอบแทน ตาม สิทธิ อยาง ครบถวน ภายหลัง จาก ไดรับ อนุมัติ จาก ที่ประชุม ผู ถือหุน แลว บริษัทฯ  ได

  แจง ให ผู ถือหุน ทราบ ถึง ผล การ พิจารณา ผาน ระบบ ของ ตลาด หลักทรัพยฯ  เพื่อให ผู ถือหุน ได ทราบ ถึง สิทธิ รวมทั้ง ระบุ วัน เวลา และ  
  รายละเอียด ของ เงินปนผล ที่จะ ไดรับ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได จัดให มี ชอง ทางการ สื่อสาร ที่ หลากหลาย เพื่อให ผู ถือหุน ไดรับ ขอมูล อยาง เทาเทียม กัน  ทั้ง ทาง เว็บไซต  การ เขารวม 
โครงการ Company Visit  เพื่อให ผู ถือหุน นัก ลงทุน และ นัก วิเคราะห ได เยี่ยมชม กิจการ และ พบ ผูบริหาร  หรือ การ เขารวม ให ขอมูล กิจการ ใน งาน  

Opportunity Day  ที่ จัด โดย ตลาด หลักทรัพย แหง ประเทศ ไทย (ตลท.) ประจำ ทุก ไตรมาส รวมทั้ง สามารถ สื่อสาร ผาน ทาง หมายเลข โทรศัพท และ 
อีเมล IR@demco.co.th  ของ บริษัทฯ  นอกเหนือ จาก การ เปดเผย ขอมูล ตามปกติ ผาน ทาง ระบบ ของ ตลาด หลักทรัพยฯ   เพื่อให ผู ถือหุน สามารถ 
เขาถึง สารสนเทศ ได มาก ที่สุด

บทบาท ของ ผูมีสวน ไดเสีย

 หลักการ : ผูมีสวน ไดเสีย ควร ไดรับ การ ดูแล ตาม สิทธิ ที่ เกี่ยวของ และ ควร สงเสริม ให เกิด ความ รวมมือ ระหวาง กัน

 การ ปฏิบัติ ของ บริษัท

 บริษัท ให ความ สำคัญ และ สนับสนุน การ คุมครอง สิทธิ ตามที่ กฎหมาย กำหนด ของ ผูมีสวน ไดเสีย ของ บริษัท ทุก กลุม เพื่อ ประโยชน ที่ เปนธรรม 
แก ทุกฝาย โดย มี รายละเอียด ดังนี้
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ตอ ผู ถือหุน:     ดำเนิน ธุรกิจ อยาง โปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง ไม ดำเนินการ ใดๆ  อัน อาจ กอ ให เกิด ความ ขัดแยง 
ทาง ผลประโยชน พรอมทั้ง จัดให มี ระบบ บัญชี และ การเงิน ที่ เชื่อถือ ได และ จะ มุงมั่น สราง ความ พึงพอใจ 
สูงสุด ให กับ ผู ถือหุน โดย คำนึงถึง การ เจริญ เติบโต ของ บริษัท ใน ระยะยาว และ การ ให ผลตอบแทน ใน ระดับ 
ที่ เหมาะสม อยาง ตอเนื่อง

ตอ ลูกคา      เอาใจใส และ รับผิดชอบ ตอ ลูกคา โดย มุงเนน จริยธรรม และ การ สราง ความ พึง พอ ใจ แก ลูกคา เพื่อ ให ลูกคา 
เชื่อมั่น และ เกิด ความ พึง พอ ใจ สูงสุด โดย การ สงมอบ ผลิตภัณฑ ที่ มี คุณภาพ ตาม ความ ตองการ หรือ สูงกวา 
ความ คาดหมาย  และ ตรงตอเวลา รวมทั้ง รักษา ความ ลับ ของ ลูกคา และ ไม นำไปใช เพื่อ ประโยชน ของ ตน 
เอง หรือ ผู เกี่ยวของ โดย มิชอบ 

ตอ คู คา       ซื้อ สินคา และ รับบริการ จาก คู คา ตาม เงื่อนไข ทางการคา ที่ เปนธรรม และ ปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข การ ชำระเงิน 
อยาง เครงครัด  

ตอ คูแขง      ประพฤติ ตาม กรอบ กติกา การ แขงขัน ที่ ดี รักษา บรรทัดฐาน ของ ขอ พึงปฏิบัติ ใน การ แขงขัน หลีกเลี่ยง วิธีการ 
ไม สุจริต ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ กติกา ตาง ๆ  อยาง เครงครัด และ มี จรรยาบรรณ ที่ ดี ทาง ธุรกิจ 

ตอ พนักงาน:     ปฏิบัติ กับ พนักงาน อยาง เทาเทียม เปนธรรม ไม ลำเอียง สนับสนุน การ เสริมสราง ศักยภาพ ใน ความ กาวหนา 
และ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน การ ทำงาน รวมทั้ง สงเสริม ให พนักงาน มี ความ เขาใจ ใน เรื ่อง จรรยาบรรณ ใน 
การ ปฏิบัติ งาน กำหนด ผลตอบแทน และ สวัสดิการ ให แก พนักงาน ให อยาง เหมาะสม มุงเนน การ พัฒนา 

เสริมสราง วัฒนธรรม และ บรรยากาศ การ ทำงาน ที่ ดี รวมทั้ง การ สงเสริม การ ทำงาน เปน ทีม เพื่อ สรางขวัญ 
กำลังใจ ให แก พนักงาน

ตอ ชุมชน และ สิ่งแวดลอม:   รับผิดชอบ ให ความ รวมมือ และ สนับสนุน กิจกรรม ที่ เปน ประโยชน ตอ ชุมชน และ สิ่งแวดลอม อยาง 
ตอเนื่อง

ตอ หนวยราชการ และ องคกร ที่ เกี่ยวของ:    ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ที่ เกี่ยวของ ในดาน ตางๆ ทั้ง สิ่งแวดลอม ความ ปลอดภัย แรงงาน การ จัดการ ดาน 
ภาษีอากร และ บัญชี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัทฯ  ได มี การ พัฒนา กลไก การ มี สวนรวม ใน ระบบ การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ของ ผูมีสวน ไดเสีย ใน การ 
เสริมสราง การ ดำเนินงาน ของ บริษัทฯ   โดย กำหนด ให มี ชอง ทางการ ติดตอ สื่อสาร กับ คณะกรรมการ บริษัทฯ   เพื่อให ขอ เสนอแนะ อันเปน ประโยชน และ 
สราง มูลคา เพิ่มให กับ บริษัท โดย ผูมีสวน ไดเสีย ทุก กลุม สามารถ ติดตอ ผาน ชองทาง จดหมาย อี เล็คท รอ นิกส  (E- mail) : IR@demco.co.th  หรือ 

จดหมาย ธรรมดา ที่ ฝาย ตรวจสอบ ภายใน ของ บริษัท   ซึ่ง ขอ คำ ถาม / ขอ รองเรียน / ขอ เสนอแนะ ตางๆ  จะ สงให หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ ดำเนินการ  

แกไข ปรับปรุง และ รายงาน ตอ คณะกรรมการ ตอไป

การ เปดเผย ขอมูล และ ความ โปรงใส

 หลักการ :  ขอมูล ขาวสาร สำคัญ ของ บริษัทฯ  ควร ไดรับ การ เปดเผย อยาง ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เทาเทียม กัน และ นา เชื่อถือ

 การ ปฏิบัติ ของ บริษัท  : 

 คณะกรรมการ บริษัทฯ  ได ตระหนัก และ ให ความ สำคัญกับ คุณภาพ ขอมูล และ การ เปดเผย ขอมูล อยาง เทาเทียม โปรงใส และ เปนธรรม  

ผาน ทาง ชองทาง ที่ เขาถึง ได งาย โดย ใน รอบป 2551 ได กำกับ ดูแล การ เปดเผย ขอมูล เพื่อให ผูมีสวน ไดเสีย เกิด ความ มั่นใจ

  •  ได เปดเผย ขอมูล สำคัญ ของ บริษัทฯ  ทั้ง ขอมูล ทางการเงิน และ ขอมูล ที่ ไมใช ขอมูล ทางการเงิน ตามเกณฑ ที่ ก.ล.ต.และ ตลาด 
   หลักทรัพย แหง ประเทศ ไทย กำหนด อยาง ถูกตอง ครบถวน โปรงใส

   •  เปดเผย ขอมูล บริษัทฯ  ที่ สำคัญ เพิ่มเติม ตาม หลักการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี อยาง ครบถวน ทุก หมวด ใน แบบ แสดง รายการ 
   ขอมูล ประจำป (แบบ 56-1) รายงาน ประจำป (แบบ 56-2) รวมทั้ง เว็บไซต (www.demco.co.th) ของ บริษัท เพื่อให ผู ถือหุน และ 
   ผูมีสวน ไดเสีย ไดรับ สารสนเทศ อยาง เทาเทียม กัน



22

  จัดให มี หนวยงาน นัก ลงทุน สัมพันธ เพื่อ ทำหนาที่ เปน ตัวแทน ใน การ ดูแล การ เปดเผย ขอมูล และ การ เสนอ สารสนเทศ ที่ ครบถวน เชื่อถือ

ได และ ทันเวลา ให กับ ผู ถือหุน และ นัก ลงทุน

ความ รับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ

 หลักการ :  คณะกรรมการ มี บทบาท สำคัญ ใน การ กำกับ ดูแล กิจการ เพื่อ ประโยชน สูงสุด ของ บริษัท และ รับผิดชอบ ตอ ผล การ ปฏิบัติ หนาที ่
ของ ตน

 การ ปฏิบัติ ของ บริษัท  :

 เพื่อให ผู ถือหุน และ นัก ลงทุน มั่นใจ ได วา บริษัทฯ  โดย คณะกรรมการ มี การ กำหนด วิสัยทัศน  ภารกิจ และ กลยุทธ การ ดำเนินงาน มี ระบบ 
การ ติดตาม และ วัดผล การ บริหารงาน ของ ฝายบริหาร ที่ มี ประสิทธิภาพ  และ เปนอิสระ จาก ฝายจัดการ รับผิดชอบ ตอ การ ปฏิบัติ หนาที่ ของ ตน ตาม 
หลักการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี  คณะกรรมการ ได กำกับ ดูแล เพื่อให บริษัทฯ  ปฏิบัติ ตาม หลักการ ขางตน  สรุป ได ดังนี้

1. โครงสราง คณะกรรมการ

 ประกอบดวย กรรมการ ที่ มี คุณสมบัติ หลากหลาย โดย ณ ปจจุบัน คณะกรรมการ บริษัท ประกอบดวย กรรมการ จำนวน ทั้งสิ้น 9 คน  แบง 
ได ดังนี้

 •  กรรมการ ที่ มาจาก ผูบริหาร จำนวน  6 คน 

 •  กรรมการ ที่ ไมได เปน ผูบริหาร จำนวน 3 คน

 โดย กรรมการ ที่ ไมได เปน ผูบริหาร ของ กลุม บริษัท หรือ คิด เปน รอยละ 33.3 ของ จำนวน กรรมการ บริษัท ทั้งหมด นั้น ดำรง ตำแหนง เปน 
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่ง มาจาก บุคคล ภายนอก ที่ ไมได มี สวน เกี่ยวของ กับ ผู ถือหุน ใหญ ของ บริษัท แตอยางใด

2. คณะกรรมการ ชุด ยอย

 บริษัท ได แตงตั้ง คณะกรรมการ ชุด ยอย เพื่อ ชวย คณะกรรมการ บริษัท ใน การ พิจารณา งาน ตางๆ ดังนี้

 •  คณะกรรมการ ตรวจสอบ

   คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการ อิสระ จำนวน 3 คน คิด เปน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการ บริษัท ทั้ง คณะ โดย กรรมการ 
ตรวจสอบ ทุกทาน มี คุณสมบัติ ตาม ประกาศ ของ คณะกรรมการ กำกับ หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย ทั้งนี้ กรรมการ 1 คน เปน ผู เชี่ยวชาญ 
และ มี ประสบการณ ดาน บัญชี การเงิน เปน อยาง ดี   คณะกรรมการ ตรวจสอบ ทำหนาที่ สอบทาน รายงาน ทางการเงิน ระบบ ควบคุม ภายใน 

การ บริหาร ความ เสี่ยง และ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัดแยง ทาง ผลประโยชน พรอมทั้ง รายงาน การ ปฏิบัติ งาน ตอ คณะกรรมการ บริษัท

   กรรมการ ตรวจสอบ มี วาระ การ ดำรง ตำแหนง คราว ละ 3 ป  โดย ที่ประชุม ผู ถือหุน เปน ผู แตงตั้ง กรรมการ ตรวจสอบ

3. บทบาท หนาที่ และ ความ รับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ บริษัท

 คณะกรรมการ บริษัท มี บทบาท ใน การ กำหนด นโยบาย และ ทิศ ทางการ ดำเนินงาน ของ บริษัท โดย ตัดสินใจ เพื่อ ประโยชน สูงสุด ของ บริษัท 
และ ผู ถือหุน

 คณะกรรมการ บริษัท ทุกทาน มี ความ เขาใจ ใน หนาที่ ความ รับผิดชอบ ของ กรรมการ และ ลักษณะ การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บริษัท และ มี นโยบาย 
ที่จะ ปฏิบัติ ตาม จริยธรรม ธุรกิจ หรือ จรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) โดย คณะกรรมการ บริษัท ได จัดทำ หลัก 
จรรยาบรรณ เพื่อให กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ทุกคน ได ทราบ ถึง มาตรฐาน การ ปฏิบัติตน ตามที่ บริษัท ได วางไว ทั้งนี้ จริยธรรม ตอง ยึดถือ และ 
ปฏิบัติ ตาม ประกอบดวย ความ ซื่อสัตย และ เชื่อถือ ได การ ให ความ เคารพ ผูอื่น อยาง สม่ำเสมอ การ มี ความ ยุติธรรม และ ไม แบงแยก การ ไม ละเมิด 
ทรัพยสิน ทาง ปญญา ใดๆ  รวมทั้ง ลิขสิทธิ์ และ สิทธิบัตร การ เก็บรักษา ความ ลับ การ เก็บ บันทึก ขอมูล ของ บริษัท อยาง ถูกตอง การ ระมัดระวัง ใน การ 
เปดเผย ขอมูล บริษัท การ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ ระเบียบ ขอบังคับ การ ให ความ เปนธรรม ตอ คูแขง ทาง ธุรกิจ และ ความ รับผิดชอบ ตอ ผู ถือหุน
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4. การ ประชุม คณะกรรมการ

 บริษัท จะ จัดให มี การ ประชุม คณะกรรมการ และ ดำเนินการ ประชุม ให เปนไปตาม ขอบังคับ ของ บริษัท กฎหมาย มหาชน และ กฎ ระเบียบ ของ 
ตลาด หลักทรัพย แหง ประเทศ ไทย บริษัท จะ มี การ บันทึก การ ประชุม อยาง ถูกตอง ครบถวน เพื่อ สามารถ ให ผู ถือหุน สามารถ ตรวจ สอบได กรรมการ 
มี หนาที่ ตอง เขารวม ประชุม คณะกรรมการ ทุกครั้ง ยกเวน กรณีที่ มี เหตุผล พิเศษ 

 ทั้งนี้ ใน ป 2549 - 2551 การ เขารวม ประชุม ของ คณะกรรมการ แตละ ทาน มี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อกรรมการ
 จำนวน ครั้ง ที ่เขา ประชุม / จำนวน ครั้ง ทั้งหมด 

ป 2549 ป 2550  ป 2551

กรรมการ ที ่เปน ผูบริหาร

(1) นางประ พีร  ปุย พันธ วงศ

(2) นาย ประเดช  กิตต ิอิสรา นนท

(3) นาย สุวัฒน  จรดล

(4) นาย พงษ ศักดิ์  ศิริ คุปต

(5) นาย อาคม มานะ แกว

(6) นาย ภูมิ ชาย หิรัญ ชัย
กรรมการ อิสระ

(7) พล. อ. เธียร ชน ไมตรี

(8) นาย สงวน ตัง เดชะ หิรัญ

(9) นาง สุนท ริกา เกา ฏีระ *

9/10

10/10

8/10

10/10

10/10

10/10

8/10

10/10

-

10/11

11/11

11/11

11/11

10/11

11/11

11/11

10/11

6/6

8/10

9/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

9/10

หมายเหต ุ * นาง สุนท ริกา เกา ฏีระ เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ อิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2550 แทน กรรมการ ที่ ลาออก 

โดย จะ ดำรง ตำแหนง ตาม วาระ ที่ เหลืออยู  

5. การ ประเมิน ตน เอง ของ คณะกรรมการ

 คณะกรรมการ บริษัท ได จัดให มี การ ประเมินผล ตน เอง เปนประจำ อยาง นอย ป ละ 1 ครั้ง โดย ใช แบบ ประเมินผล ที่ จัดทำ โดย ตลาด หลักทรัพย 
แหง ประเทศ ไทย ซึ่ง การ ประเมินผล ดังกลาว เปนการ ชวย ให กรรมการ บริษัท แตละคน ได พิจารณา ทบทวน ปญหา และ อุปสรรค ตางๆ ใน รอบป ที่ผานมา 

และ ยังเปน เครื่องมือ ใน การ ชวย ตรวจสอบ และ วิเคราะห ให เห็น วาการ ทำงาน ที่ผานมา มี ประสิทธิภาพ เกิด ประสิทธิผล และ ปฏิบัติ ครบถวน ตาม หนาที่ 
ของ กรรมการ ดวย หรือไม

6. คา ตอบแทน กรรมการ

 บริษัท ได กำหนด นโยบาย คา ตอบแทน กรรมการ ไว อยาง ชัดเจน และ โปรงใส โดย คา ตอบแทน อยู ใน ระดับ เดียว กับ อุตสาหกรรม ประเภท 
เดียวกัน ตาม ความ เหมาะสม และ เพียง พอที่จะ จูงใจ และ รักษา กรรมการ บริษัท ที่ มี คุณสมบัติ ตามที่ ตองการ คา ตอบแทน กรรมการ ตอง ไดรับ การ อนุมัติ 
จาก ที่ประชุม ผู ถือหุน

สำหรับ คา ตอบแทน ผูบริหาร นั้น จะ เปนไปตาม การ ประเมิน ของ กรรมการ ผูจัดการ ซึ่ง เชื่อมโยง กับ ผล การ ดำเนินงาน ของ บริษัท และ ผล การ ดำเนินงาน 
ของ ผูบริหาร แตละคน
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7. การ พัฒนา กรรมการ และ ผูบริหาร

 คณะกรรมการ บริษัทฯ  มี นโยบาย สงเสริม การ ให ความรู แก คณะกรรมการ บริษัท ผูบริหาร และ ผู เกี่ยวของ  โดย ได เผยแพร กฏ ระเบียบ 

แนวปฏิบัติ ตาง ๆ ที่ ไดรับ จาก สำนักงาน ก.ล.ต.และ ตลาด หลักทรัพยฯ ให กรรมการ  ผูบริหาร และ ผู ที่ เกี่ยวของ รับทราบ อยาง สม่ำเสมอ 

สงเสริม ให กรรมการ บริษัท เขา อบรม หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม สงเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย (IOD) 

ทุกคน

 สงเสริม ให กรรมการ บริษัท ที่ ไม มีความรู ดาน บัญชี การเงิน เขา อบรม หลักสูตร Finance for non-finance Director (FN) จาก สมาคม 
สงเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย (IOD) 

 สงเสริม ให กรรมการ ตรวจ สอบเขา อบรม หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จาก สมาคม สงเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท 
ไทย (IOD) ทุกคน

 สงเสริม ให ประธาน กรรมการ และ ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบเขา อบรม หลักสูตร Role of the Chairman  Program (RCP) จาก สมาคม 
สงเสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย (IOD) 

 นอกจากนี้ บริษัท ยัง ได จัดให เลขานุการ บริษัท และ เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจ สอบเขา อบรม หลักสูตร ตาง ๆ  และ รับฟง /เสวนา ใน 
เรื่อง ที่ เกี่ยวของ/สอดคลองกับ สถานการณ และ เปน ประโยชน ตอ การ ปฏิบัติ งาน  ที่ จัด โดย สำนักงาน ก.ล.ต.  ตลาด หลักทรัพยฯ  และ สมาคม บริษัท 
จด ทะเบียน ไทย อยาง สม่ำเสมอ

 การ ดูแล และ ปองกัน การ ใช ขอมูล ภายใน

 1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจาง ของ บริษัท จะ ตอง รักษา ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน ของ บริษัท

 2.  กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจาง ของ บริษัท จะ ตอง ไม นำ ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน             ของ บริษัท ไป เปดเผย 

หรือ แสวงหา ผลประโยชน แก ตน เอง หรือ เพื่อ ประโยชน แก บุคคลอื่น ใด ไมวา             โดย ทางตรง หรือ ทางออม และ ไมวา จะ ไดรับ 
ผลตอบแทน หรือไม ก็ตาม

 3.  กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจาง ของ บริษัท จะ ตอง ไม ทำการ ซื้อขาย โอน หรือ รับ โอน หลักทรัพย ของ บริษัท โดย ใช ความ 
ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน บริษัท และ/หรือ เขา ทำ นิติกรรม อื่น ใด โดย ใช ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน ของ บริษัท อัน อาจ กอ ให 
เกิด ความ เสียหาย ตอ บริษัท ไมวา โดย ทางตรง หรือ ทางออม ขอกำหนด นี้ ให รวมความ ถึง คูสมรส และ บุตร ที่ ยัง ไม บรรลุ นิติภาวะ ของ 
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ลูกจาง ของ บริษัท ดวย 

   กรรมการ และ ผูบริหาร ทุกคน ได ลงนาม รับทราบ ภาระ หนาที่ ใน การ รายงาน การ ถือ หลักทรัพย ของ ตน ใน บริษัท รวมถึง คูสมรส และ 
บุตร ที่ ยัง ไม บรรลุ นิติภาวะ ตลอดจน รายงาน การ เปลี่ยนแปลง การ ถือ หลักทรัพย ตอ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด หลักทรัพยฯ  ตาม มาตรา 

59 และ บท ลงโทษ ตาม มาตรา 275 แหง พระ ราช บัญญัติ หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย พ.ศ. 2535  โดย กรรมการ และ ผูบริหาร ทุกทาน 
มี หนาที่ ใน การ รายงาน การ ถือครอง หลักทรัพย ของ ตน รวมถึง คูสมรส และ บุตร ที่ ยัง ไม บรรลุ นิติภาวะ ตอ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด 
หลักทรัพยฯ  ดังนี้

 1.  การ รายงาน การ ถือ หลักทรัพย ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต วันที่ ไดรับ การ แตงตั้ง ให ดำรง ตำแหนง กรรมการ หรือ 
ผูบริหาร

 2.  การ รายงาน การ เปลี่ยนแปลง การ ถือ หลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้ง เมื่อ มี การ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับ หลักทรัพย ภายใน 3 วัน นับแต 
วัน ที่เกิด รายการ ขึ้น พรอมทั้ง สง สำเนา รายงาน นี้ ให เลขานุการ ของ บริษัท เพื่อ เก็บ เปน หลักฐาน ทุกครั้ง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
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รายชื่อ กลุม ผู ถือหุน ที ่ถือหุน สูงสุด 10 ราย แรก ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2551

 ราย ชื่อ ผู ถือหุน
ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2551

จำนวน หุน  รอยละ

1. กลุม นางประ พีร  ปุย พันธ วงศ1

2. กลุม นาย ประเดช  กิตต ิอิสรา นนท2

3. นาย กำธร  กิตต ิอิสรา นนท

4.  น.ส.นันทิดา  กิตติ อิสรา นนท

5.  น.ส.เจ นจิรา  กิตต ิอิสรา นนท

6. นาย สุวัฒน จรดล

7. นาย มา นิตย  เจริญ ชีวินทร

8. นาย สุก ฤษฏิ์  จรดล

9. บจก.ไทย เอ็น วีดีอาร

10 น.ส.วัน วิสา  กิตต ิอิสรา นนท

11.  อื่นๆ

 94,800,201

20,939,919

19,993,028

12,407,033

11,003,062

8,284,799

7,182,000

6,863,203

6,809,737

5,625,000

106,495,440

31.56

6.97

6.66

4.13

3.66

2.76

2.39

2.28

2.27

1.87

35.45

รวม 300,403,422 100

หมายเหตุ:

 1.กลุม นางประ พีร ปุย พันธ วงศ ประกอบดวย นางประ พีร ปุย พันธ วงศ  นาย สวาสดิ์ ปุย พันธ วงศ 

 2.กลุม นาย ประเดช กิตติ อิสรา นนท ประกอบดวย นาย ประเดช กิตติ อิสรา นนท นางบุษ ยา กิตติ อิสรา นนท  

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
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 โครงสราง คณะกรรมการ

   โครงสราง การ จัดการ ของ บริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ ทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการ บริหาร และ 
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ดัง รายละเอียด ตอไปนี้

 คณะกรรมการ บริษัท

 คณะกรรมการ บริษัท จำนวน 9 ทาน ดังนี้

 (1) นางประ พีร  ปุย พันธ วงศ              ประธาน กรรมการ                                 

 (2) นาย ประเดช  กิตติ อิสรา นนท                  กรรมการ

 (3) นาย สุวัฒน  จรดล                                 กรรมการ

 (4) นาย พงษ ศักดิ์  ศิริ คุปต                          กรรมการ

 (5) นาย ภูมิ ชาย  หิรัญ ชัย    กรรมการ

 (6) นาย อาคม  มานะ แกว    กรรมการ

 (7) พล.อ.เธียร ชน ไมตรี                             กรรมการ อิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ  

 (8) นาย สงวน ตัง เดชะ หิรัญ                         กรรมการ อิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ                               

 (9) นาง สุนท ริกา เกา ฏีระ *                                 กรรมการ อิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ

  โดย มี นาย ไพฑูรย กำ ชัย ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สาย การเงิน และ บัญชี เปน เลขานุการ คณะกรรมการ บริษัท

 หมายเหต ุ *  เขา ดำรง ตำแหนง เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2550 แทนที่ ลาออก ดวย ปญหา ดาน สุขภาพ โดย จะ ดำรง ตำแหนง ตาม วาระ ที ่
เหลืออยู  

 กรรมการ ผูมีอำนาจ ลงนาม

   นางประ พีร   ปุย พันธ วงศ  นาย ประเดช   กิตติ อิสรา นนท  นาย สุวัฒน   จรดล  นาย พงษ ศักดิ์   ศิริ คุปต กรรมการ สอง ใน สี่ คน นี้ 
ลงนาม รวมกัน และ ประทับตรา สำคัญ ของ บริษัท  หรือ นางประ พีร   ปุย พันธ วงศ  นาย ประเดช   กิตติ อิสรา นนท  นาย สุวัฒน   จรดล  

นาย พงษ ศักดิ์   ศิริ คุปต  กรรมการ หนึ่ง ใน สี่ คน นี้ ลงนาม รวมกับ นาย อาคม  มานะ แกว หรือ นาย ภูมิ ชาย  หิรัญ ชัย และ ประทับตรา สำคัญ 
ของ บริษัท

 ขอบเขต อำนาจ หนาที่ ของ คณะกรรมการ บริษัท

 คณะกรรมการ บริษัท มี หนาที่ เปน ตัวแทน ของ ผู ถือหุน และ มี อำนาจ ใน การ จัดการ บริษัท ดัง ตอไปนี้

 (1) ตอง ปฏิบัติ หนาที่ ใหเปนไป ตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค ขอบังคับ ของ บริษัท ตลอดจน มติ ที่ประชุม ผู ถือหุน

 (2) กำหนด นโยบาย และ ทิศ ทางการ ดำเนินงาน การ ลงทุน และ การ บริหาร จัดการ ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ ของ บริษัท

 (3)  กำหนด และ ควบคุม ดูแล ให ฝายบริหาร ดำเนินการ ให เปนไปตาม นโยบาย ที่ กำหนด ไว อยาง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดย 
คำนึงถึง ประโยชน ของ ผู ถือหุน เปนสำคัญ

 (4) จัดการ บริษัท ใหเปนไป ตามกฎหมาย และ ความ ถูกตอง ใน สังคม

 (5) จัดการ บริษัท ให เปนไปตาม วัตถุ ประสงค ที่ กำหนด ไว ใน หนังสือ บริคณหสนธิ

 (6) จัดการ บริษัท ให เปนไปตาม ระเบียบ ที่ กำหนด ไว ใน ขอบังคับ ของ บริษัท

 (7) จัดการ บริษัท ให เปนไปตาม มติ ของ ที่ประชุม ผู ถือหุน

 (8) จัดการ แตงตั้ง “คณะกรรมการ บริหาร” เพื่อ ทำหนาที่ บริหาร กิจการ รวม ถึงกำหนด อัตรา คา ตอบแทน และ สวัสดิการ ที่ เหมาะสม

 (9)  จัดการ แตงตั้ง “กรรมการ ผูจัดการ” เพื่อ บริหาร ควบคุม ดูแล กิจการ ทั้งปวง ของ บริษัท รวมถึง กำหนด อัตรา คา ตอบแทน และ 
สวัสดิการ ที่ เหมาะสม

 (10) การ ใหคุณ ใหโทษ แก กรรมการ ผูจัดการ โดย กรรมการ ที่ ไม เปน ผูบริหาร

โครงสร้างการจัดการ
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   เวนแต อำนาจ ใน การ ดำเนินการ ดัง ตอไปนี้ จะ กระทำ ได ก็ตอเมื่อ ไดรับ อนุมัติ จาก ที่ประชุม ผู ถือหุน กอน ทั้งนี้ เรื่อง ที่ กรรมการ มี 
สวน ไดเสีย หรือ มี ความ ขัดแยง ทาง ผลประโยชน อื่น ใด กับ บริษัท หรือ บริษัท ยอย ให กรรมการ ซึ่ง มี สวน ไดเสีย หรือ มี ความ ขัดแยง ทาง 
ผลประโยชน ดังกลาว ไมมี สิทธิ ออกเสียง ลงคะแนน ใน เรื่อง นั้น

   เรื่อง ดัง ตอไปนี้ จะ ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ จาก ที่ประชุม คณะกรรมการ ดวย คะแนน เสียง ขางมาก ของ กรรมการ ที่ เขารวม ประชุม 

และ จาก ที่ประชุม ผู ถือหุน ดวย คะแนน เสียง ไม นอยกวา 3 ใน 4 ของ จำนวน เสียง ทั้งหมด ของ ผู ถือหุน ที เขา ประชุม และ มี สิทธิ ออกเสียง 
ลงคะแนน

 (ก ) การ ขาย หรือ โอน กิจการ ของ บริษัท ทั้งหมด หรือ บางสวน ที่ สำคัญ

 (ข ) การ ซื้อ หรือ รับ โอน กิจการ ของ บริษัท อื่น หรือ บริษัท เอกชน มา เปนของ บริษัท

 (ค )  การ ทำ แกไข หรือ เลิก สัญญา เกี่ยวกับ การ ใหเชา กิจการ ของ บริษัท ทั้งหมด หรือ บางสวน ที่ สำคัญ การ มอบหมายให บุคคลอื่น เขา จัดการ 
ธุรกิจ ของ บริษัท หรือ การ รวม กิจการ กับ บุคคลอื่น โดย มี วัตถุ ประสงค จะ แบง กำไร ขาดทุน กัน

 (ง ) การ แกไข เพิ่มเติม หนังสือ บริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับ

 (จ ) การ เพิ่ม ทุน การ ลด ทุน การ ออก หุนกู การ ควบ หรือ เลิก บริษัท

 (ฉ )  การ อื่น ใด ที่ กำหนด ไว ภายใต บทบัญญัติ ของ กฎหมาย วาดวย หลักทรัพย และ/หรือ ขอกำหนด ของ ตลาด หลักทรัพย แหง ประเทศ ไทย ให 
ตอง ไดรับ ความ เห็นชอบ จาก ที่ประชุม คณะกรรมการ และ ที่ประชุม ผู ถือหุน ดวย คะแนน เสียง ดังกลาว ขางตน

 คณะกรรมการ บริหาร

 คณะกรรมการ บริหาร มี จำนวน 6 ทาน ดังนี้

 (1) นางประ พีร  ปุย พันธ วงศ    ประธาน กรรมการ บริหาร

 (2) นาย ประเดช   กิตติ อิสรา นนท   รองประธาน กรรมการ บริหาร

 (3) นาย สุวัฒน   จรดล    กรรมการ บริหาร

 (4) นาย พงษ ศักดิ์   ศิริ คุปต    กรรมการ บริหาร

 (5) นาย ภูมิ ชาย  หิรัญ ชัย    กรรมการ บริหาร

 (6) นาย อาคม  มานะ แกว    กรรมการ บริหาร

 โดย มี นาย ไพฑูรย กำ ชัย ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สาย การเงิน และ บัญชี เปน เลขานุการ คณะกรรมการ บริหาร

 ขอบเขต อำนาจ หนาที่ ของ คณะกรรมการ บริหาร

 คณะกรรมการ บริหาร มี อำนาจ หนาที่ ดัง ตอไปนี้

 (1) มี อำนาจ สั่งการ วางแผน และ ดำเนิน กิจการ ของ บริษัท ให เปนไปตาม นโยบาย ที่ คณะกรรมการ บริษัท กำหนด

 (2) กำหนด กลยุทธ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บริษัท

 (3) กำหนด แผน และ แนวทาง เกี่ยวกับ การ ลงทุน และ การ ระดม ทุน ตาม นโยบาย ของ บริษัท

 (4) พิจารณา วาระ ตางๆ กอน เสนอ ขออนุมัติ จาก คณะกรรมการ บริษัท

 (5) มี อำนาจ พิจารณา กำหนด สวัสดิการ พนักงาน ให เหมาะสมกับ สภาพ การ ประเพณี และ สอดคลองกับ กฎหมาย ที่ บังคับใช อยู

 (6)  มี อำนาจ อนุมัติ การ ลงทุน การ ซื้อขาย ทรัพยสิน ถาวร ของ บริษัท การ จัด ซื้อ จัดจาง การ กู ยืมเงิน การ ให กู ยืมเงิน การ เขา ทำสัญญา หรือ 
การ ทำ นิติกรรม ใดๆ  ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ การ คา โดย ปกติ และ เปนไปตาม วัตถุ ประสงค ของ บริษัท

  - วงเงิน ไม เกิน 5 ลาน บาท สำหรับ การ ซื้อขาย ทรัพยสิน ถาวร และ การ ให กู ยืมเงิน

  -  วงเงิน ไม เกิน 1,500 ลาน บาท สำหรับ การ เสนอราคา ใน กรณี ธุรกิจ ปกติ

  -  วงเงิน ไม เกิน 500 ลาน บาท สำหรับ การ เสนอราคา ใน กรณี ธุรกิจ อื่น 

  -   วงเงิน ไม เกิน 1,500 ลาน บาท สำหรับ การ กู ยืมเงิน การ จัด ซื้อ จัดจาง การ เขา ทำสัญญา/นิติกรรม   ใดๆ  ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ 
การ คา โดย ปกติ ตาม วัตถุ ประสงค ของ บริษัท และ
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  -   วงเงิน ไม เกิน 500 ลาน บาท สำหรับ การ กู ยืมเงิน การ จัด ซื้อ จัดจาง การ เขา ทำสัญญา/นิติกรรม     ใดๆ  ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ 
การ คา อื่น ตาม วัตถุ ประสงค ของ บริษัท

 (7)  ใน กรณีที่ กำหนด ไว ใน แผน ธุรกิจ หรือ งบประมาณ ที่ คณะกรรมการ บริษัท อนุมัติ ไว แลว คณะกรรมการ บริหาร สามารถ ดำเนินการ ได 
โดย ไมจำกัด วงเงิน

 (8)  มี อำนาจ อนุมัติ การ แตงตั้ง ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริหาร ที่ จำเปน รวม ถึงกำหนด อัตรา คา ตอบแทน และ สวัสดิการ ที่ เหมาะสม

   ทั้งนี้ การ มอบหมาย อำนาจ หนา ที่ และ ความ รับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ บริหาร ดังกลาว ขางตน นั้น ตอง อยูภาย ใต หลักเกณฑ ของ 
กฎหมาย และ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของ บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริหาร ไมมี อำนาจ ใน การ ดำเนินการ ใดๆ  ใน หรือ เกี่ยวกับ รายการ ที่ เกี่ยวโยง 
กัน รายการ ได มา หรือ จำหนาย ไป ซึ่ง สินทรัพย ที่ สำคัญ ของ บริษัทฯ  และ/หรือ รายการ หรือ เรื่อง ที่ คณะกรรมการ บริหาร หรือ บุคคล ที่ อาจ 
มี ความ ขัดแยง มี สวน ไดเสีย หรือ อาจ มี ความ ขัดแยง ทาง ผลประโยชน อื่น ใด ที่จะ ทำ ขึ้นกับ บริษัท และ บริษัท ยอย (ถา มี) ใน กรณี ดังกลาว 

ให คณะกรรมการ บริหาร นำเสนอ เรื่อง ดังกลาว ตอ คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ บริษัท เพื่อ พิจารณา อนุมัติ ตอไป 
โดย กรรมการ บริหาร ทาน นั้น และ บุคคล ที่ อาจ มี ความ ขัดแยง จะ ไมมี สิทธิ ออกเสียง ลงคะแนน ใน การ ประชุม คณะกรรมการ บริษัท ใน เรื่อง 
ดังกลาว

 คณะกรรมการ ตรวจสอบ

 ประกอบดวย กรรมการ อิสระ 3 ทาน ที่ มิได ดำรง ตำแหนง เปน ผูบริหาร และ มี คุณสมบัติ ครบถวน ตาม ประกาศ ของ สำนักงาน กำกับ 
หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย   ดังนี้

 (1) พล.อ.เธียร ชน ไมตรี                             ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ

 (2) นาย สงวน ตัง เดชะ หิรัญ                         กรรมการ ตรวจสอบ

 (3) นาง สุนท ริกา เกา ฏีระ *                                 กรรมการ ตรวจสอบ

 โดย มี นางสาว วรรณ ฤดี สุว พันธ เปน เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ

 หมายเหตุ *  นาง สุนท ริกา  เกา ฏีระ  ไดรับ แตงตั้ง ให ดำรง ตำแหนง เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2550 แทน กรรมการ ที่ ลาออก ดวย ปญหา ดาน 
สุขภาพ โดย จะ ดำรง ตำแหนง ตาม วาระ ที่ เหลืออยู  

  คณะกรรมการ ตรวจสอบ มี วาระ การ ดำรง ตำแหนง คราว ละ  3 ป หรือ สิ้นสุด โดย การ ลาออก หรือ การ ถอดถอน จาก คณะกรรมการ บริษัทฯ  
หรือ การ พน สภาพ การ เปน กรรมการ บริษัทฯ   ทั้งนี้ กรรมการ ตรวจสอบ ที่ พน จาก ตำแหนง ตาม วาระ อาจ ไดรับ การ แตงตั้ง จาก ที่ประชุม ผู 
ถือหุน ของ บริษัทฯ  อีก ได

 ขอบเขต อำนาจ หนาที่ ของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ตรวจสอบ มี บทบาท หนาที่ ความ รับผิดชอบ ตามกฏ บัตร  ดังนี้

 (1)  มี หนาที่ และ รับผิดชอบ ตาม ขอกำหนด และ หลักเกณฑ ของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาด หลักทรัพยฯ และ ให รายงาน ตรง ตอ 
คณะกรรมการ บริษัท

 (2) สอบทาน ให บริษัท มี การ รายงาน ทางการเงิน เปนไปตาม มาตรฐาน บัญชี อยาง ถูกตอง และ เพียงพอ

 (3) สอบทาน ให บริษัท มี ระบบ การ ควบคุม ภายใน และ การ ตรวจสอบ ภายใน ที่ มี ความ เหมาะสม และ มี ประสิทธิผล

 (4)  สอบทาน การ ปฏิบัติ ของ บริษัท ใหเปนไป ตามกฎหมาย วาดวย หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย ขอกำหนด ของ ตลาด หลักทรัพยฯ  และ 
กฎหมาย ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ ของ บริษัท

 (5) พิจารณา คัดเลือก และ เสนอ แตงตั้ง ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท รวมถึง พิจารณา เสนอ คา ตอบแทน ของ ผู สอบ บัญชี

 (6)  พิจารณา การ เปดเผย ขอมูล ของ บริษัท ใน กรณี ที่เกิด รายการ เกี่ยวโยง หรือ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัดแยง ทาง ผลประโยชน ให มี ความ 
ถูกตอง และ ครบถวน
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 (7)  จัดทำ รายงาน กิจกรรม ของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ โดย เปดเผย ไว ใน รายงาน ประจำป ของ บริษัท ซึ่ง รายงาน ดังกลาว ลงนาม โดย ประธาน 
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงาน ดังกลาว ควร ประกอบดวย ขอมูล ดัง ตอไปนี้

  (ก )  ความเห็น เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดทำ และ การ เปดเผย ขอมูล ใน รายงาน ทางการเงิน ของ บริษัท ถึง ความ ถูกตอง ครบถวน เปนที่ 
เชื่อถือ ได

  (ข ) ความเห็น เกี่ยวกับ ความ เพียงพอ ของ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ของ บริษัท

  (ค ) เหตุผล ที่ เชื่อ วา ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท เหมาะสม ที่จะ ไดรับ การ แตงตั้ง

  (ง )  ความเห็น เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย วาดวย หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย ขอกำหนด ของ ตลาด หลักทรัพย หรือ กฎหมาย 
ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ ของ บริษัท

  (จ )  รายงาน อื่น ใด ที่ เห็นวา ผู ถือหุน และ นัก ลงทุน ทั่วไป ควร ทราบ ภายใต ขอบเขต หนาที่ และ ความ รับผิดชอบ ที่ ไดรับ มอบหมาย จาก 
คณะกรรมการ บริษัท

 (8) พิจารณา ใหความเห็น ประกอบการ พิจารณา แตงตั้ง โยกยาย และ พิจารณา ความ ดี ความชอบ ของ หัวหนา ฝาย ตรวจสอบ

 (9)  ปฏิบัติ การ อื่น ใด ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท มอบหมาย และ คณะกรรมการ ตรวจสอบ เห็นชอบ ดวย

 เลขานุการ บริษัท

   เพื่อให เปนไปตาม หลักการ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี ของ บริษัท จด ทะเบียน ใน หมวด ความ รับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ และ เตรียมพรอม 
เพื่อ รองรับ พ.ร.บ.หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพยฯ  พ.ศ.2535 ฉบับ แกไข ที่ กำหนด ให บริษัท จด ทะเบียน ตอง จัดให มี เลขานุการ 
บริษัท โดย การ แตงตั้ง ของ คณะกรรมการ นั้น  บริษัทฯ ได แตงตั้ง ให นาย ไพฑูรย   กำ ชัย  เปน เลขานุการ ของ บริษัท ตาม มติ ของ 
ที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้ง ที่ 3/2551 เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2551 โดย มี ภาระ หนาที่ ให คำ แนะนำดา นกฏ หมาย และกฏ เกณฑ ตางๆ  
ที่ คณะกรรมการ และ ผูบริหาร ตอง ทราบ เพื่อ ทำหนาที่ อยาง เปน ประโยชน ตอ บริษัทฯ  รวมทั้ง ดูแล กิจกรรม ของ คณะกรรมการ 

ประสานงาน ให มี การ ปฏิบัติ ตาม มติ ของ คณะกรรมการ ดำเนินการ เกี่ยวกับ การ ประชุม คณะกรรมการ และ การ ประชุม ผู ถือหุน  และ 
ดูแล การ จัดเก็บ เอกสาร ที่ สำคัญ ของ บริษัทฯ  ไดแก ทะเบียน กรรมการ หนังสือ นัด ประชุม และ รายงาน การ ประชุม เปนตน

 ผูบริหาร

 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 บริษัท มี ผูบริหาร จำนวน 10 ทาน ดังนี้

 (1) นาย ประเดช  กิตติ อิสรา นนท      กรรมการ ผูจัดการ   

         รักษาการรอง กรรมการ ผูจัดการ กำกับ ดูแล สายงาน โรงงาน  

 (2) นาย สุวัฒน  จรดล      รอง กรรมการ ผูจัดการ กำกับ ดูแล สาย การเงิน บัญชี บุคคล  

และ จัด ซื้อ

 (3) นาย พงษ ศักดิ์  ศิริ คุปต     รอง กรรมการ ผูจัดการ กำกับ ดูแล สายงาน กอสราง  

 (4) นาย อาคม มานะ แกว     รอง กรรมการ ผูจัดการ กำกับ ดูแล สายงาน การ ตลาด  

 (5) นาย ภูมิ ชาย หิรัญ ชัย     ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สายงาน จัด ซื้อ

 (6) นาย ภาณุ เดช หง สกุล     ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สายงาน กอ สรางงาน ระบบ

 (7) นาย ไพโรจน  ศิริ รัตน     ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สายงาน คลังสินคา

 (8) นาย ไพฑูรย กำ ชัย     ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สายงาน การเงิน และ บัญชี

 (9) นาย อัมพร สาร ณา คมน กุล     ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สายงาน การ ออกแบบ และ วิศวกรรม 
และ กอสราง สถานี ไฟฟา 1 และ 2

 (10) นาย พิสุทธิ์ รั ตน วิลัย      ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สายงาน โรงงาน ขอบเขต อำนาจ หนาที่ 
ของ กรรมการ ผูจัดการ
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 ขอบเขต อำนาจ หนาที่ ของ กรรมการ ผูจัดการ

 (1) เสนอ แผน และ แนว ทางการ บริหาร ให แก คณะกรรมการ บริหาร พิจารณา

 (2) วางแผน และ ควบคุม การ ดำเนินงาน ให เปนไปตาม นโยบาย ที่ กำหนด โดย คณะกรรมการ บริษัท และ กรรมการ บริหาร

 (3) กำหนด อำนาจ หนาที่ และ ความ รับผิดชอบ ให แก ผูบริหาร ระดับสูง

 (4) สรุปผล การ ดำเนินงาน เพื่อ นำเสนอ คณะกรรมการ บริหาร

 (5)  มี อำนาจ จาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กำหนด อัตรา คาจาง ให บำเหน็จ รางวัล ปรับ ขึ้น เงินเดือน คา ตอบแทน โบนัส สำหรับ 
พนักงาน ตั้งแต รอง กรรมการ ผูจัดการ ลงมา

 (6)  มี อำนาจ อนุมัติ การ ลงทุน การ ซื้อขาย ทรัพยสิน ถาวร ของ บริษัท การ จัด ซื้อ จัดจาง การ กู ยืมเงิน การ ให กู ยืมเงิน การ เขา ทำสัญญา 
หรือ การ ทำ นิติกรรม ใดๆ  ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ การ คา โดย ปกติ และ เปนไปตาม วัตถุ ประสงค ของ บริษัท 

  -  วงเงิน ไม เกิน  2 ลาน บาท  สำหรับ การ ซื้อขาย ทรัพยสิน ถาวร และ การ ให กู ยืมเงิน 

  -  วงเงิน ไม เกิน 500 ลาน บาท สำหรับ การ เสนอราคา ใน กรณี ธุรกิจ ปกติ

  -  วงเงิน ไม เกิน 100 ลาน บาท สำหรับ การ เสนอราคา ใน กรณี ธุรกิจ อื่น 

  -   วงเงิน ไม เกิน 500 ลาน บาท สำหรับ การ กู ยืมเงิน การ จัด ซื้อ จัดจาง การ เขา ทำสัญญา/นิติกรรม   ใดๆ  ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ 
การ คา โดย ปกติ ตาม วัตถุ ประสงค ของ บริษัท และ

  -   วงเงิน ไม เกิน 100 ลาน บาท สำหรับ การ กู ยืมเงิน การ จัด ซื้อ จัดจาง การ เขา ทำสัญญา/นิติกรรม   ใดๆ  ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ 
การ คา อื่น ตาม วัตถุ ประสงค ของ บริษัท

 (7) มี อำนาจ กระทำการ   และ แสดงตน เปน ตัวแทน ของ บริษัท ตอ บุคคล ภายนอก ใน กิจการ เกี่ยวของ และ เปน ประโยชน ตอ บริษัท

 (8)  มี อำนาจ อนุมัติ การ แตงตั้ง ที่ปรึกษา ดาน ตางๆ  ที่ จำ เปนตอ การ ดำเนินงาน ของ บริษัท รวม ถึงกำหนด อัตรา คา ตอบแทน และ สวัสดิการ 
ที่ เหมาะสม

 (9)  ดำเนิน กิจการ ที่ เกี่ยวของ กับ การ บริหารงาน ทั่วไป ของ บริษัท หรือ กิจการ อื่นๆ  ที่ คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ 
บริหาร มอบหมาย

 (10)  มี อำนาจ กระทำการ ขอ วงเงิน Line Credit จาก ธนาคาร สำหรับ ใช บริหาร จัดการ โครงการ ตางๆ ของ บริษัท โดย ไมจำกัด วงเงิน  เมื่อ 
ธนาคาร อนุมัติ วงเงิน แลว ใน การ เขา ผูกพัน ใช เงิน จาก ธนาคาร ดังกลาว  ตอง มี การ ขออนุมัติ ตาม ขอบเขต อำนาจ หนาที่ อีกครั้ง

   ทั้งนี้ การ มอบหมาย อำนาจ หนาที่ และ ความ รับผิดชอบ ของ กรรมการ ผูจัดการ ดังกลาว ขางตน นั้น ตอง อยู ภายใต หลักเกณฑ ของ 
กฎหมาย และ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของ บริษัท ทั้งนี้ กรรมการ ผูจัดการ ไมมี อำนาจ ใน การ ดำเนินการ ใดๆ  ใน/หรือ เกี่ยวกับ รายการ ที่ เกี่ยวโยง 
กัน รายการ ได มา หรือ จำหนาย ไป ซึ่ง สินทรัพย ที่ สำคัญ ของ บริษัท และ/หรือ รายการ หรือ เรื่อง ที่ กรรมการ ผูจัดการ หรือ บุคคล ที่ อาจ ม ี
ความ ขัดแยง มี สวน ไดเสีย หรือ อาจ มี ความ ขัดแยง ทาง ผลประโยชน อื่น ใด ที่จะ ทำ ขึ้นกับ บริษัท และ บริษัท ยอย (ถา มี)  ใน กรณี ดังกลาว 

ให กรรมการ ผูจัดการ นำเสนอ เรื่อง ดังกลาว ตอ คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ บริษัท เพื่อ พิจารณา อนุมัติ ตอไป โดย 
กรรมการ ผูจัดการ จะ ไมมี สิทธิ ออกเสียง ลงคะแนน ใน การ ประชุม มี คณะกรรมการ บริษัท ใน เรื่อง ดังกลาว
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 คา ตอบแทน กรรมการ

   บริษัท จาย คา ตอบแทน ให แก กรรมการ เปน รายเดือน โดย มี รายละเอียด การ จาย คา ตอบแทน รวมทั้งสิ้น ใน ชวงเวลา ป 2549 - 2551 

ดังนี้

รายชื่อ กรรมการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551

จำนวน เงิน(บาท) จำนวน เงิน(บาท) จำนวน เงิน(บาท)

(1) นางประ พีร  ปุย พันธ วงศ          

(2) พล.อ.เธียร ชน ไมตรี                

(3) นาย สงวน ตัง เดชะ หิรัญ                      

(4) นาง สุนท ริกา เกา ฏีระ *
(5) นาย ประเดช  กิตต ิอิสรา นนท               

(6) นาย สุวัฒน  จรดล                     

(7) นาย พงษ ศักดิ์  ศิริ คุปต               

(8) นาย อาคม มานะ แกว

(9) นาย ภูมิ ชาย  หิรัญ ชัย
(10) นาง มณี จาร ุมนัส*                               

300,000

360,000

360,000

-

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

360,000

405,000

405,000

405,000

186,667

225,000

225,000

225,000

225,000

225,000

218,333

451,500

451,500

451,500

451,500

258,000

258,000

258,000

258,000

258,000

-

รวมทั้งสิ้น 2,280,000 2,745,000 3,096,000

 หมายเหตุ *  นาง สุนท ริกา เกา ฏีระ เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ อิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2550 แทน นาง มณี จารุ มนัส 

ซึ่ง ได แจง ลาออก เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ดวย ปญหา สุขภาพ โดย จะ ดำรง ตำแหนง ตาม วาระ ที่ เหลืออยู

 ¤Ò µÍºá·¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ

ลักษณะ 
คา ตอบแทน

ป 2549 ป 2550 ป 2551

จำนวน ผูบริหาร

(ราย)

จำนวน เงิน 

(บาท)

จำนวน ผูบริหาร

(ราย)

จำนวน เงิน 

(บาท)

จำนวน ผูบริหาร

(ราย)

 จำนวน เงิน 

(บาท)

 เบี้ยประชุม

บำเหน็จ 

6

1

1,890,000

439,500

6

-

2,160,000

-

6

-

2,160,000

-

รวมทั้งสิ้น 2,329,500 6 2,160,000 6 2,160,000

 คา ตอบแทน ผูบริหาร

ลักษณะ 
คา ตอบแทน

ป 2549 ป 2550 ป 2551

จำนวน ผูบริหาร

(ราย)

จำนวน เงิน 

(บาท)

จำนวน ผูบริหาร

(ราย)

จำนวน เงิน 

(บาท)

จำนวน ผูบริหาร

(ราย)

 จำนวน เงิน 

(บาท)

เงิน เดือนรวม

โบนัส 

6

6

12,475,900

14,726,550

10

10

20,638,000

4,905,000

10

10

25,063,000

1,986,900

รวมทั้งสิ้น 27,202,450 25,543,000  27,049,900
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 คา ตอบแทน อื่น

   ที่ประชุม สามัญ ผู ถือหุน ครั้ง ที่ 1/2549 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2549 ได มี มติ ใหออก และ จัดสรร ใบสำคัญ แสดง สิทธิ ที่จะ ซื้อ หุน 
สามัญ ของ บริษัท ให แก กรรมการ และ พนักงาน ของ บริษัท จำนวน 5,000,000 หนวย  โดย ใบสำคัญ แสดง สิทธิ มีอายุ 2 ป นับจาก วันที่ ออก 
ใบสำคัญ แสดง สิทธิ ครั้งแรก โดย กำหนด ให ใช สิทธิ ทุก วันที่  15  ของ เดือน มิถุนายน 2550 ธันวาคม 2550  มิถุนายน 2551 และ วันที่ 13 

ธันวาคม 2551 ถา ตรง กับ วันหยุด ให เลื่อนไป วัน ทำการ กอนหนา ซึ่ง วัน ใช สิทธิ ครั้งแรก ตรง กับ วันที่ 15 มิถุนายน 2550  และ ใช สิทธิ ครั้ง 
สุดทาย ใน วันที่ 12 ธันวาคม  2551  เพื่อ เปนการ ตอบแทน การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ และ พนักงาน ของ บริษัท และ เพื่อ เปน แรงจูงใจ ให 
ปฏิบัติ หนาที่ ดวย ความ ตั้งใจ และ ทำงาน กับ บริษัท ตอไป ใน ระยะยาว โดย ใน สวน ของ กรรมการ จะ ไดรับ การ จัดสรร คนละ ไม เกิน 160,000 

หนวย และ กรรมการ ที่ มี ฐานะ เปน พนักงาน ของ บริษัท จะ เลือก รับ สิทธิ การ จัดสรร ใน สวน ที่ ได ประโยชน สูงกวา เพียง ทางเดียว เทานั้น โดย 
มี รายละเอียด การ จัดสรร ใบสำคัญ แสดง  สิทธิ ดังนี้

รายชื่อ ตำแหนง จำนวน (หนวย)

กลุม คณะกรรมการ

1.  พล.อ.เธียร  ชน ไมตรี                

2.  นาย สงวน  ตัง เดชะ หิรัญ                

3.  นาง มณี  จาร ุมนัส                             

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

94,000

94,000

94,000

รวม 282,000

กลุม ผูบริหาร

1. นางประ พีร  ปุย พันธ วงศ

2. นาย ประเดช  กิตต ิอิสรา นนท

3. นาย สุวัฒน  จรดล                     

4. นาย พงษ ศักดิ์   ศิริ คุปต               

5. นาย อาคม  มานะ แกว

6. นาย ภูมิ ชาย  หิรัญ ชัย
7. นาย ไพฑูรย  กำ ชัย

ประธาน กรรมการ บริหาร

กรรมการ บริหาร

กรรมการ บริหาร

กรรมการ บริหาร

กรรมการ บริหาร

กรรมการ บริหาร

 ผูชวย กรรมการ ผูจัดการ สาย การเงิน และ บัญชี

141,200

156,000

158,000

155,200

150,800

160,800

79,200

รวม 1,001,200

กลุม พนักงาน

จำนวน รวมทั้งสิ้น 73 คน 3,716,800

รวม 5,000,000
   

ใบสำคัญ แสดง สิทธิ ดังกลาว ขางตน ครบ กำหนด อายุ  และ มี กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ได ใช สิทธิ เสร็จสิ้น แลว เมื่อ วันที่  12 ธันวาคม 

2551  มี จำนวน ใบสำคัญ แสดง สิทธิ ที่ มี การ ใช สิทธิ ทั้งสิ้น 4,794,800 หนวย คงเหลือ  205,200 หนวย ที่ ไมมี การ ใช สิทธิ เนื่องจาก สิ้น สภาพ การ เปน 
กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ของ บริษัทฯ
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 การ คัดเลือก บุคคล ที่จะ เขา ดำรง ตำแหนง เปน กรรมการ ของ บริษัท ไมได ผาน คณะกรรมการ สรรหา วิธีการ สรรหา กรรมการ จะ กระทำ โดย 
คณะกรรมการ บริษัท ซึ่ง จะ เปน ผูพิจารณา คัดเลือก ตามเกณฑ คุณสมบัติ ตาม มาตรา 68 แหง พระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ 
ตาม ประกาศ คณะกรรมการ กำกับ หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย ที่ เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยัง พิจารณา ถึง ประสบการณ ความรู และ ความ สามารถ 

จากนั้น จึง นำ รายชื่อ เสนอ ที่ประชุม ผู ถือหุน เพื่อ พิจารณา แตงตั้ง

 ใน การ เลือกตั้ง คณะกรรมการ ของ บริษัท จะ กระทำ โดย ที่ประชุม ผู ถือหุน ตาม หลักเกณฑ และ วิธีการ ดัง ตอไปนี้

 (ก ) ผู ถือหุน คน หนึ่ง มี คะแนน เสียง เทากับ หนึ่ง หุน ตอ หนึ่ง เสียง

 (ข )  ผู ถือหุน แตละคน จะ ใช คะแนน เสียง ที่ ตน มี อยู ตาม ขอ 1 เพื่อ เลือกตั้ง บุคคล เดียว หรือ หลาย คน เปน กรรมการ ก็ได แต จะ แบง คะแนน 
เสียง ให กรรมการ คน ใด มากกวา หรือ นอยกวา คน อื่น ไมได

 (ค )  บุคคล ซึ่ง ไดรับ คะแนน เสียง สูงสุด ตามลำดับ ลงมา เปน ผู ไดรับ การ เลือกตั้ง เปน กรรมการ เทา จำนวน กรรมการ ที่จะ พึงมี หรือ จะ พึง 
เลือกตั้ง ใน ครั้งนั้น ใน กรณีที่ บุคคล ซึ่ง ไดรับ การ เลือกตั้ง ใน ลำดับ ถัดลงมา มี คะแนน เสียง เทากัน เกิน จำนวน กรรมการ ที่จะ พึงมี หรือ 
พึง เลือกตั้ง ใน ครั้งนั้น ให ผู เปน ประธาน เปน ผู ออกเสียง ชี้ขาด

 นอกจากนี้ ใน การ ประชุม สามัญ ประจำป ทุกครั้ง ให กรรมการ ออกจาก ตำแหนง 1 ใน 3 ถา จำนวน กรรมการ ที่จะ ออก ไม อาจ แบง ให ตรง เปน 
จำนวน ได ก็ ใหออก โดย จำนวน ใกลเคียง ที่สุด กับ สัดสวน 1 ใน 3 กรรมการ ซึ่ง พน จาก ตำแหนง แลว อาจ ไดรับ เลือก เขา รับ ตำแหนง อีก ก็ได กรรมการ 
ที่จะ ตอง ออกจาก ตำแหนง ใน ป แรก และ ป ที่สอง ภายหลัง จด ทะเบียน บริษัท นั้น ให ใช วิธี จับสลาก กัน วา ผูใด จะ ออก สวนใน ป หลังๆ  ตอไป ให กรรมการ 
คน ที่อยู ใน ตำแหนง นาน ที่สุด นั้น เปน ผู ออกจาก ตำแหนง กรรมการ ที่ ออก ตาม วาระ นั้น อาจ ถูก เลือก เขามา ดำรง ตำแหนง ใหม ได

 กรณีที่ ตำแหนง กรรมการ วางลง เพราะ เหตุ อื่น นอกจาก ถึงคราว ออก ตาม วาระ ให กรรมการ เลือก บุคคล ซึ่ง มี คุณสมบัติ และ ไมมี ลักษณะ 
ตองหาม ตาม มาตรา 68 แหง พระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เขา เปน กรรมการ แทน ใน การ ประชุม คณะกรรมการ คราว ถัดไป เวนแต 
วาระ ของ กรรมการ เหลือ นอยกวา 2 เดือน   บุคคล ซึ่ง เขา เปน กรรมการ แทน ดังกลาว จะ อยู ใน ตำแหนง กรรมการ ได เพียง เทา วาระ ที่ ยัง เหลืออยู ของ 
กรรมการ ซึ่ง ตน แทน และ ตอง ไดรับ มติ ของ คณะกรรมการ ดวย คะแนน เสียง ไม นอยกวา 3 ใน 4 ของ กรรมการ ที่ ยัง เหลืออยู

การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร
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 คณะกรรมการ บริษัท ได ให ความ สำคัญตอ ระบบ ควบคุม ภายใน อยาง ตอเนื่อง  โดย มอบหมายให คณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบดวย 
กรรมการ อิสระ  สอบทาน การ ประเมิน ระบบ ควบคุม ภายใน  โดย มี ฝาย ตรวจสอบ ภายใน รายงาน ตรง ตอ คณะกรรมการ ตรวจสอบ  ทำหนาที่ สอบทาน 
ระบบ การ ปฏิบัติ งาน ใน ฝาย ตางๆ   ของ บริษัท ตาม แผนการ ตรวจสอบ ประจำป ที่ ไดรับ อนุมัติ จาก คณะกรรมการ ตรวจสอบ  โดย มี วัตถุ ประสงค 
เพื่อให เกิด ความ มั่นใจ วา การ ปฏิบัติ งาน มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล มี การ ใช ทรัพยากร ตาง ๆ   ของ บริษัท อยาง คุมคา สม ประโยชน รวมถึง มี การ 
ควบคุม ดาน การ ดำเนินงาน ดาน รายงาน ทางการเงิน ที่ มี ความ ถูกตอง เชื่อถือ ได และ ทันเวลา  รวมทั้ง การ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย  และ ให เปนไปตาม 
ขอกำหนดกฏ หมาย และ ขอบังคับ ของ ทางราชการ  มี การ ทบ ทวนความ มี ประสิทธิภาพ ของ ระบบ ควบคุม อยาง สม่ำเสมอ  เพื่อให สามารถ ดำเนิน ธุรกิจ 
ให เกิด ประโยชน สูงสุด ตอ ผู ถือหุน  บน พื้นฐาน ความ เปนธรรม ของ ผลประโยชน ของ ผูมีสวน ไดเสีย ทุกฝาย  นอกจากนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ยังม ี
หนาที่ ใน การ พิจารณา คัดเลือก และ เสนอ แตงตั้ง ผู สอบ บัญชี รวมทั้ง คา ตอบแทน ของ ผู สอบ บัญชี  พิจารณา การ เปดเผย ขอมูล ของ บริษัท ใน กรณี ที่เกิด 
รายการ เกี่ยวโยง หรือ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัดแยง ทาง ผลประโยชน ให มี ความ ถูกตอง ครบถวน

 ในดาน การ บริหาร ความ เสี่ยง  บริษัท ได ให ความ สำคัญ เปน อยางยิ่ง  โดย บริษัท มี การ พิจารณา และ ประเมิน ปจจัย ความ เสี่ยง ของ ธุรกิจ 
ในดาน ตาง ๆ  พรอมทั้ง มี มาตรการ ปองกัน ความ เสี่ยง ให อยู ใน ระดับ ที่ เหมาะสม และ สอดคลอง ใน แตละ สถานการณ

 ใน รอบป  2551 คณะกรรมการ ตรวจ สอบได รวมกัน ประชุม  6 ครั้ง  โดย มี ฝายบริหาร ของ บริษัท เขารวม ประชุม ดวย ทุกครั้ง  คณะกรรมการ 
บริษัท และ คณะกรรมการ ตรวจ สอบได ประเมิน ระบบ ควบคุม ภายใน ตามแบบ ประเมิน ความ เพียงพอ ของ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ทั้ง 5 องคประกอบ 

คือ โครงสราง องคกร และ สภาพแวดลอม  การ บริหาร ความ เสี่ยง  การ ควบคุม การ ปฏิบัติ งาน ของ ฝายบริหาร ระบบ สารสนเทศ และ การ สื่อสาร 
ขอมูล  ระบบ การ ติดตาม การ ปฏิบัติ งาน  ประกอบ กับ ผล การ ตรวจสอบ ของ ฝาย ตรวจสอบ ภายใน  สรุป ความเห็น ได วา บริษัท มี ระบบ การ ควบคุม 
ภายใน ที่ เพียงพอ และ เหมาะสมกับ การ ดำเนิน ธุรกิจ  ไมมี ขอบกพรอง ของ ระบบ ควบคุม ภายใน ที่ เปน สาระสำคัญ  รายงาน ทางการเงิน ของ บริษัท จัด 
ทำขึ้น ตาม หลักการ บัญชี ที รับรอง โดย ทั่วไป การ เปดเผย ขอมูล ใน รายงาน ทางการเงิน มี ความ ถูกตอง เชื่อถือ ได การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บริษัท ได ปฏิบัติ 
ตามกฏ หมาย วาดวย หลักทรัพย และ ตลาด หลักทรัพย และกฏ หมาย อื่น ที่ เกี่ยวของ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ ผู สอบ บัญชี มี ความเห็น วาการ ดำเนินงาน ของ บริษัท เปนไป ภายใต หลักการ 
กำกับ ดูแล กิจการ ที่ โปรงใส มี ระบบ การ ควบคุม ภายใน ที่ เหมาะสม มี ประสิทธิภาพ และ ตระหนัก ดี วา ระบบ การ ควบคุม ภายใน ใดๆ  ก็ตาม อาจ ไม สามารถ 
รับประกัน ได ทั้งหมด ตอ ความ เสียหาย อัน เกิด จาก ความ ผิดพลาด ที่ เปน สาระสำคัญ แต สามารถ ปองกัน หรือ รับประกัน ได ใน ระดับ ที่ สมเหตุสมผล

การควบคุมภายใน
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เรียน  ทาน ผู ถือหุน

 คณะกรรมการ ตรวจ สอบได มี การ ปฏิบัติ หนาที่ และ แสดง ความเห็น อยาง เปนอิสระ เปนไปตาม ขอบเขต อำนาจ และ ภาระ หนาที่ ตามที่ ไดรับ 
มอบหมาย จาก คณะกรรมการ บริษัทฯ   ใน รอบป  2551  คณะกรรมการ ตรวจ สอบได จัดให มี การ ประชุม  6  ครั้ง  เพื่อ การ สอบทาน ให ขอ คิดเห็น 
และ ขอ เสนอแนะ ใน วาระ ตางๆ  สรุป ได ดังนี้

 1.  สอบทาน งบ การเงิน ราย ไตรมาส และ งบ การเงิน ประจำป  2551  ของ บริษัทฯ  โดย มี ผูบริหาร ที่ เกี่ยวของ และ ผู สอบ บัญชี เขารวม ประชุม 
ดวย  เพื่อให มั่นใจ วา บริษัทฯ   มี การ รายงาน การเงิน อยาง ถูกตอง  เปนไปตาม มาตรฐาน บัญชี ที่รับรอง โดย ทั่วไป   มี การ เปดเผย ขอมูล อยาง เพียงพอ  

เปน ประโยชน ตอ การ ตัดสินใจ ของ ผูใช งบ การเงิน ของ บริษัทฯ    รวมทั้ง การ สอบทาน รายการ ที่ เกี่ยวโยง  หรือ รายการ ที่ อาจ กอ ให เกิด ความ ขัดแยง ทาง 
ผลประโยชน อยาง เพียงพอ เพื่อให มั่นใจ วาการ ตกลง เขา ทำ รายการ มี ความ สมเหตุสมผล และ เกิด ประโยชน สูงสุด ตอ บริษัท  ซึ่ง บริษัท ได ถือ ปฏิบัต ิ
ตาม นโยบาย การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี  โดย ถือ ความ โปรงใส และ ดำเนินการ ตาม หลักเกณฑ ที่ ตลาด หลักทรัพย แหง ประเทศ ไทย กำหนด พรอมทั้ง 
เปดเผย ขอมูล อยาง ถูกตอง  ครบถวน 

2.  สอบทาน การ ประเมิน ความ เพียงพอ ของ ระบบ ควบคุม ภายใน ของ บริษัทฯ   เพื่อให มั่นใจ วา บริษัทฯ  มี ระบบ ควบคุม ภายใน ที่ เพียงพอ และ ม ี
ประสิทธิผล  สนับสนุน ใหการ ดำเนินงาน ของ บริษัทฯ  บรรลุ วัตถุ ประสงค โดย คณะกรรมการ ตรวจสอบ มี ความ เห็นวา บริษัทฯ  มี การ ควบคุม ภายใน 
ที่ เพียงพอ และ มี ประสิทธิผล

 3.  พิจารณา แผนการ ตรวจสอบ ภายใน และ สอบทาน ผล การ ตรวจสอบ ภายใน ตาม แผนงาน ที่ ไดรับ การ อนุมัติ  เพื่อให ปฏิบัติ งาน ได อยาง 
มี ประสิทธิภาพ  เกิด ประสิทธิผล  และ มี การ ปรับปรุง แกไข ให สอดคลองกับ สถานการณ ที่ เปลี่ยนแปลง ไป อยาง มี ประสิทธิภาพ

 4.  พิจารณา  คัดเลือก  เสนอ แตงตั้ง และ เสนอ คา ตอบแทน ผู สอบ บัญชี ของ บริษัทฯ  ประจำป 2551นำเสนอ ตอ คณะกรรมการ บริษัท เพื่อ 
ขออนุมัติ จาก ที่ประชุม ผู ถือหุน สามัญ ประจำป  

 

 ทั้งนี้ การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ใน ป รอบป 2551 ไดรับ ความ รวมมือ ดวยดี จาก คณะกรรมการ บริษัท ผูบริหาร และ ทุกฝาย 
ที่ เกี่ยวของ   จึง ขอ ขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

(เธียร  ชน ไมตรี)

ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ
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เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สำหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของเฉพาะบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ

ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจ

สอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ

ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง

รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื ่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับป 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

และ 2550 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของเฉพาะบริษัท เด็มโก จำกัด 

(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

        บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท  เซอรวิสเซส จำกัด

         (นางสาววรรญา   พุทธเสถียร)

                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552

รายงานผลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ง บการ เงินรวม ง บการ เงินเฉพาะกิจ การ

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

บาท บาท บาท

        สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

     เงินลงทุนชั่วคราว

      ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

     มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ-สุทธิ

     เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

     สินคาคงเหลือ-สุทธิ

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

        เงินจายลวงหนาคาสินคา

        สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(หมายเหตุ 8)

(หมายเหตุ 9)

(หมายเหตุ 10)

(หมายเหตุ 11)

(หมายเหตุ 7.2)

(หมายเหตุ 12)

8,318,432.50

16,315,900.00

312,401,443.55

365,571,520.93

-

215,207,605.00

67,011,182.92
82,840,058.36

5,887,425.29

16,315,900.00

303,277,572.65

348,920,718.05

3,000,000.00

214,847,772.15

66,609,418.03
51,999,743.23

15,114,315.79

-

364,810,815.01

309,291,910.47

-

176,765,360.10

911,139.41
18,803,175.25

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
1,067,666,143.26 1,010,858,549.40 885,696,716.03

สินทรัพยไมหมุนเวียน

     เงินลงทุนในบริษัทยอย

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

     ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชดำเนินงาน-สุทธิ

     สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

        เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน

         ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย-สุทธิ

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(หมายเหตุ 13)

(หมายเหตุ 14)

(หมายเหตุ 15)

(หมายเหตุ 16)

(หมายเหตุ 18)

(หมายเหตุ 17)

-

325,815,422.16

11,078,000.00

5,238,399.45

35,148,039.71

32,636,995.36
1,552,502.64

54,000,000.00

133,503,811.82

11,078,000.00

4,889,016.42

2,646,172.63

32,636,995.36
 1,356,557.96

-

126,835,948.25

11,234,104.09

3,503,676.16

13,260,795.32

34,130,116.96
1,383,368.02

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
411,469,359.32 240,110,554.19 190,348,008.80

รวมสินทรัพย
1,479,135,502.58 1,250,969,103.59 1,076,044,724.83

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้

งบการเงิน
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ง บการ เงินรวม ง บการ เงินเฉพาะกิจ การ

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

บาท บาท บาท

        หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ

        เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

     เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก

      เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย

     เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ

      สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภาย

ในหนึ่งป

       สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อที่ถึงกำหนด

ชำระภาย ในหนึ่ง ป

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น

        เงินรับลวงหนางานบริการ

        เงินรับลวงหนาคาสินคา

        เจาหนี้เงินประกันผลงาน

        คาใชจายคางจาย

        หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หมายเหตุ 18,19)

(หมายเหตุ 20)

(หมายเหตุ 7.2)

(หมายเหตุ 21)

(หมายเหตุ 22)

103,117,646.96

90,000,000.00

283,875,366.11

2,612,430.12

40,073,470.64

7,230,064.56

76,821,598.52

6,047,123.34

11,641,021.08

37,731,421.27

29,919,635.47

88,366,607.53

90,000,000.00

276,006,191.80

-

33,490,955.02

3,416,496.38

41,211,515.58

6,029,720.86

11,443,556.40

11,211,246.71

18,614,448.70

93,633,743.06

80,000,000.00

218,464,401.29

-

27,758,735.45

5,923,324.52

38,555,349.39

10,138,598.99

12,111,961.31

17,315,474.96

27,172,918.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน 689,069,778.07 579,790,738.98 531,074,507.11

หนี้สินไมหมุนเวียน

      เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ

      หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ

(หมายเหตุ 21)

(หมายเหตุ 22)

53,301,190.48
5,383,594.89

16,549,144.75
1,310,021.42

-

16,803,264.55
4,765,195.04

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 58,684,785.37 17,859,166.17 21,568,459.59

 รวมหนี้สิน 747,754,563.44 597,649,905.15 552,642,996.70

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ง บการ เงินรวม ง บการ เงินเฉพาะกิจ การ

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

บาท บาท บาท

สวนของผูถือหุน

     ทุนเรือนหุน

        ทุนจดทะเบียน

            หุนสามัญ 402,286,100 หุน มูลคาหุนละ 

1.00 บาท

            หุนสามัญ 328,923,150 หุน มูลคาหุนละ 

1.00 บาท

(หมายเหตุ 23,34)

402,286,100.00

-

402,286,100.00

-

-

328,923,150.00

        ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว

            หุนสามัญ 302,350,462 หุน มูลคาหุนละ 

1.00 บาท

            หุนสามัญ 265,559,257 หุน มูลคาหุนละ 

1.00 บาท

     สวนเกินมูลคาหุน

     กำไรสะสม

        จัดสรรแลว

           สำรองตามกฎหมาย

        ยังไมไดจัดสรร

302,350,462.00

-

137,900,000.00

12,590,153.09
197,614,304.55

302,350,462.00

-

137,900,000.00

12,660,153.09
200,408,583.35

-

265,559,257.00

137,900,000.00

5,390,153.09
114,552,348.04

     รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

     สวนของผูถือหุนสวนนอย

650,454,919.64

80,926,019.50

653,319,198.44

               -

523,401,758.13

               -

รวมสวนของผูถือหุน 731,380,939.14 653,319,198.44 523,401,758.13

 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,479,135,502.58 1,250,969,103.59 1,076,044,724.83

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับป สิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ง บการ เงินรวม ง บการ เงินเฉพาะกิจ การ

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550

บาท บาท บาท

 รายไดจากการขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการ

2,172,726,693.64
(1,810,523,972.21)

2,077,154,792.93
(1,711,135,835.73)

2,156,010,459.87
(1,804,949,950.58)

กำไร ขั้นตน

 รายได อื่น

คา ใชจาย ใน การ ขาย
คา ใชจาย ใน การ บริหาร

คา ตอบแทน กรรมการ

สวนเกิน ของ สวน ไดเสีย ของ ผูซ้ือ ใน มูลคา ยุติธรรม ของ   
สินทรัพย และ หนี้สิน ที ่สูงกวา ราคาทุน

 ดอกเบี้ย จาย

(หมายเหตุ 26)

(หมายเหตุ 13)

362,202,721.43

34,246,542.62

(14,462,731.48)

(156,623,731.48)

(3,096,000.00)

15,076,476.58

(23,649,690.36)

366,018,957.20

30,345,217.13

(14,462,731.48)

(138,817,162.30)

(3,096,000.00)

-

(19,929,009.79)

351,060,509.29

21,041,985.33

(7,175,667.62)

(135,841,662.60)

(2,745,000.00)

-

(14,183,268.96)

กำไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 28)

213,694,206.76
(40,296,384.32)

220,059,270.76
(40,296,384.32)

212,156,895.44
(66,762,987.47)

กำไรสำหรับงวด
173,397,822.44 179,762,886.44 145,393,907.97

การแบงปนกำไร(ขาดทุน)

     สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ

     สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
176,898,607.64
(3,500,785.20)

 

173,397,822.44

กำไรตอหุนสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

     กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

     กำไรตอหุ้นปรับลด
(หมายเหตุ 29)

(หมายเหตุ 29)

0.64

0.64

0.65

0.65

0.65

0.65

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ง บแสดง การเปลี่ยนแปลง ใน สวน ของ ผู ถือหุน 
สำหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบ การเงิน รวม

หุน สามัญ 
ที่ ออก และ 
เรียก ชำระ 

แลว

สวนเกิน 
มูลคา หุน

กำไรสะสม

รวม
สวน ของ 
ผู ถือหุน 
สวนนอย

รวม  จัดสรร 
แลว สำรอง 

ตามกฎหมาย

ยัง ไมได 
จัดสรร

บาท บาท  บาท  บาท  บาท บาท บาท

ยอด คงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550

ทุน เพิ่มขึ้น จาก การ ใช สิทธิ

·Ø¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ ̈Ò¡ ËØ¹ »ั¹¼Å

เงินปนผล จาย

เงินปนผล จาย ระหวาง กาล

สำรอง ตามกฎหมาย

 สวน ไดเสีย ของ ผู ถือหุน 
สวนนอย

กำไรสำหรับงวด

(ห มาย เหตุ 24.1)

(ห มาย เหตุ 25.3)

(ห มาย เหตุ 25.4)

(ห มาย เหตุ 25.3)

(ห มาย เหตุ 25.4)

265,559,257.00

3,413,226.00

33,377,979.00

-

-

-

            -

137,900,000.00

-

-

-

-

-

-

            -

5,390,153.09

-

-

-

-

7,200,000.00

-

            -

114,552,348.04

-

-

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

(7,200,000.00)

-

176,898,607.64

523,401,758.13

3,413,226.00

33,377,979.00

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

-

-

176,898,607.64

-

-

-

-

-

84,426,804.70

(3,500,785.20)

523,401,758.13

3,413,226.00

33,377,979.00

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

-

84,426,804.70

.3

302,350,462.00 137,900,000.00 12,590,153.09 197,614,304.55 650,454,919.64 80,926,019.50 731,380,939.14

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้

ยอด คงเหลือ ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2551
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ง บแสดง การเปลี่ยนแปลง ใน สวน ของ ผู ถือหุน 
สำหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการ เงินเฉพาะ กิจการ

หุน สามัญ ที ่
ออก และ เรียก 

ชำระ แลว

สวนเกิน มูลคา 
หุน

กำไรสะสม

รวม จัดสรร 
แลว สำรอง 

ตามกฎหมาย
ยัง ไมได จัดสรร

บาท บาท  บาท  บาท  บาท

ยอด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ทุน เพิ่มขึ้น จาก การ ใช สิทธิ

·Ø¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ ̈Ò¡ ËØ¹ »ั¹¼Å

เงินปนผล จาย ระหวาง กาล

เงินปนผล จาย

สำรอง ตามกฎหมาย

กำไรสำหรับงวด

(ห มาย เหตุ 24.1)

(ห มาย เหตุ 25.1)

(ห มาย เหตุ 25.1)

(ห มาย เหตุ 25.2)

(ห มาย เหตุ 25.2)

210,000,000.00

2,762,104.00

52,797,153.00

-

-

-
               

-

137,900,000.00

-

-

-

-

-
               

-

290,153.09

-

-

-

-

5,100,000.00
               

-

53,921,943.61

-

-

(58,663,503.54)

(21,000,000.00)

(5,100,000.00)
145,393,907.97

402,112,096.70

2,762,104.00

52,797,153.00

(58,663,503.54)

(21,000,000.00)

-
145,393,907.97

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ

ทุนเพิ่มขึ้นจากหุนปันผล

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

สำรอง ตามกฎหมาย

กำไรสำหรับงวด

(ห มาย เหตุ 24.1)

(ห มาย เหตุ 25.3)

(ห มาย เหตุ 25.4)

(ห มาย เหตุ 25.3)

(ห มาย เหตุ 25.4)

265,559,257.00

3,413,226.00

33,377,979.00

-

-

-
              -

137,900,000.00

-

-

-

-

-
              -

5,390,153.09

-

-

-

-

7,270,000.00
             -

114,552,348.04

-

-

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

(7,270,000.00)
179,762,886.44

523,401,758.13

3,413,226.00

33,377,979.00

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

-
179,762,886.44

ยอด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 302,350,462.00 137,900,000.00 12,660,153.09 200,408,583.35 653,319,198.44

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบ กระแสเงินสด 
สำหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบ การเงิน รวม 
31 ธันวาคม 2551

งบ การเงิน เฉพาะกิจ การ

 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

บาท  บาท  บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

     กำไรสำหรับงวด
       ปรับรายการที่กระทบกำไรสำหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย) 

จากการดำเนินงาน
        คาเสื่อมราคา
        คาใชจายตัดจาย
        หนี้สงสัยจะสูญ
        หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
        (กำไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเพื่อคา
        ขาดทุนจากการตัดจำหนายภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย
        (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร
        กำไรจากการขายสินทรัพยที่ไมใชดำเนินงาน
        กำไรจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน
        โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาในที่ดิน
        ขาดทุนจากการดอยคาที่ดิน
        ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยถาวร
        ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
        (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
        ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากบริษัทยอยปดกิจการ
        ดอกเบี้ยรับ
        ดอกเบี้ยเชาซื้อตัดจาย
        ดอกเบี้ยจาย
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล
         สวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

และหนี้สินที่สูงกวาราคาทุน
        สวนไดเสียของผูถือหุนสวนนอย

176,898,607.64

27,497,711.44
1,373,751.11
5,735,204.71

(10,997,452.74)
12,933,707.00
1,583,773.09
(239,724.69)

(2,419,281.25)
(65.48)

(520,000.00)
822,000.00

2,613,568.81
4,950,948.52
(62,213.63)

-
(594,160.21)
986,942.05

22,662,748.31
40,296,384.32

(15,076,476.58)

(3,500,785.20)

179,762,886.44

17,696,522.10
1,311,134.14
5,735,204.71

(10,997,452.74)
12,933,707.00
1,583,773.09
(239,724.69)

(2,419,281.25)
(65.48)

(520,000.00)
822,000.00
60,376.59

4,950,948.52
(62,213.63)

-
(277,074.02)
459,686.56

19,469,323.23
40,296,384.32

-

               -

145,393,907.97

15,253,663.18
1,036,388.52

17,094,855.80
(5,845,815.78)

-
-

(163,877.92)
-
-
-
-

42,882.32
600,687.21

(146,559.16)
378,580.70

(465,720.20)
577,558.75

13,605,710.21
66,762,987.47

-

               -

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน

ดำเนินงาน

        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ
        (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ

264,945,187.22

50,498,278.18
(56,279,610.46)
(38,837,778.19)

270,566,134.89

57,377,533.89
(39,628,807.58)
(43,033,360.57)

254,125,249.07

(174,437,487.32)
(28,990,796.47)
(75,186,886.63)

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบ กระแสเงินสด 
สำหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบ การเงิน รวม
31 ธันวาคม 2551

งบ การเงิน เฉพาะกิจ การ

 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

บาท  บาท  บาท

กระแส เงินสด จาก กิจกรรม ดำเนินงาน(ตอ)

        (เพิ่มขึ้น)ลดลง ใน เงิน จาย ลวงหนา คา สินคา
        (เพิ่มขึ้น)ลดลง ใน สินทรัพย หมุนเวียน อื่น
        (เพิ่มขึ้น)ลดลง ใน ภาษีเงินได นิติบุคคล ถูก หัก ณ ที ่จาย
        (เพิ่มขึ้น)ลดลง ใน สินทรัพย ไม หมุนเวียน อื่น
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน เจาหนี้ การ คา และ ตั๋วเงิน จาย
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน เงิน รับ ลวงหนา งาน บริการ
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน เงิน รับ ลวงหนา คา สินคา
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน เจาหนี้ เงิน ประกัน ผลงาน
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน คา ใชจาย คาง จาย
        เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน หนี้สิน หมุนเวียน อื่น
        เงินสด รับ ดอกเบี้ย รับ
        เงินสด จาย ใน ดอกเบี้ย จาย
         เงินสด จาย ภาษีเงินได นิติบุคคล

(66,087,043.51)
(61,116,151.58)

9,327,305.01
90,465.38

59,905,917.37
37,604,935.42
(4,091,475.65)

(470,940.23)
13,808,566.69
(2,106,717.79)

760,702.83
(22,221,171.12)
(59,719,259.70)

(65,698,278.62)
(18,621,486.16)

9,327,305.01
26,810.06

57,604,004.14
2,656,166.19

(4,108,878.13)
(668,404.91)

(6,211,701.05)
(3,420,726.79)

274,324.72
(19,161,761.41)
(59,102,868.02)

2,609,215.87
22,905,419.40

-
245,761.63

54,035,551.72
(148,981,111.18)

(454,671.90)
6,064,615.47

(11,995,004.17)
13,757,697.31

469,378.71
(14,796,012.07)
(65,030,467.89)

เงินสด สุทธ ิได มา(ใช ไป)จาก กิจกรรม ดำเนินงาน 126,011,209.87 138,176,005.66 (165,659,548.45)

กระแส เงินสด จาก กิจกรรม ลงทุน

        เงินสด จาย ใน เงินลงทุน ชั่วคราว
        เงินสด รับ ใน เงินลงทุน ชั่วคราว
        เงินสด จาย ใน เงิน ให กูยืม ระยะสั้น แก บริษัท ยอย
        เงินสด จาย ใน เงิน ให กูยืม แก บริษัท ที ่เกี่ยวของ กัน
        เงินสด รับ ใน เงิน ให กูยืม แก บริษัท ที ่เกี่ยวของ กัน
        เงินสด จาย ซื้อ เงินลงทุน ใน บริษัท ยอย
        เงินสด รับ ใน เงิน ให กูยืม บุคคล ที ่เกี่ยวของ กัน
        เงินสด จาย ซื้อ ใน สินทรัพย ถาวร
        เงินสด รับ ใน การ ขาย สินทรัพย ถาวร
        เงินสด จาย ซื้อ ใน ที่ดิน ที ่ไม ใช ดำเนินงาน
        เงินสด รับ ใน การ ขาย สินทรัพย ที ่ไม ใช ดำเนินงาน
        เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
        เงินสด รับ ใน สิน ทรัพย ไมมี ตัวตน
        (เพิ่มขึ้น) ลดลง ใน เงินฝาก ประจำที ่ติด ภาระ ค้ำประกัน

(หมาย เหตุ 13)

(หมาย เหตุ 14)

(หมาย เหตุ 16)

(37,002,220.00)
7,752,613.00

-
-
-

(52,074,107.11)
230,000.00

(137,622,785.19)
1,225,789.00

(2,900,000.00)
4,991,331.38

(2,795,670.95)
66.48

(21,887,244.39)

(37,002,220.00)
7,752,613.00

(3,000,000.00)
-
-

(54,000,000.00)
-

(25,812,086.55)
363,788.94

(2,900,000.00)
4,991,331.38

(2,383,670.95)
66.48

10,614,622.69

-
-
-

(5,000,000.00)
5,000,000.00

-
-

(51,665,186.06)
842,469.19

-
-

(971,440.00)
-

32,109,540.33

เงินสด สุทธ ิได มา (ใช ไป) จาก กิจกรรม ลงทุน (240,082,227.78) (101,375,555.01) (19,684,616.54)

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบ กระแสเงินสด 
สำหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบ การเงิน รวม
31 ธันวาคม 2551

งบ การเงิน เฉพาะกิจ การ

 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

บาท  บาท  บาท

กระแส เงินสด จาก กิจกรรม จัดหา เงิน
          เพิ่มขึ้น(ลดลง)ใน เงิน เบิก เกิน บัญช ีและ เงิน กูยืม ระยะสั้น 

จาก สถาบัน การเงิน
        เงินสด รับ ใน เงิน กูยืม ระยะสั้น บุคคล ภายนอก
        เงินสด จาย ชำระ ใน เงิน กูยืม ระยะสั้น บุคคล ภายนอก
         เงินสด รับ ใน เงิน กูยืม ระยะสั้น จาก กรรมการ
         เงินสด จาย ชำระ ใน เงิน กูยืม ระยะสั้น จาก กรรมการ
        เงินสด รับ ใน เงิน กูยืม ระยะยาว
        เงินสด จาย ชำระ ใน เงิน กูยืม ระยะยาว
        เงินสด จาย ชำระ ใน เจาหนี้ ตาม สัญญา เชาซื้อ
         เงินสด จาย ใน เงินปนผล
         เงินสด รับ จาก การ เพิ่ม ทุน
         เงินสด รับ จาก การ รับ ชำระ คา หุน เพิ่มขึ้น

9,483,903.90

80,000,000.00
(70,000,000.00)

5,864,430.12
(3,252,000.00)
72,800,000.00

(39,927,716.46)
(10,077,865.87)
(53,229,843.07)

3,413,226.00
112,201,000.00

(5,267,135.53)

80,000,000.00
(70,000,000.00)

-
-

42,800,000.00
(37,321,900.23)
(6,421,688.32)

(53,229,843.07)
3,413,226.00

               -

93,641,718.50

80,000,000.00
-
-
-

47,962,000.00
(3,400,000.00)
(5,688,036.80)

(79,663,503.54)
55,559,257.00

               -

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหา เงิน 107,275,134.62 (46,027,341.15) 188,411,435.16

เงินสด และ รายการ เทียบเทา เงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

เงินสด และ รายการ เทียบเทา เงินสด ณ วัน ตน งวด (หมาย เหตุ 8)

(6,795,883.29)

15,114,315.79

(9,226,890.50)

15,114,315.79

3,067,270.17

12,047,045.62

 เงินสด และ รายการ เทียบเทา เงินสด ณ วัน ปลาย งวด (หมาย เหตุ 8) 8,318,432.50 5,887,425.29 15,114,315.79

หมาย เหตุประกอบ งบ การเงิน เปน สวนหนึ่ง ของ งบ การเงิน นี้
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บริษัท  เด็ม โก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยอย

หมายเหตุ ประกอบ งบ การเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

 1.ขอมูล ทั่วไป

 บริษัทฯ  จด ทะเบียน ตาม ประมวล กฎหมายแพง และ พาณิชย เปน นิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด  ทะเบียน เลข ที่ 0107549000092 เมื่อ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2535 สำนัก งานใหญ ตั้งอยู เลข ที่ 50/26-27 หมู ที่ 8 ถนน พหล โยธิน แขวง อนุสาวรีย เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร ตอมา ได 
ยาย สำนัก งานใหญ ตั้งอยู เลข ที่ 59 หมู ที่ 1 ต.สวน พริกไทย อ.เมือง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี และ ได จด ทะเบียน แปรสภาพ เปน บริษัท มหาชน จำกัด กับ 
กระทรวง พาณิชย เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2549

 บริษัทฯ  ประกอบ กิจการ หลัก เปน ผูรับเหมา กอสราง ระบบ ไฟฟา และ งาน บริการ ดาน วิศวกรรม ไฟฟา และ โทรคมนาคม ทุก ประเภท รวม 
ทั้งเปน ผูผลิต งาน โครง เหล็ก ชุบ สังกะสี ซื้อ และ จำหนาย อุปกรณ ระบบ ไฟฟา

 2.เกณฑ ใน การ จัดทำ งบ การเงิน

  2.1  บริษัทฯ  ได จัดทำ งบ การเงิน ขึ้น ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ไทย รวม ถึง การ ตีความ  และ แนวปฏิบัติ ทางการ บัญชี ที่ประกาศ ใช โดย 
สภา วิชาชีพ บัญชี  และ จัด ทำขึ้น ตาม หลักการ บัญชี ที่รับรอง ทั่วไป ของ ประเทศ ไทย  และ ตาม ขอกำหนด ของ คณะกรรมการ กำกับ 
หลักทรัพย  และ ตลาด หลักทรัพย วาดวย   การ จัดทำ และ นำเสนอ รายงาน ทางการเงิน

  2.2  งบ การเงิน นี้ ได จัด ทำขึ้น โดย ถือ หลักเกณฑ การ บันทึก ตาม ราคา ทุนเดิม ยกเวน ตามที่ ระบุ ใน นโยบาย การ บัญชี

  2.3  ใน การ จัดทำ งบ การเงิน เพื่อให เปนไปตาม หลักการ บัญชี ที่รับรอง ทั่วไป  ฝายจัดการ ของ บริษัทฯ  ตอง ใช การ ประมาณ และ ขอ 
สมมติฐาน หลาย ประการ  ซึ่ง มี ผลกระทบ ตอ จำนวน เงิน ที่ เกี่ยวกับ รายได คา ใชจาย สินทรัพย  และ หนี้สิน และ การ เปดเผย 
ขอมูล เกี่ยวกับ สินทรัพย และ หนี้สิน ที่ อาจ เกิดขึ้น ซึ่ง ผล ที่ เกิดขึ้น จริง อาจ แตกตาง ไปจาก จำนวน ที่ ได ประมาณ

  2.4  บริษัทฯ ได จัด ประเภท รายการ บาง รายการ ใน งบ การเงิน ที่ นำมา แสดง เปรียบเทียบ ใหม เพื่อให สอดคลองกับ การ จัด ประเภท รายการ 
บัญชี ของ งวด ปจจุบัน ซึ่ง ไม มีผลตอ กำไรสุทธิ หรือ สวน ของ ผู ถือหุน ตามที่ ได รายงาน ไว แลว 

  2.5  เพื่อ ความ สะดวก ของ ผูใช งบ การเงิน รวม และ งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ จึง ได มี การ แปล งบ การเงิน เปน ภาษา อังกฤษ จาก งบ การเงิน 
ที่ จัด ทำเปน ภาษาไทย

 3. การ ประกาศใช มาตรฐาน การ บัญชี ใหม

   3.1  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ปรับปรุง ใหม ที่ มี ผล บังคับใช ใน ป ปจจุบัน โดย บริษัทฯ  ได ใช มาตรฐาน การ บัญชี ตอไปนี้ ซึ่ง เกี่ยวของ 
กับ การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ กิจการ

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบ กระแส เงินสด

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคา คงเหลือ

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุน การ กูยืม

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การ นำเสนอ งบ การเงิน

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  นโยบาย การ บัญชี การ เปลี ่ยนแปลง ประมาณการ ทาง บัญชี และ ขอ 
ผิดพลาด

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบ การเงิน ระหวาง กาล

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การ รวม ธุรกิจ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญา กอสราง

   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 51   สินทรัพย ไมมี ตัวตน

   การ ใช มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ดังกลาว จะ ไมมี ผลกระทบ อยาง เปน สาระ สำคัญตอ งบ การเงิน ของ บริษัทฯ  
   3.2 มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ปรับปรุง ใหม ที่ ยัง ไมมีผล บังคับใช ใน ป ปจจุบัน   

   ฉบับ ที่  36  (ปรับปรุง 2550) การ ดอยคา ของ สินทรัพย

   ฉบับ ที่  54  (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย ไม หมุนเวียน ที่ถือ ไว เพื่อ ขาย และ การ ดำเนินงาน ที่ ยกเลิก

      มาตรฐาน การ บัญชี ขางตน ให ถือ ปฏิบัติ กับ งบ การเงิน สำหรับ รอบ ระยะเวลา บัญชี ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง วันที่ 1 มกราคม 

2552 เปนตนไป ฝายบริหาร ของ บริษัทฯ  ได ประเมิน แลว เห็นวา มาตรฐาน  การ บัญชี ฉบับ ดังกลาว จะ ไมมี ผลกระทบ อยาง เปน 
สาระ สำคัญตอ งบ การเงิน สำหรับ ป ที่ เริ่ม ใช มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ดังกลาว

 4. สิทธิ ประโยชน จาก การ สงเสริม การ ลงทุน

    บริษัทฯ ไดรับ บัตร สงเสริม การ ลงทุน เลข ที่ 2232(2)/2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550 จาก คณะกรรมการ สงเสริม การ ลงทุน 

เพื่อ แสดงวา เปน ผู ไดรับ การ สงเสริม การ ลงทุน ใน กิจการ ผลิต STEEL STRUCTURE ประเภท 4.19 กิจการ ผลิต โครงสราง โลหะ ที ่
ใช ใน การ กอสราง หรือ อุปกรณ สำหรับ งาน อุตสาหกรรม (FABRICATION INDUSTRY) โดย ไดสิทธิ ประโยชน ตาม พระ ราช บัญญัต ิ
สงเสริมการ ลงทุน พ.ศ. 2520 ตาม มาตรา  25, 26, 28, 31, 34, 35 และ มาตรา 36  สิทธิ ประโยชน ที่ ไดรับ รวมทั้ง การ ไดรับ 
ยกเวน อากรขาเขา สำหรับ เครื่องจักร ตามที่ อนุมัติ ยกเวน ภาษีเงินได นิติบุคคล สำหรับ กำไรสุทธิ มี กำหนด เวลา 8 ป และ ภาษีเงินได 
นิติ บุคลคล สำหรับ กำไรสุทธิ ที่ ได จาก การ ประกอบ กิจการ ที่ ไดรับ การ สงเสริม รวมกัน ไม เกิน รอยละ 100 ของ เงินลงทุน ไม รวม คา 
ที่ดิน และ ทุน หมุนเวียน มี กำหนด เวลา 8 ป 

    บริษัทฯ  เริ่มมี รายได จาก การ ประกอบ กิจการ ที่ ไดรับ สงเสริม การ ลงทุน ตั้งแต วันที่ 4 มกราคม 2551 และ หมดอายุ วันที่ 3 

มกราคม 2559

 5. สรุป นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ

  5.1 การ รับรู รายได จาก การ ขาย

    รายได จาก การ ขาย รับรู เมื่อ สงมอบ สินคา แลว

  5.2 การ รับรู รายได จาก การ ใหบริการ

     รายได จาก การ ใหบริการ รับรู ตาม สัญญา ราคา คงที่ ดวย วิธี อัตราสวน ของ งาน ที่ ทำ เสร็จ ซึ่ง คำนวณ ตาม อัตรา สวนงาน 
ที่ ทำ เสร็จ ซึ่ง กำหนด ขึ้น จาก อัตราสวน ตนทุน ของ งาน บริการ ทั้งสิ้น ที่เกิด ขึ้นกับ ตนทุน ทั้งหมด ที่ ประมาณวา จะ ใช ใน การ กอสราง 
ตาม สัญญา โดย เทียบเคียง กับ อัตรา สวนงาน ที่ ทำ เสร็จ ซึ่ง กำหนด ขึ้น โดย วิศวกร ใน กรณีที่ มี ความ เปนไปได คอนขาง แนนอน วา 
ตนทุน ทั้งสิ้น ของ โครงการ เกิน กวา มูลคา รายได ตาม สัญญา  กิจการ จะ รับรู ประมาณการ ขาดทุน ดังกลาว เปน คา ใชจาย ทันที ใน 
งบ กำไร ขาดทุน

     ใน กรณีที่ สัญญา ที่ มี ตนทุน งาน บริการ บวก กำไร ที่ คาดวา จะ ไดรับ มากกวา เงิน เรียกเก็บ จาก ลูกคา ได แสดง ไว เปน 

“มูลคา งาน เสร็จ แต ยัง ไมได เรียกเก็บ” ใน งบดุล สวน สัญญา ที่ มี การ เรียก เก็บเงิน จาก ลูกคา มากกวา ตนทุน งาน บริการ บวก กำไร 
ที่ คาดวา จะ ไดรับ จะ แสดง ไว เปน “รายได คา งาน บริการ รับ ลวงหนา” ภายใต หนี้สิน หมุนเวียน ใน งบดุล

  5.3 การ รับรู คา ใชจาย

    คา ใชจาย รับรู ตามเกณฑ คง คาง
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  5.4 เงินสด และ รายการ เทียบเทา เงินสด

     เงินสด และ รายการ เทียบเทา เงินสด รวม เงิน ฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย กระแส รายวัน และ ฝากประจำ ไม เกิน 3 

เดือน ที่ ไมติด ภาระ ค้ำประกัน

  5.5 ลูกหนี้ การ คา ลูกหนี้ อื่น และ คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ

      ลูกหนี้ การ คา และ ลูกหนี้ อื่น แสดง ตาม มูลคา สุทธิ ที่จะ ไดรับ สำหรับ คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ บริษัทฯ  มี นโยบาย 
ประมาณการ คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ จาก ลูกหนี้ แตละ ราย ที่ คาดวา จะ ไม ไดรับ ชำระหนี้

  5.6 สินคา คงเหลือ และ คา เผื่อ มูลคา สินคา ลดลง

      สินคา คงเหลือ บันทึก ดวย ราคาทุน ตาม วิธี เขา กอน ออก กอน หรือ มูลคา สุทธิ ที่จะ ไดรับ แลว แตอยางใด จะ ต่ำกวา 

บริษัทฯ  จะ พิจารณา ตั้งคา เผื่อ มูลคา สินคา ลดลง ใน สินคา ที่ ไม เคลื่อนไหว เปนเวลา 1 ป  รอยละ 50 ของ มูลคา และ สวน ที่ เกิน 

2 ป ขึ้น ไป พิจารณา ตั้งคา เผื่อ ทั้ง จำนวน

  5.7 เงินลงทุน ใน บริษัท ยอย

    เงินลงทุน ใน บริษัท ยอย บันทึก ดวย วิธี ราคาทุน

  5.8 ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ

     ที่ดิน บันทึก ตาม ราคาทุน ณ วัน ที่เกิด รายการ อาคาร และ อุปกรณ บันทึก ตาม ราคาทุน ณ วัน ที่เกิด รายการ หัก ดวย 
คา เสื่อมราคา สะสม และ คำนวณ คา เสื่อมราคา โดย วิธี เสนตรง ตามเกณฑ อายุ การ ใชงาน โดย ประมาณ ดังนี้

    - สวน ปรับปรุง ที่ดิน       5 และ 10 ป  

    - อาคาร และ สวน ปรับปรุง     5 และ 20 ป

    - เครื่องจักร และ อุปกรณ   5 และ 10 ป

    - เครื่อง ตกแตง และ เครื่องใช สำนักงาน  3 และ 10 ป

    - ยานพาหนะ    5 ป

  5.9 สินทรัพย ไมมี ตัวตน และ คา ตัด จำหนาย

     ตนทุน การ ได มา ซึ่ง โปรแกรม สำเร็จรูป บันทึก เปน สินทรัพย ไมมี ตัวตน และ จะ ตัด บัญชี เปน คา ใชจาย โดย วิธี เสนตรง 
เปน ระยะเวลา 5 ป

  5.10 เจาหนี้ การ คา และ เจาหนี้ อื่น

    เจาหนี้ การ คา และ เจาหนี้ อื่น แสดง ใน ราคาทุน

  5.11 การ ดอยคา

     ยอด สินทรัพย คงเหลือ ตาม บัญชี ไดรับ การ ทบทวน ณ ทุก วันที่ ใน งบดุล วา มี ขอบงชี้ เรื่อง การ ดอยคา หรือไม ใน กรณ ี
ที่ มี ขอบงชี้ จะ ทำการ ประมาณ มูลคา สินทรัพย ที่ คาดวา จะ ไดรับ คืน โดย จะ รับรู ผล ขาดทุน จาก การ ดอยคา เมื่อ มูลคา ตาม บัญชี ของ 
สินทรัพย หรือ มูลคา ตาม บัญชี ของ หนวย สินทรัพย ที่ กอ ให เกิด เงินสด สูงกวา มูลคา ที่ จะ ไดรับ คืน ขาดทุน จาก การ ดอยคา บันทึก 
ใน งบ กำไร ขาดทุน

    การ คำนวณ มูล คาที่ คาดวา จะ ไดรับ คืน

   -  มูล คาที่ คาดวา จะ ไดรับ คืน หมายถึง ราคา ขายของ สินทรัพย หรือ มูลคา จาก การ ใช ของ สินทรัพย แลวแต มูลคา ใด จะ สูงกวา ใน 
การ ประเมิน มูลคา จาก การ ใช ของ สินทรัพย ประมาณการ กระแส เงินสด ที่จะ ไดรับ ใน อนาคต จะ คิด ลด เปน มูลคา ปจจุบัน โดย 
ใช อัตรา คิด ลด กอน คำนวณ ภาษีเงินได เพื่อให สะทอน มูล คาที่ อาจ ประเมิน ได ใน ตลาด ปจจุบัน ซึ่ง แปรไป ตามเวลา และ ความ 
เสี่ยง ที่ มี ตอ สินทรัพย สำหรับ สินทรัพย ที่ ไม กอ ให เกิด เงินสด ซึ่ง สวนใหญ เปน หนวย แยก อิสระ จาก สินทรัพย อื่นๆ  ให พิจารณา 
มูล คาที่ คาดวา จะ ไดรับ คืนให สอดคลองกับ หนวย สินทรัพย ที่ กอ ให เกิด เงินสด ที่ สินทรัพย นั้น มี ความ เกี่ยวของ ดวย
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   การ กลับ รายการ ดอยคา

   -  บริษัท จะ กลับ รายการ บัญชี ขาดทุน จาก การ ดอยคา หาก มี การ เปลี่ยนแปลง ประมาณการ ที่ ใช ใน การ คำนวณ มูล คาที่ 

คาดวา จะ ไดรับ คืน

   -  บริษัท จะ กลับ รายการ บัญชี ขาดทุน จาก การ ดอยคา เพียง เพื่อให มูลคา ตาม บัญชี ของ สินทรัพย ไม เกิน กวา มูลคา ตาม บัญชี 

ภายหลัง หัก คา เสื่อมราคา หรือ คา ตัด จำหนาย เชน เดียว กับ ใน กรณ�ที่ ไมเคย มี การ บันทึก ขาดทุน จาก การ ดอยคา มา กอน 

รายการ กลับ รายการ ขาดทุน จาก การ ดอยคา จะ บันทึก เปน รายได ใน งบ กำไร ขาดทุน

  5.12 รายการ เงินตรา ตางประเทศ

     รายการ ที่ เปน เงินตรา ตางประเทศ บันทึก ไว โดย แปลง คา เปน เงินบาท ตาม อัตรา แลกเปลี่ยน  ณ วัน ที่เกิด รายการ 

ยอด คงเหลือ ของ สินทรัพย และ หน�้สิน ที่ เปน เงินตรา ตางประเทศ ณ วัน สิ้น งวด แปลง คา เปน เงินบาท ตาม อัตรา ปด ซึ�ง 

เปนอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วัน นั้น ผลกำไร หรือ ขาดทุน จาก การ แปลง คา น�้ แสดง รวม ไว เปน รายได หรือ คา ใชจาย ใน งบ กำไร 

ขาดทุน ใน งวด นั้น

  5.13 เครื่องมือ ทางการเงิน

     เครื่องมือ ทางการเงิน สินทรัพย ทางการเงิน ที่ แสดง ใน งบดุล ประกอบดวย เงินสด และ เงิน ฝากธนาคาร  เงินลงทุน 

ลูกหน�้ การ คา หน�้สิน ทางการเงิน ที่ แสดง ใน งบดุล ประกอบดวย เจาหน�้ การ คา และ เงิน กูยืม ซึ�ง นโยบาย การ บัญชี เฉพาะ 

สำหรับ รายการ แตละ รายการ ได เปดเผย แยก ไว แตละ หัวขอ ที่ เกี่ยวของ บริษัทฯ  ได ทำสัญญา ซื้อขาย เงินตรา ตางประเทศ 

ลวงหนา เพื่อ ปองกัน ความ เสี่ยง จาก ความ ผันผวน ของ อัตรา แลกเปลี่ยน โดย สัญญา ซื้อขาย เงินตรา ตางประเทศ ลวงหนา จะ 

กำหนด อัตรา แลกเปลี่ยน ใน อนาคต ที่ สินทรัพย และ หน�้สิน ที่ เปน เงิน ตาง ตรา ประเทศ จะ ไดรับ หรือ ตอง จาย ชำระ โดย สัญญา 

ซื้อขาย เงินตรา ตางประเทศ ลวงหนา ณ วัน สิ้น งวด จะ คำนวณ หา มูลคา ยุติธรรม และ แสดง ใน หมายเหตุ ประกอบ งบ การเงิน  

และ กำไร(ขาดทุน)ที่ เกิดขึ้น จริง จาก สัญญา ซื้อขาย เงินตรา ตางประเทศ ลวงหนา จะ ถูก บันทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน

  5.14 ประมาณการ หน�้ สิ้น

     บริษัท จะ บันทึก ประมาณการ หน�สิ้น เม่ือ มี ความ เปนไปได คอนขาง แน ของ การ เกิด ภาระ ผูกพัน ใน ปจจุบัน ตามกฎหมาย 

หรือ จาก การ อนุมาน อัน เปนผล สืบเน��อง มาจาก เหตุการณ ในอดีต ภาระ ผูกพัน ดังกลาว คาดวา จะ สงผลให ตอง เกิด การ ไหล 

ออก ของ ทรัพยากร เพื่อ จาย ชำระ ภาระ ผูกพัน และ จำนวน ที่ ตอง จาย สามารถ ประมาณการ ได อยาง นา เชื่อถือ รายจาย ที่จะ 

ไดรับ คืน บันทึก เปน สินทรัพย แยก ตางหาก ก็ตอเมื่อ การ ไดรับ คืน คาดวา จะ ไดรับ อยาง แนนอน เมื่อ ได จาย ชำระ ประมาณการ 

หน�้สิน ไปแลว

  5.15 กำไร ตอ หุน

     กำไร ตอ หุน ขั้น พื้นฐาน คำนวณ โดย การ หาร กำไรสุทธิ สำหรับ ป ดวย จำนวน ถัวเฉลี่ย ถวง น้ำหนัก ของ หุน สามัญ 

ที่ ออก และ เรียก ชำระ แลว 

     กำไร ตอ หุน ปรับ ลด คำนวณ โดย การ หาร กำไรสุทธิ สำหรับ ป ดวย ผลรวม ของ จำนวน หุน สามัญ ถัวเฉลี่ย ถวง น้ำหนัก 

ที่ ออก อยู ใน ระหวาง ป กับ จำนวน ถัวเฉลี่ย ถวง น้ำหนัก ของ หุน สามัญ ที่ บริษัทฯ  อาจ ตอง ออก เพื่อ แปลง ใบสำคัญ แสดง สิทธิ 

ทั้งสิ้น ให เปน หุน สามัญ

  5.16 การ จัดสรร กำไร สะสม

     การ จัดสรร กำไร สะสม เปนไปตาม พระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ พระ ราช บัญญัติ บริษัท 

มหาชน จำกัด (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2544 โดย บริษัทฯ  จะ จัดสรร เปน สำรอง ตามกฎหมาย เมื่อ ไดรับ อนุมัติ จาก ที่ประชุม ผู 

ถือหุน   
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  5.17 กอง ทุนสำรอง เลี้ยงชีพ

     บริษัทฯ  และ พนักงาน ของ บริษัทฯ ได รวมกัน จัดตั้ง กอง ทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ภายใต การ อนุมัติ จาก กระทรวง การคลัง ตาม 
พระ ราช บัญญัติ กอง ทุนสำรอง เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง ประกอบดวย เงิน ที่ พนักงาน จาย สะสม เปน รายเดือน และ เงิน ที่ บริษัทฯ จาย 
สมทบ ให ใน อัตรารอยละ 2 ของ เงินเดือน และ จะ จาย ให พนักงาน ใน กรณีที่ ออกจากงาน ตาม ระเบียบ วาดวย กองทุน ของ บริษัทฯ  
และ กอง ทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ของ บริษัทฯ  บริหาร โดย บริษัท หลักทรัพย จัดการ กองทุน  ฟนัน ซา จำกัด

  5.18 ผลประโยชน พนักงาน

     บริษัทฯ  บันทึก เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม และ เงินสมทบ กอง ทุนสำรอง เลี้ยงชีพ เปน คา 
ใชจาย เมื่อ เกิด รายการ

  5.19 การ ปนสวน รายได และ คา ใช จายของ กิจการ ที่ ไดรับ สงเสริม การ ลงทุน และ กิจการ ที่ ไม ไดรับ สงเสริม การ ลงทุน

   5.19.1  รายได ปนสวน ตาม ชนิด ของ ผลิตภัณฑ ที่ ผลิต ได จาก เครื่องจักร ที่ ไดรับ สงเสริม การ ลงทุน และ เครื่องจักร ที่ ไม ไดรับ 
สงเสริม การ ลงทุน

   5.19.2 คา ใชจาย

    -  วัตถุดิบ และ วัสดุ โรงงาน ปนสวน ตาม การ ใช วัตถุดิบ จริง ของ กิจการ ที่ ไดรับ สงเสริมการ ลงทุน และ กิจการ ที่ ไม ไดรับ 
สงเสริม การ ลงทุน

    -  ตนทุน ผลิต และ ตนทุน ขาย ปนสวน ตาม การ ผลิต จริง ของ กิจการ ที่ ไดรับ สงเสริม การ ลงทุน และ กิจการ ที่ ไม ไดรับ 
สงเสริม การ ลงทุน

    -  คา ใชจาย อื่น ที่ ไม สามารถ ปนสวน ตาม การ ผลิต จริง ได ปนสวน ตามกำลัง การ ผลิต ของ กิจการ ที่ ไดรับ สงเสริม การ 
ลงทุน และ กิจการ ที่ ไม ไดรับ สงเสริม การ ลงทุน

6. เกณฑการจัดทำงบการเงินรวม

6.1 ในการจัดทำงบการเงินรวม ถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท เด็มโก จำกัด 

(มหาชน) โดยถือหุนในบริษัทยอยตามอัตราสวนดังน�้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
อัตราร้อยละของการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

2551 2550

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด รับจางผลิต และติดตั้งโครง

สรางเหล็กภาชนะแรงดันสูง

ระบบทอรับแรงดัน

45 - ไทย

เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว บริษัทฯ ถือเปนบริษัทยอยเน� �องจากบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงิน

และการดำเนินงาน

6.2 รอบระยะเวลาบัญชีของบัญชีของบริษัทยอยสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

6.3 ในการจัดทำงบการเงินรวม บริษัทฯ ไดตัดยอดสินทรัพยและหน�้สินคงเหลือ และรายการคาระหวางกันแลว

6.4 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในสวนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใชนโยบายการบัญชีเชนเดียวกันกับบริษัทฯ



51

7. รายการระหว่างกัน

ในระหวางปบริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน และบุคคลที่เกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้นซึ�งเปนไปตาม

ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน�้

7.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน

นโยบาย

กำหนดราคา

งบการเงินรวม

สำหรับป สิ้นสุด

วันที่ 31 

ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2551

บาท

2551

บาท

2550

บาท

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

รายไดจากการขาย

รายไดจากการบริการ

ดอกเบี้ยรับ

ตนทุนบริการ

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายไดจากการใหบริการ

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คาที่ปรึกษา      

ราคาตกลงรวมกันโดยเทียบ

เคียงกับบุคคลภายนอก

ตามสัญญา

อัตรารอยละ 7.75 ตอป

(2550 อัตรารอยละ 1.00

ตอเดือน)

ตามสัญญา

ราคาตามสัญญาโดยเทียบ

เคียงกับบุคคลภายนอก

ตามสัญญา

-

-

-

-

-

360,000.00

7,164,064.29

5,442,673.61

4,446.72

5,133,911.00

-

360,000.00

-

-

85,483.37

-

1,078,112.00

360,000.00
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7.2 สินทรัพยและหน�้สินระหวางกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2550

บาท

ลูกหน�้การค้า

บริษัทยอย

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัทยอย

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด

ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทยอย

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด

มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท ประชุมชาง จำกัด

เจ้าหน�้การค้า

บริษัทยอย

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด

เงินกู้ยืมระยะสั้น

กรรมการใน

บริษัทย่อย

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด

-

-

-

-

-

2,612,430.12

9,822,791.21 

3,000,000.00 

4,446.72 

-

829,823.52 

-

-

-

-

4,500.00 

-

-
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สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย มีการเคลื่อนไหว ดังตอไปน�้

           งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

ในระหว่างป

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2551 

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินใหกูยืมระยะสั้น

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด - 3,000,000.00 - 3,000,000.00

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเปนการกูยืมในรูปสัญญากูยืม ประเภทมีกำหนดระยะเวลา 65 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.75 

ตอป

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย มีการเคลื่อนไหว ดังตอไปน�้

           งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2549

ในระหว่างป

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2550 

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินใหกูยืมระยะสั้น

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด - 5,000,000.00 (5,000,000.00) -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปสัญญากูยืม ประเภทมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

1.00 ตอเดือน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการในบริษัทยอย มีการเคลื่อนไหว ดังตอไปน�้

           งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

ในระหว่างป

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2551 

เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินใหกูยืมระยะสั้น

กรรมการ - 5,864,430.12 (3,252,000.00) 2,612,430.12
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 32/2551 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติใหบริษัทยอยรับความชวยเหลือ

ทางดานการเงินจากกรรมการบริษัทยอย เพื่อเสริมสภาพคลองใหกับบริษัท โดยไมมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกัน

7.3 ลักษณะความสัมพันธของบริษัท

รายชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด

(เดิมชื่อ บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร จำกัด)

บริษัทยอย โดยการถือหุนทางตรง และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท สี่พระยาการพิมพ จำกัด มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

บริษัท ประชุมชาง จำกัด มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน

นายสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ ผูถือหุนบริษัทฯ

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท
เงินสด 3,170,885.85 2,770,000.00 2,670,000.00
เงินฝากกระแสรายวัน 4,560,752.23 2,531,003.05 12,346,616.76
เงินฝากออมทรัพย 586,422.24 586,422.24 97,699.03
เงินฝากประจำ 3 เดือน 372.18 - -

รวม 8,318,432.50 5,887,425.29 15,114,315.79

9. เงินลงทุนชั่วตราว

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพยในความตองการของตลาด

ประเภทเพื่อคา

หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
29,249,607.00

(12,933,707.00)

16,315,900.00

-

-

-

สุทธิ 16,315,900.00 16,315,900.00 -
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั�วคราว สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังน�้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ยอดคงเหลือตนงวด -

ยอดซื้อหลักทรัพย 37,002,220.00

ยอดขายหลักทรัพย (7,752,613.00)

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม (12,933,707.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 16,315,900.00

10. ลูกหน�้การค้าและตั�วเงินรับ-สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

ลูกหน�้การค้าประเภทขายสินค้า

ลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับที่อยูในกำหนดชำระ

ลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ

เปน แยกตามอายุหน�้ที่คางชำระดังน�้

- เกิน   1 -  90 วัน

- เกิน  91 - 180 วัน

- เกิน 181 - 270 วัน

- เกิน 271 - 365 วัน

- เกิน  365 วันขึ้นไป

รวม

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ         

รวม

ลูกหน�้การค้าและตั�วเงินรับประเภท

ขายสินค้า-สุทธิ

81,285,446.39

27,102,299.98

1,602,574.40

1,610.35

22,074.05

3,805,031.38

113,819,036.55

(4,152,182.18)

109,666,854.37

83,332,329.85

28,680,081.22

2,117,456.32

477,760.35

-

3,805,031.38

118,412,659.12

(4,152,182.18)

114,260,476.94

67,345,075.67

20,584,290.81

322,205.15

-

-

4,653,605.54

92,905,177.17

(4,653,605.54)

88,251,571.63
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

ลูกหน�้การคาประเภทงานบริการ

ลูกหน�้การคาที่ยังไมออกใบแจงหน�้

ลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับที่อยูในกำหนดชำระ

ลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ

    แยกตามอายุหน�้ที่คางชำระดังน�้

      - เกิน     1 -   90 วัน

      - เกิน    91 - 180 วัน

      - เกิน  181 - 270 วัน

      - เกิน  271 - 365 วัน

      - เกิน  365 วันขึ้นไป

รวม

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ      

ลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ

      ประเภทงานบริการ-สุทธิ

รวมลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ-สุทธิ

ลูกหน�้เช็คคืน

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

ลูกหน�้เช็คคืน-สุทธิ

รวมลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ-สุทธิ

231,100.00

98,114,566.55

97,861,239.49

6,527,683.14

-

-

186,915.89

202,921,505.07

(186,915.89)

202,734,589.18

312,401,443.55

18,007,416.51

(18,007,416.51)

-

312,401,443.55

231,100.00

88,972,769.64

93,760,135.49

5,130,395.34

922,695.24

-

186,915.89

189,204,011.60

(186,915.89)

189,017,095.71

303,277,572.65

18,007,416.51

(18,007,416.51)

-

303,277,572.65

258,000.00

85,106,236.32

191,195,007.06

-

186,915.89

-

-

276,746,159.27

(186,915.89)

276,559,243.38

364,810,815.01

14,667,918.08

(14,667,918.08)

-

364,810,815.01

-  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดโอนสิทธิเรียกรองในอันที่จะไดรับชำระหน�้จากลูกหน�้การคาประเภทขายสินคา 

จำนวน 29.18 ลานบาท และ 18.39 ลานบาท ตามลำดับ และลูกหน�้การคาประเภทงานบริการ จำนวน 99.02 ลานบาท และ 246.52 ลานบาท 

ตามลำดับ ใหกับธนาคารพาณิชยสี่แหง เทากันทั้ง 2 ป เพื่อเปนหลักประกันในการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารดังกลาวตามหมายเหตุ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีลูกหน�้การคาประเภทขายสินคาซึ�งเกิดจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4.00 

ลานบาท และ 0.25 ลานบาท ตามลำดับ และลูกหน�้การคาประเภทงานบริการ จำนวน 18.78 ลานบาท และ 56.58 ลานบาท ตามลำดับ
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11. มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ - สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

365,571,520.93

-

365,571,520.93

348,920,718.05

-

348,920,718.05

311,469,218.69

(2,177,308.22)

309,291,910.47

-  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดโอนสิทธิเรียกรองในอันที่จะไดรับชำระหน�้จากมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ 

จำนวน 245.04 ลานบาท และ 291.27 ลานบาท ตามลำดับ ใหกับธนาคารพาณิชยสามแหง และสี่แหงตามลำดับ และเพื่อเปนหลักประกัน

ในการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารดังกลาวตามหมายเหตุ 18

12. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

สินคาสำเร็จรูป

สินคาระหวางผลิต

งานระหวางทำ

วัตถุดิบ

วัสดุโรงงาน

รวม

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

สุทธิ

82,653,046.12

49,004,273.43

-

89,444,752.43

3,773,330.23

224,875,402.21

(9,667,797.21)

215,207,605.00

82,653,046.12

49,004,273.43

-

89,444,752.43

3,413,497.38

224,515,569.36

(9,667,797.21)

214,847,772.15

52,196,856.54

39,333,975.74

588,316.76

85,189,430.27

4,173,629.48

181,482,208.79

(4,716,848.69)

176,765,360.10
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ประกอบดวย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท ทุนชำระแล้ว อัตราส่วน

ของการลงทุน

ร้อยละ

วิธีราคาทุน เงินปนผล

สำหรับปสิ้นสุด

พันบาท %

วันที่ 

31 ธันวาคม

2551

พันบาท

วันที่ 

31 ธันวาคม

2550

พันบาท

วันที่ 

31 ธันวาคม

2551

พันบาท

วันที่ 

31 ธันวาคม

2550

พันบาท

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด 120,000 45.00 54,000 - - -
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บริษัทฯไดลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ซึ�งบริษัทฯ มีอำนาจใน การกำหนดนโยบายทางการเงินและ

การดำเนินงานมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยมีมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและหน�้สินที่รับภาระมาของบริษัทยอย ดังน�้

มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่

1 มกราคม 2551

บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ลูกหน�้การคา

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

เจาหน�้การคาและตั�วเงินจาย

หน�้สินหมุนเวียนอื่น

เงินกูยืมระยะยาว

เจาหน�้ตามสัญญาเชาซื้อ

รวมสินทรัพยสุทธิตามมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อ

มูลคายุติธรรมตามสัดสวนที่บริษัทฯ ลงทุนในอัตรารอยละ 45

สวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมสุทธิ  

ของสินทรัพย และหน�้สินที่สูงกวาราคาทุน

(รับรูเปนรายไดในงบกำไรขาดทุนรวม)

รวมราคาซื้อ

หัก เงินสดของบริษัทยอย

กระแสเงินสดจายในการซื้อสุทธิจากเงินสดที่ซื้อ

1,925,892.89

2,244,615.19

4,555,415.23

101,580,804.66

230,000.00

68,480,68a3.55

259,600.00

(5,567,261.08)

(3,734,609.60)

(15,940,377.58)

(531,481.98)

153,503,281.28

69,076,476.58

(15,076,476.58)

54,000,000.00

(1,925,892.89)

52,074,107.11
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ    

ประกอบดวย

                                                                               งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม  

2550

บาท

ซื้อ/เพิ่มขึ้น

บาท

รับโอน

บาท

จำหน่าย/

ลดลง

บาท

โอนออก

บาท

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม  

2551

บาท

         ราคาทุน

ที่ดินและสวนปรับปรุง

อาคารและสวนปรับปรุง

เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน

ยานพาหนะ 

ทรัพยสินระหวางกอสราง

รวม

คาเสื่อมราคาสะสม

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุง

เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน

ยานพาหนะ 

รวม

สุทธิ

คาเสื่อมราคาที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2551

2550

    

 36,265,777.57 

38,869,105.68        

80,493,166.45        

19,788,470.89        

40,354,410.73 

409,783.93 

216,180,715.25 

   

  (5,134,587.69)   

(12,634,229.11) 

   (35,425,544.94) 

   (12,093,900.19)

(24,056,505.07)

(89,344,767.00) 

 126,835,948.25 

18,619,487.50

28,179,520.00

31,251,997.66

5,721,425.44

  13,904,562.63

132,217,771.28

229,894,764.51

(331,042.76)

(4,505,083.22)

(11,153,911.19)

(3,718,371.34)

(7,607,248.97)

(27,315,657.48)

11,404,861.10

94,929,651.55

86,417,291.89

1,220,673.92

890,000.00

6,464,500.00

201,326,978.46

(41,879.76)

(130,858.60)

(4,230,404.69)

(92,376.32)

(37,027.32)

(4,532,546.69)

-

(963,481.21)

(2,830,652.34)

(2,532,125.33)

-

             -

(6,326,258.88)

-

963,440.21

1,935,632.58

2,441,121.78

            -

5,340,194.57

(901,455.85)

(9,878,281.84)

(63,727,217.60)

(88,221.81)

-

(129,435,819.13)

(204,030,996.23)

46,891.76

125,846.60

4,387,996.14

62,261.15

            -

4,622,995.65

65,388,670.32

151,136,514.18

131,604,586.06

24,110,223.11

55,148,973.36

  9,656,236.08

437,045,203.11

(5,460,618.45)

(16,180,884.12)

(44,486,232.10)

(13,401,264.92)

(31,700,781.36)

(111,229,780.95)

325,815,422.16

27,315,657.48

15,039,413.18
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม  

2550

บาท

ซื้อ/เพิ่มขึ้น

บาท

รับโอน

บาท

จำหน่าย/

ลดลง

บาท

โอนออก

บาท

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม  

2551

บาท

         ราคาทุน

ที่ดินและสวนปรับปรุง

อาคารและสวนปรับปรุง

เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน

ยานพาหนะ 

ทรัพยสินระหวางกอสราง

         รวม

         คาเสื่อมราคาสะสม

สวนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและสวนปรับปรุง

เครื่องจักรและอุปกรณ

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน

ยานพาหนะ 

         รวม

         สุทธิ

คาเสื่อมราคาที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

          2551

          2550

     36,265,777.57 

     38,869,105.68        

80,493,166.45        

19,788,470.89        

40,354,410.73 

409,783.93 

216,180,715.25 

     

 (5,134,587.69)

    (12,634,229.11) 

    (35,425,544.94) 

    (12,093,900.19)

(24,056,505.07)

(89,344,767.00) 

  126,835,948.25 

-

-

3,836,487.16

2,043,774.37

40,917.76

19,969,720.26

25,890,899.55

(320,576.32)

(2,004,986.09)

(7,610,885.05)

(3,056,856.82)

(4,521,163.86)

(17,514,468.14)

1,828,063.10

11,220,931.41

58,464,081.33

124,337.64

-

            -

71,637,413.48

(41,879.76)

(130,858.60)

(3,241,417.45)

(35,977.58)

            -

(3,450,133.39)

-

(963,481.21)

(1,897,174.40)

(2,532,125.33)

-

             -

(5,392,780.94)

-

963,440.21

1,864,154.70

2,441,121.78

             -

5,268,716.69

(901,455.85)

(9,878,281.84)

(42,616,330.64)

(68,927.09)

-

(19,847,193.51)

(73,312,188.93)

46,891.76

125,846.60

3,306,872.11

60,794.78

             -

3,540,405.25

37,192,384.82

39,248,274.04

98,280,229.90

19,355,530.48

40,395,328.49

532,310.68

235,004,058.41

(5,450,152.01)

(13,680,786.99)

(41,106,820.63)

(12,684,818.03)

(28,577,668.93)

(101,500,246.59)

133,503,811.82

17,514,468.14

15,039,413.18

- งบการเงินรวม

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาซื้อ และเปนเงินเชื่อ จำนวนเงิน 23.71 

ลานบาท และเพิ�มขึ้นจากการซื้อธุรกิจจำนวน 68.48 ลานบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดนำที่ดินพรอมสิ�งปลูกสรางราคาทุนจำนวนเงิน 106.89 ลานบาท  และราคาตามบัญชีจำนวนเงิน 

104.52 ลานบาท ไปค้ำประกันสินเชื่อที่ไดจากธนาคารพาณิชยตาม หมายเหตุ 18
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดซื้อสินทรัพยสวนหนึ�งเปนเงินเชื่อจำนวนเงิน 0.79 ลานบาท

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดนำที่ดิน อาคารพรอมสิ�งปลูกสรางตลอดจนเครื่องจักรบางสวน ราคาทุนจำนวนเงิน 

108.65 ลานบาท และ 66.83 ลานบาท ตามลำดับ และราคาตามบัญชี จำนวน 81.12 ลานบาท และ 49.75 ลานบาท ตามลำดับ ไปค้ำ

ประกันสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย ตามหมายเหตุ 18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีทรัพยสินที่คำนวณคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชดำเนินงานอยู ราคาทุนจำนวนเงิน 

58.58 ลานบาท และ 57.99 ลานบาท ตามลำดับ โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 1, 578.00 บาท และ 1,591.00 บาท ตามลำดับ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สวนหนึ�งของยานพาหนะราคาทุนจำนวน 13.12 ลานบาท และ 21.66 ลานบาท 

ตามลำดับ เปนสินทรัพยภายใตหน�้สินตามสัญญาเชาซื้อ ตามหมายเหตุ 22

15. ที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่

31 ธันวาคม  2550

บาท

เพิ่ม

บาท

ลด

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

31 ธันวาคม  2551

บาท

       ราคาทุน

ที่ดิน

อาคาร

       รวม

หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร

หัก คาเผื่อขาดทุนการดอยคาในที่ดิน

       รวม

       สุทธิ

คาเสื่อมราคาที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

        2551

        2550

10,965,000.00

4,285,000.00

15,250,000.00

(3,195,895.91)

(820,000.00)

(4,015,895.91)

11,234,104.09

2,900,000.00

               -

2,900,000.00

(182,053.96)

(822,000.00)

(1,004,053.96)

(1,665,000.00)

(4,285,000.00)

(5,950,000.00)

3,377,949.87

520,000.00

3,897,949.87

12,200,000.00

               -

12,200,000.00

-

(1,122,000.00)

(1,122,000.00)

11,078,000.00

182,053.96

214,250.00

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดนำท่ีดินและอาคาร ราคาทุน จำนวนเงิน 8.00 ลานบาท และ 13.95 ลานบาท ตามลำดับ 

และราคาตามบัญชีจำนวนเงิน 7.68 ลานบาท และ 10.43 ลานบาท ตามลำดับ ไปค้ำประกันสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชย ตามหมายเหตุ 18 
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16. สินทรัพยไม่มีตัวตน-สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม  2550

บาท

ซื้อ

บาท

จำหน่าย

บาท

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

โปรแกรมสำเร็จรูป

หัก คาตัดจำหนายสะสม

สุทธิ

คาตัดจำหนายสะสมที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2551

2550

5,732,750.00

(2,229,073.84)

3,503,676.16

3,108,475.40

(1,373,751.11)

(9,500.00)

9,499.00

8,831,725.40

(3,593,325.95)

5,238,399.45

1,373,751.11

1,036,388.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม  2550

บาท

ซื้อ

บาท

จำหน่าย

บาท

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

โปรแกรมสำเร็จรูป

หัก คาตัดจำหนายสะสม

สุทธิ

คาตัดจำหนายสะสมที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2551

2550

5,732,750.00

(2,229,073.84)

3,503,676.16

2,696,475.40

(1,311,134.14)

(9,500.00)

9,499.00

8,419,725.40

(3,530,708.98)

4,889,016.42

1,311,134.14

1,036,388.52

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดซื้อสินทรัพยสวนหนึ�งเปนเงินเชื่อจำนวนเงิน 0.31 ลานบาท
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17. ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

32,636,995.36

-

32,636,995.36

32,636,995.36

-

32,636,995.36

43,548,073.46

(9,417,956.50)

34,130,116.96

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายสุทธิ 32.64 ลานบาท เปนภาษีถูกหัก ณ ที่จาย สำหรับป 2546 และ 2548 จำนวนเงิน 9.42 

ลานบาท และ23.22 ลานบาท ตามลำดับ ปจจุบันภาษีถูกหัก ณ ที่จายของป 2546 บริษัทฯ ไดรับเงินคืนภาษีดังกลาวแลวทั้งจำนวน สวนของป 

2548บริษัทฯไดยื่นขอคืนจากกรมสรรพากรแลว ปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบของเจาหนาที่กรมสรรพกร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดโอนกลับคาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญภาษีเงินไดนิติบุคคลถูก หัก ณ ที่จาย จำนวน 9.42 ลานบาท เน��อง

จากปจจุบันทางบริษัทฯ ไดรับเงินคืนภาษีดังกลาวแลวทั้งจำนวน

18. สินเชื่อและการค้ำประกัน

สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนังสือค้ำประกัน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ 

ไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหน�้การคา ตามหมายเหตุ 10 และมูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บ ตามหมายเหตุ 11 ที่ดินพรอมสิ�งปลูกสราง 

ตามหมายเหตุ 14 ที่ดินและอาคารที่ไมใชดำเนินงาน ตามหมายเหตุ 15 และเงินฝากประจำเปนหลักทรัพยค้ำประกัน นอกจากน�้บริษัทฯ 

ไดโอนผลประโยชนจากการประกันภัยในทรัพยสินของบริษัทฯ ใหกับสถาบันการเงิน

19. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เจาหน�้ทรัสตรีซีท

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันเงิน

ตั�วเงินรับขายลด

รวม

6,139,442.44

1,557,289.25

86,347,196.50

9,073,718.77

103,117,646.96

1,388,403.01

1,557,289.25

76,347,196.50

9,073,718.77

88,366,607.53

4,447,069.55

4,254,020.16

84,932,653.35

-

93,633,743.06
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- งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งจำนวนเปนเงินกูยืมในรูปตั�วสัญญาใชเงินประเภท

กำหนดระยะเวลา 30-60 วัน และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00-7.75 ตอป 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เจาหน�้ทรัสตรีซีท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.125 ตอป และ 5.90-8.90 ตอป ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งจำนวนเปนเงินกูยืมในรูปตั�วสัญญาใชเงิน

ประเภทกำหนดระยะเวลา 60-120 วัน และ 30-90 วัน ตามลำดับ และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.20-7.50 ตอป และ 6.00-8.125 ตอป 

ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ไดนำตั�วอาวัลของลูกหน�้การคาไปขายลดกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ�ง 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหลักทรัพยค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีหลักทรัพยค้ำประกัน 

ตามหมายเหตุ 18 และมีกรรมการรวมค้ำประกัน รวมทั้งมีบริษัทใหญเขารวมค้ำประกันบริษัทยอย

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินกูยืมจากบุคคลภายนอกทั้งจำนวนเปนเงินกูยืมโดยผานสถาบันการเงินแหงหนึ�ง ซึ�งเปนเงินกูยืม

ในรูปตั�วแลกเงินประเภทกำหนดระยะเวลา 180-183 วัน และ 180-182 วัน ตามลำดับ มีอัตราดอกเบี้ยรอย 4.75-5.05 ตอป และ 4.85-5.05 

ตอป ตามลำดับ โดยไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน ซึ�งบุคคลดังกลาวไมมีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ

21. เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

เงินกูวงเงิน 33.00 ลานบาท

เงินกูวงเงิน 30.00 ลานบาท

เงินกูวงเงิน 14.25 ลานบาท

เงินกูวงเงิน 13.00 ลานบาท

เงินกูวงเงิน   6.00 ลานบาท

             รวม

หัก สวนของหน�้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

       ในหนึ�งป

             สุทธิ

10,640,099.77

56,600,000.00

12,800,000.00

8,957,142.97

4,377,418.38

93,374,661.12

(40,073,470.64)

53,301,190.48

10,640,099.77

26,600,000.00

12,800,000.00

                -

                -

50,040,099.77

(33,490,955.02)

16,549,144.75

17,962,000.00

26,600,000.00

                -

                -

                -

44,562,000.00

(27,758,735.45)

16,803,264.55
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาว สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังน�้

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ยอดคงเหลือตนงวด

รับเงินกูยืม

จายคืนเงินกูยืม

ยอดคงเหลือปลายงวด

60,502,377.58

72,800,000.00

(39,927,716.46)

93,374,661.12

44,562,000.00

42,800,000.00

(37,321,900.23)

50,040,099.77

- งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยไดรับวงเงินสินเชื่อจำนวนสามวงเงิน ดังน�้

วงเงินที่ 1 วงเงิน 30.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยอดคงเหลือจำนวน 30.00 ลานบาทเปนการกูยืมโดยทำสัญญากูยืม 

กำหนดจายคืนเงินตนเปนรายเดือน ๆ ละ 420,000.00 บาท โดยเริ�มจายชำระงวดแรก วันที่ 6 กรกฎาคม 2552 โดยตองชำระเงินกูใหครบ

ภายในระยะเวลา 84 เดือน อัตราดอกเบี้ย MLR+0.25 ตอป โดยนำทรัพยสินเปนหลักทรัพยค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 14

วงเงินที่ 2 วงเงิน 13.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยอดคงเหลือจำนวน 8.96 ลานบาท เปนการกูยืมโดยทำสัญญากูยืม 

กำหนดจายคืนเงินตนรวมดอกเบี้ยเปนรายเดือนๆ ละ 220,000.00 บาท โดยเริ�มจายชำระงวดแรก วันที่ 6 สิงหาคม 2549 โดยตองชำระเงิน

กูใหครบภายในระยะเวลา 84 เดือน อัตราดอกเบี้ย MRR+1 ตอป โดยนำทรัพยสินเปนหลักทรัพยค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 14

วงเงินที่ 3 วงเงิน 6.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยอดคงเหลือจำนวน 4.38 ลานบาท   เปนการกูยืมโดยทำสัญญากูยืม 

กำหนดจายคืนเงินตนรวมดอกเบี้ยเปนรายเดือนๆ ละ 130,000.00 บาท โดยเริ�มจายชำระงวดแรก วันที่ 6 สิงหาคม 2549 โดยตองชำระเงิน

กูใหครบภายในระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย MRR+1 ตอป โดยนำทรัพยสินเปนหลักทรัพยค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 14

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยไดรับวงเงินสินเชื่อจำนวนสามวงเงิน 

ดังน�้

วงเงินที่ 1 วงเงิน 33.00 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดคงเหลือจำนวน 10.64 ลานบาท และ 17.96 ลานบาท 

ตามลำดับ เปนการกูยืมโดยการทำสัญญากูยืม กำหนดจายคืน เงินตนรวมดอกเบี้ยเปนรายเดือนรวมกันไมต่ำกวาเดือนละ 700,000.00 

บาท โดยเริ�มผอนชำระครั้งแรกเดือนมกราคม 2551 โดยตองชำระเงินกูใหครบภายในระยะเวลา 5 ป 9 เดือนอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป 

โดยมีหลักทรัพยค้ำประกันตามหมายเหตุ 18 และมีกรรมการรวมค้ำประกัน

วงเงินที่ 2 วงเงิน 30.00 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดคงเหลือจำนวน 26.60 ลานบาท และ 26.60 ลานบาท 

ตามลำดับ เปนการกูยืมโดยทำสัญญากูยืม กำหนดจายคืนเงินตนเปนรายเดือนๆ ละ 1,700,000.00 บาทโดยเริ�มผอนชำระครั้งแรกเดือน

พฤศจิกายน 2550 โดยตองชำระเงินกูใหครบภายในระยะเวลา 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยงวดที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.50 ตอป งวดที่ 

7 เปนตนไปอัตราดอกเบี้ย MLR-0.75 โดยไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน 

วงเงินที่ 3 วงเงิน 14.25 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยอดคงเหลือจำนวน 12.80 ลานบาท เปนการกูยืมโดยทำสัญญากูยืม 

กำหนดจายคืนเงินตนเปนรายเดือน งวดที่ 1-3  ชำระดอกเบี้ยใหผูกูเพียงอยางเดียว งวดที่ 4-35  ชำระเงินตนงวดละ 432, 000.00 บาท 

งวดที่ 36 เปนตนไป ชำระเงินตนจำนวน 426,000.00 บาทอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป โดยมีหลักทรัพยค้ำประกัน ตามหมายเหตุ 18 
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22. หน�้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

บาท

หน�้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

หัก  ดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี

        สวนของหน�้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ

                ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ�งป

                  สุทธิ

13,696,265.05

(1,082,605.60)

(7,230,064.56)

5,383,594.89

4,937,374.77

(210,856.97)

(3,416,496.38)

1,310,021.42

11,359,063.09

(670,543.53)

(5,923,324.52)

4,765,195.04

- งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดทำสัญญาเชาซื้อทรัพยสินกับบริษัทอื่นสี่แหง โดยกำหนดชำระคืนเปนงวดๆ ทุกเดือน จำนวน 

36 งวด งวดละประมาณ 0.28 ลานบาท โดยสิ้นสุดสัญญาประมาณป 2551 – 2555

- งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ ไดทำสัญญาเชาซื ้อยานพาหนะกับบริษัทอื ่นสามแหง เทากันทั ้ง 2 ป 

โดยกำหนดชำระคืนเปนงวดๆ ทุกเดือน จำนวน 36 งวด งวดละประมาณ 0.49 ลานบาท ซึ�งเทากันทั้ง 2 ป โดยสิ้นสุดสัญญาประมาณป 

2551 - 2553
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23. ทุนเรือนหุ้น

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระหุนสามัญ มีการเคลื่อนไหว ดังน�้

สำหรับป สิ้นสุดวันที่

ราคาตาม

มูลค่าหุ้น

(บาท)

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

จำนวนหุ้น

(หุ้น)

มูลค่า

(บาท)

จำนวนหุ้น

(หุ้น)

มูลค่า

(บาท)

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญตนงวด

หัก หุนสามัญลดลง

บวก หุนสามัญเพิ�มขึ้น

หุนสามัญสิ้นงวด

ทุนที่ออกและเรียกชำระ

เต็มมูลค่าแล้ว

หุนสามัญตนงวด

บวก หุนสามัญเพิ�มขึ้น

หุนสามัญสิ้นงวด

       

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

328,923,150

(60,000,000)

133,362,950

402,286,100

265,559,257

36,791,205

302,350,462

328,923,150.00

(60,000,000.00)

133,362,950.00

402,286,100.00

265,559,257.00

36,791,205.00

302,350,462.00

215,000,000

-

113,923,150

328,923,150

210,000,000

55,559,257

265,559,257

215,000,000.00

-

113,923,150.00

328,923,150.00

210,000,000.00

55,559,257.00

265,559,257.00

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทดังน�้

- ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวนเงิน 328.92 ลานบาท เปนจำนวนเงิน 268.92 ลานบาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจำหนาย 

จำนวน 60.00 ลานบาท มูลคาหุนละ 1 บาท โดยจดทะเบียนลดทุนที่กระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551

- อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียน จาก 268.92 ลานบาท เปน 357.92 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ จำนวน 89,000,000 หุน มูลคาหุนละ 

1 บาท จดทะเบียนเพิ�มทุนที่กระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทดังน�้

- อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียน จาก 357.92 ลานบาท เปน 402.29 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ จำนวน 44,362,950 หุน มูลคาหุนละ 

1 บาท จดทะเบียนเพิ�มทุนที่กระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551

24. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

24.1 บริษัทฯ ไดออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดที่เปลี่ยนมือไมไดของบริษัทฯจำนวนประมาณ 5.00 ลานหนวยใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) โดยไมมีราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 2 ปนับแตวันออก โดยมีอัตราการใชสิทธิ 

คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 1 บาทตอ 1 หุนสามัญ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

สามารถเริ�มใชสิทธิไดภายหลังจากวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ เริ�มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเปนเวลา 2 ป 

โดยใชไดทุก 6 เดือนในสัดสวนครั้งละ 1 ใน 4 สวนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรร โดยมีกำหนดการใชสิทธิครั้งแรกในวันที่ 

15 มิถุนายน 2550 และครั้งสุดทายคือวันที่ 15 ธันวาคม 2551
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เน��องจากการจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผลใหสิทธิของผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ดอยลงและเขาเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 

บริษัทฯ จึงปรับอัตราการใชสิทธิใหม คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.527 หุน ราคาใชสิทธิใหม 1 บาทตอหุน 

โดยการเปลี่ยนแปลงน�้มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 25  กันยายน 2551 เปนตนไป

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ2550 มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจำนวน 3.41 ลานหุน และ 2.76  ลานหุน ตามลำดับ 

คิดเปนจำนวนเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิ 3.41 ลานบาท และ 2.76 ลานบาท ตามลำดับ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิของป 2550 จำนวน 

2,604,700.00 หนวย 

 24.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญ (DEMCO-W1)

 บริษัทฯไดจำหนายใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญ(DEMCO-W1) จำนวน 88,519,773 หนวย ใหกับผูถือหุนเดิมในอัตรา 

3 หุนสามัญเดิมตอใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (DEMCO-W1) 

มีรายละเอียด โดยสรุปดังน�้

  - เปนแบบระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได

  - เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  - อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ป

  - วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 25 มีนาคม 2551

  - ใชสิทธิไดวันทำการสุดทายของทุกไตรมาสและวันสุดทายของการใชสิทธิคือวันทำการสุดทายกอนครบกำหนดอายุ

ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

  - อัตราการใชสิทธิคือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน

  - ราคาใชสิทธิ 4.50 บาทตอหุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไมมีผูใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ ของบริษัทฯ และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนสามัญคงเหลือทั้งจำนวน

25. เงินปนผลจ่ายและสำรองตามกฎหมาย

25.1 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.277777778 บาท โดยจาย

เปนหุนสามัญและเงินสดดังน�้

- จายเปนหุนปนผลในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.25 บาทตอหุน จำนวนหุนสามัญ

ที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจำนวน 211,188,600 หุน เปนจำนวนเงิน 52.80 ลานบาท

- จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0277777778 บาท จำนวนหุนสามัญท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจำนวน 211,188,600 หุน เปนจำนวนเงิน 

5.86 ลานบาท

โดยมีกำหนดจายปนผลภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 

25.2 ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2550 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 มีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลสำหรับ

ผลการดำเนินงานครึ�งปหลัง (วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) โดยเสนอจายเงินปนผลหุนละ 0.10 บาท จำนวน

หุนสามัญที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล มีจำนวน 210.00 ลานหุน เปนจำนวน 21.00 ลานบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.10 

ลานบาทโดยมีกำหนดจายเงินปนผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2550

25.3 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.225 บาท โดยจาย
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เปนหุนสามัญและเงินสดดังน�้

- จายเปนหุนปนผลในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน จำนวนหุน

สามัญที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจำนวน 267,025,443 หุน เปนจำนวนเงิน 33.38 ลานบาท

- จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท จำนวนหุนสามัญที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจำนวน 267,025,443 หุน เปนจำนวนเงิน 

26.70 ลานบาท

โดยมีกำหนดจายปนผลภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ซึ�งปจจุบันบริษัทฯไดจายหุนปนผล และเงินสด ใหกับผูถือหุนแลว 

25.4 ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 มีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลสำหรับผล

การดำเนินงานครึ�งปหลัง(วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550) โดยเสนอจายเงินปนผลหุนละ 0.10 บาท จำนวนหุนสามัญ

ที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล มีจำนวน 265.56 ลานหุน เปนจำนวนเงิน 26.56 ลานบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 7.27 ลานบาท

26. ค่าตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 

โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ประกอบดวย

งบการเงินรวม

สำหรับป 

สิ้นสุดวันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2551

บาท

31 ธันวาคม 2551

บาท

31 ธันวาคม 2551

บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางผลิต

วัตถุดิบใชไปและคาใชจายในการผลิตอื่น

ซื้อสินคาและคาใชจายอื่น

กำไร(ขาดทุน)ในมูลคาสินคาคงเหลือ

คาใชจายพนักงาน

คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย

คาจางทำของ

คาน้ำมันรถ

คาจางขนสง

คาธรรมเน�ยม

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเพื่อคา

คาใชจายอื่น

รวม

(40,126,487.27)

710,275,940.15

724,751,247.85

4,950,948.52

153,782,706.87

28,871,462.55

300,399,594.57

14,920,598.55

16,033,911.54

21,486,677.21

12,933,707.00

36,425,508.18

1,984,705,815.72

(40,126,487.27)

668,341,141.00

737,621,155.56

4,950,948.52

117,212,670.45

19,007,656.24

270,509,383.28

10,782,812.32

15,415,811.54

20,802,763.86

12,933,707.00

30,060,167.01

1,867,511,729.51

(17,915,109.18)

298,198,698.45

1,121,063,949.36

635,416.70

105,147,433.55

16,290,051.70

332,733,939.15

10,233,340.17

14,183,335.25

20,398,641.31

-

49,742,584.34

1,950,712,280.80
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28. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ คำนวณภาษี เงินไดนิติบุคคลในอัตรา รอยละ 20 ซึ�งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา 

ฉบับที่ 475 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ 30 เปนรอยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับบริษัทที่เปนบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งน�้เฉพาะกำไรสุทธิในสวนที่ไมเกิน 20 

ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเน��องกันนับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ�มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551ทั้งน�้กำไรสุทธิทาง

บัญชีที่นำมาคำนวณไดบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร สวนใหญเกี่ยวกับหน�้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 

และคาใชจายบวกกลับ เปนตน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกำไรสุทธิทางบัญชี ภายหลัง

บวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร สวนใหญเกี่ยวกับหน�้สงสัยจะสูญ  ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง และคาอบรม เปนตน

29. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลด

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ คำนวณกำไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกำไรตอหุนปรับลด โดยการหาร

กำไรสำหรับงวดดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ดังน�้

งบการเงินรวม

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

กำไร

บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หุ้น

กำไรต่อหุ้น

บาท

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไร สำหรับงวด

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

     ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

        - ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน

        - ใหผูถือหุนเดิม

กำไรตอหุนปรับลด

กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ

      สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุน

         สามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

176,898,607.64

-

-

176,898,607.64

274,740,393.91

-

-

274,740,393.91

0.64

0.64
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

กำไร

บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หุ้น

กำไรต่อหุ้น

บาท

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไร สำหรับงวด

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

     ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

        - ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน

        - ใหผูถือหุนเดิม

กำไรตอหุนปรับลด

กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ

      สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุน

         สามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

179,762,886.44

-

-

179,762,886.44

274,740,393.91

-

-

274,740,393.91

0.65

0.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

กำไร

บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หุ้น

กำไรต่อหุ้น

บาท

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไร สำหรับงวด

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

     ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

        - ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน

กำไรตอหุนปรับลด

กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ

      สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุน

         สามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ

145,393,907.97

-

-

145,393,907.97

221,992,026.00

-

2,032,314.00

224,024,340.00

0.65

0.65
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30. รายละเอียดแสดงงบกำไรขาดทุนแยกตามประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

กิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน

บาท

กิจการที่ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน

บาท

รวม

บาท

รายไดจากการขาย

ตนทุนขาย

กำไรขั้นต้น

รายไดอื่น

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

คาตอบแทนกรรมการ

ดอกเบี้ยจาย

กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

กำไรสำหรับงวด

370,274,748.89

(281,150,585.55)

89,124,163.34

15,179,407.15

-

(1,627,524.77)

-

(2,126,178.40)

100,549,867.32

-

100,549,867.32

1,706,880,044.04

(1,429,985,250.18)

276,894,793.86

15,165,809.98

(14,462,731.48)

(137,189,637.53)

(3,096,000.00)

(17,802,831.39)

119,509,403.44

(40,296,384.32)

79,213,019.12

2,077,154,792.93

(1,711,135,835.73)

366,018,957.20

30,345,217.13

(14,462,731.48)

(138,817,162.30)

(3,096,000.00)

(19,929,009.79)

220,059,270.76

(40,296,384.32)

179,762,886.44
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31. การเสนอข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจหลัก คือ ขายสินคา 

และงานระบบไดแก ใหบริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตั้งงาน ดานวิศวกรรมทุกระบบทั้งวิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมโทรคมนาคม 

โดยแยกประเภทตามสวนงานหลัก ไดดังน�้

งบการเงินรวม

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551

ขายสินค้า งานบริการ รวม

พันบาท

งานวิศวกรรม

ไฟฟา

พันบาท

งานระบบไฟฟา

และเครื่องกล

พันบาท

งานจ้างเหมา

พันบาท

อื่นๆ

พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการ

กำไรขั้นตน

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

รายไดอื่น

สวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย และหน�้สินที่

สูงกวาราคาทุน

ดอกเบี้ยจาย

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

กำไรสำหรับงวด

การแบงปนกำไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

สินทรัพยถาวร - สุทธิ

สินทรัพยอื่น

สินทรัพยรวม

838,120

(682,690)

155,430

939,205

(760,014)

179,191

94,092

(84,868)

9,224

109,649

(109,398)

251

191,661

(173,554)

18,107

2,172,727

(1,810,524)

362,203

(14,463)

(159,719)

34,247

15,076

(23,650)

(40,296)

173,398

176,899

(3,501)

173,398

325,815

1,153,320

1,479,135
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ขายสินค้า งานบริการ รวม

พันบาท

งานวิศวกรรม

ไฟฟา

พันบาท

งานระบบไฟฟา

และเครื่องกล

พันบาท

อื่นๆ

พันบาท พันบาท

รายไดจากการขายและบริการ

ตนทุนขายและบริการ

กำไรขั้นตน

คาใชจายในการขาย

คาใชจายในการบริหาร

รายไดอื่น

ดอกเบี้ยจาย

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

กำไรสำหรับงวด

สินทรัพยถาวร - สุทธิ

สินทรัพยอื่น

สินทรัพยรวม

356,726

(316,211)

40,515

1,486,933

(1,230,595)

256,338

268,365

(222,048)

46,317

43,987

(36,096)

7,891

2,156,011

(1,804,950)

351,061

(7,176)

(138,586)

21,041

(14,183)

(66,763)

145,394

126,836

949,209

1,076,045

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเน��องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ�งบริษัทฯจะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการคา

32.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ�งจะมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความเสี่ยงของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ�งเกี่ยวเน��องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิก

เกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด (Floating interest rate) 

ทั้งน�้ บริษัทฯ ไมไดใชเครื่องมือทางการเงินใดๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
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32.3 ความเสี่ยงทางดานอัตราการแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนในกรณ�สั�งซื้อวัสดุอุปกรณจากตางประเทศ บริษัทจะเจรจาตอรองสั�งซื้อวัตถุดิบผานตัวแทนจัด

จำหนายดวยเงินบาท หากจำเปนตองซื้อเปนเงินสกุลตางประเทศ บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงทางดานอัตราการแลกเปลี่ยนดังกลาวโดย

ทำสัญญาซื้อขายเงินตราลวงหนา (Forward Contracts) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ2550 บริษัทฯ มีหน�้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ 

ดังน�้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

มูลคาหน�้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ(ยูโร)

มูลคาหน�้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ(สหรัฐ)

มูลคาหน�้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ(ออสเตรเลีย)

75,336.50

381,500.00

46,580.00

75,336.50

381,500.00

46,580.00

193,980.00

15,597.89

46,580.00

32.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน��องกับลูกหน�้การคา เน��องจากสวนใหญบริษัทฯ มีลูกหน�้การคาจากงานบริการ

กับบริษัทเอกชนที่มีฐานะการเงินมั�นคง และกับหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ จึงเชื่อวาบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหน�้จะไมชำระหน�้ 

อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการพิจารณาความสามารถในการจายชำระหน�้ในการพิจารณาใหสินเชื่อที่คาดวาจะไมไดรับชำระหน�้ไดตั้งคาเผื่อ

หน�้สงสัยจะสูญไวอยางเพียงพอแลว

32.5 มูลคายุติธรรม

เน��องจากสินทรัพยทางการเงินและหน�้สินทางการเงิน สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ

อัตราในตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน�้สินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจาก

มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ

32.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจากการจายชำระคาสินคาในสกุลเงินตราตางประเทศโดย

การทำสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินแหงหนึ�ง ดังน�้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550

มูลคาสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (ยูโร)

มูลคาสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ (ลานบาท)

มูลคายุติธรรมของมูลคาสัญญาซื้อขาย

เงินตราตางประเทศ (ลานบาท)

200,000.00

7.11

6.99

200,000.00

7.11

6.99

362,867.50

17.11

16.35
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33. ภาระผูกพันและหน�้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

33.1 นอกจากหน�้สินตามที่ปรากฏในงบดุล บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหน�้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังน�้

งบการเงินรวม

ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2551

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2550

ล้านบาท

Letter of Credit (ยังไมไดใช)

Letter of Guarantee

ตั�วอาวัล

443.62

845.34

11.89

443.62

826.98

11.89

159.33

687.58

67.42

33.2 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมากอสราง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญารับเหมากอสราง เปนจำนวนเงิน 639.64 ลานบาท และ 

473.45 ลานบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีภาระผูกพันจากสัญญารับเหมากอสราง เปนจำนวนเงิน 22.90 ลานบาท 

33.3 บริษัทฯ ถูกฟองรองเรียกคาเสียจากคดีความเรื่องซื้อขายสินคา และคาจางทำของจาก 2 บริษัท โดยผลการตัดสินในศาล

ชั้นตนทั้ง 2 คดี ใหบริษัทฯ ตองบันทึกคาเสียหายรวมดอกเบี้ยเปน จำนวนเงิน 1.29 ลานบาท ซึ�งบริษัทไดบันทึกคาเสียหายดังกลาวแลว 

และปจจุบันบริษัทฯ อยูในระหวางยื่นอุทธรณ

33.4 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 บริษัทฯ ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจำนวนเงิน 16.50 ลานบาท ตามคดีหมายเลขดำที่ 2126/2551     

ผลที่สุดของคดีดังกลาวไมสามารถทราบไดในขณะน�้ อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวา จะไมไดรับความเสียหายจากคดี เน��อง

จากเปนเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาประกันผลงานมากกวา 1 ป และบริษัทฯ มีเหตุผลที่ดีที่จะใชเปนขอตอสู ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมได

สำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกลาวไวในงบการเงิน 

34. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติเปนเอกฉันท ดังน�้

34.1 จัดสรรสำรองกำไรตามกฏหมาย  และอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยกำหนดรายชื่อ  ผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล 

คือวันที่ 21 เมษายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

34.2 ลดทุนจดทะเบียนจากจำนวนเงิน 402.29 ลานบาท เปนจำนวนเงิน 401.94 ลานบาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได

ออกจำหนาย จำนวน 350,667 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ซึ�งเปนหุนที่เหลือจากการใชสิทธิแปลงสภาพวอรแรนทของกรรมการผูบริหาร 

และพนักงานตามโครงการ ESOP ที่ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินน�้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ แลว เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ 2552
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Audit Report of certified public accountant
To the Shareholders and the Board of Directors of DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED

I have audited the accompanying consolidated balance sheet as of December 31, 2008, and the related consolidated 

statements of income, the consolidated statements of changes in shareholders’ equity and the consolidated cash flow statements 

for the year ended on December 31, 2008 of DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries, and the separate bal-

ance sheet as of December 31, 2008 and 2007, the related separate statements of income, the separate statements of changes 

in shareholders’ equity’ and the separate cash flow statements for the year ended of DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED.  

These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and completeness of the

presentation.  My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. 

An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as 

evaluating the overall financial statements presentation. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all material respects, 

the consolidated financial position as of December 2008, and the results consolidated operations and the consolidated cash 

flow for the year ended on December 2008 of DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiary, and separate financial

statements as of December 31, 2008 and 2007, the results separate operations and the separate cash flow for the year then ended 

of DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED, respectively in accordance with generally accepted accounting principles.

Bangkok,

February 27, 2009.

S.K. ACCOUNTANT SERVICES COMPANY LIMITED

(Wanraya Puttasatiean)

Authorized Auditor No. 4387
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Financial Statement
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

BALANCE SHEETS

As of  December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

SEPARATE  

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

ASSETS 

CURRENT ASSETS   

Cash and  Cash Equivalent   

Short-Term Investment

Accounts and Notes Receivable-Net 

Unbilled Installments on Completed Work-Net

Short-Term Loans to Subsidiary Company 

Inventories-Net  

Other Current Assets  

Advance Payment  for Goods 

Others Current Assets 

TOTAL CURRENT ASSETS

NON-CURRENT ASSETS   

Investments in  the Subsidiary Company 

Property, Plant and Equipments-Net 

Non-Performing Asset : Land and Building-Net

Intangible Asset-Net  

Other Non-Current Assets  

Fixed Deposits Pledged as Collateral 

Withholding Tax-Net 

Other Non-Current Assets 

TOTAL NON-CURRENTS ASSETS

TOTAL ASSETS

 (Note 8) 

 (Note 9) 

 (Note 10) 

 (Note 11) 

 (Note 7.2) 

 (Note 12) 

 (Note 13) 

 (Note 14) 

 (Note 15) 

 (Note 16) 

 (Note 18) 

 (Note 17) 

 8,318,432.50 

 16,315,900.00 

 312,401,443.55 

 365,571,520.93 

 -   

 215,207,605.00 

 67,011,182.92 

 82,840,058.36  

1,067,666,143.26 

 -   

 325,815,422.16 

 11,078,000.00 

 5,238,399.45 

 35,148,039.71 

 32,636,995.36 

 1,552,502.64 

 411,469,359.32  

1,479,135,502.58 

 5,887,425.29 

 16,315,900.00 

 303,277,572.65 

 348,920,718.05 

 3,000,000.00 

 214,847,772.15 

 66,609,418.03 

 51,999,743.23  

1,010,858,549.40 

 54,000,000.00 

 133,503,811.82 

 11,078,000.00 

 4,889,016.42 

 2,646,172.63 

 32,636,995.36 

 1,356,557.96 

 240,110,554.19  

1,250,969,103.59 

15,114,315.79 

 -   

364,810,815.01 

309,291,910.47 

 -   

176,765,360.10 

911,139.41 

18,803,175.25  

885,696,716.03 

 -   

126,835,948.25 

11,234,104.09 

3,503,676.16 

13,260,795.32 

34,130,116.96 

1,383,368.02  

190,348,008.80  

1,076,044,724.83 

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.    
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

BALANCE SHEETS

As of  December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

SEPARATE  

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank Overdrafts and   

Short-Term Loans from Financial Institutions 

Short-Term Loans from Outside Person 

Accounts and Notes Payable  

Short-Term Loans form Director  

Current Portion of  Long-Term Loans 

Current Portion of  Liabilities under   

Hire Purchas Agreement 

Other Current  Liabilities   

Advance Receivable of Services  

Advance Receivable of  Goods 

Account Payable of Retention  

Accrued Expenses 

Other Current of Liabilities  

TOTAL CURRENT LIABILITIES

NON-CURRENT LIABILITIES 

Long-Term Loans-Net  

Liabilities under Hire Purchase Agreement-Net

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES

(Note 18,19) 

(Note 20) 

(Note 7.2) 

(Note 21) 

(Note 22) 

(Note 21) 

(Note 22) 

 103,117,646.96 

 90,000,000.00 

 283,875,366.11 

 2,612,430.12 

 40,073,470.64 

 7,230,064.56 

 76,821,598.52 

 6,047,123.34 

 11,641,021.08 

 37,731,421.27 

 29,919,635.47 

 689,069,778.07 

 53,301,190.48 

 5,383,594.89 

 58,684,785.37 

 747,754,563.44 

 88,366,607.53 

 90,000,000.00 

 276,006,191.80 

 -   

 33,490,955.02 

 3,416,496.38 

 41,211,515.58 

 6,029,720.86 

 11,443,556.40 

 11,211,246.71 

 18,614,448.70 

 579,790,738.98 

 16,549,144.75 

 1,310,021.42 

 17,859,166.17 

 597,649,905.15 

93,633,743.06 

80,000,000.00 

218,464,401.29 

 -   

27,758,735.45 

5,923,324.52 

38,555,349.39 

10,138,598.99 

12,111,961.31 

17,315,474.96 

27,172,918.14  

531,074,507.11 

16,803,264.55 

4,765,195.04 

 21,568,459.59  

552,642,966.70 

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

BALANCE SHEETS

As of  December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

SEPARATE  

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

SHAREHOLDERS’ EQUITY   

Share Capital 

Authorized Share Capital  

402,286,100 Ordinary  Shares Par Value Baht 

1.00 each 

328,923,150 Ordinary  Shares Par Value Baht 

1.00 each 

Issued and Paid-up Share Capital 

302,350,462 Ordinary  Shares Par Value Baht 

1.00 each 

265,559,257 Ordinary  Shares Par Value Baht 

1.00 each 

Premium on Share Capital  

Retained Earnings    

Appropriated  

Legal Reserve 

Unappropriated  

SHAREHOLDERS’ EQUITY OF

DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED 

MINORITY SHAREHOLDERS’ INTEREST 

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’

EQUITY 

 (Note 23,34) 

 

402,286,100.00 

                 -   

 302,350,462.00 

 -   

 137,900,000.00 

 12,590,153.09 

 197,614,304.55 

 650,454,919.64 

 80,926,019.50 

 731,380,939.14 

 

1,479,135,502.58 

 

402,286,100.00 

                  -   

   

 302,350,462.00 

 -   

 137,900,000.00 

 12,660,153.09 

 200,408,583.35 

 653,319,198.44 

                 -   

 653,319,198.44 

1,250,969,103.59 

 -    

328,923,150.00 

 -    

265,559,257.00 

137,900,000.00 

 5,390,153.09  

114,552,348.04  

523,401,758.13 

                 -   

523,401,758.13  

1,076,044,724.83 

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.  
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

 STATEMENTS OF INCOME

 For the year ended on December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

SEPARATE  

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

Sales and Services

Cost of  Sales and Services

GROSS PROFIT

Other Income

Selling Expenses

Administrative Expenses

Directors’ Remunerations  

Premium on Purchaser Interest in Fair Value of Assets

Interest Expenses

PROFIT  BEFORE CORPORATE INCOME TAX

CORPORATE INCOME TAX 

PROFIT FOR THE PERIOD

ATTRIBUTABLE TO:

Equity Holder of the Company

Minority Interest

EARNING PER SHARE FOR PROFIT ATTRIBUTABLE 

TO THE EQUITY HOLDER OF THE COMPANY 

Basic Earnings Per Share  

Diluted Earning Per Share 

(Note 26)

(Note 13)

(Note 28)

(Note 29)

(Note 29)

2,172,726,693.64

(1,810,523,972.21)

362,202,721.43

34,246,542.62

(14,462,731.48)

(156,623,112.03)

(3,096,000.00)

 15,076,476.58 

(23,649,690.36)

 213,694,206.76 

(40,296,384.32)

 173,397,822.44 

 176,898,607.64 

(3,500,785.20)

 173,397,822.44 

 0.64 

 0.64 

2,077,154,792.93

(1,711,135,835.73)

366,018,957.20

30,345,217.13

(14,462,731.48)

(138,817,162.30)

(3,096,000.00)

 -   

(19,929,009.79)

 220,059,270.76 

(40,296,384.32)

 179,762,886.44 

 0.65 

 0.65 

2,156,010,459.87

(1,804,949,950.58)

351,060,509.29

21,041,985.33

(7,175,667.62)

(135,841,662.60)

(2,745,000.00)

 -   

(14,183,268.96)

 212,156,895.44 

(66,762,987.47)

 145,393,907.97 

 0.65 

 0.65 

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.  
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

For the year ended on December 31, 2008

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Issued and 

Paid-up

Share Capital

Premium on

Share Capital

Retained Earnings

Total Minority

Shareholders’

Interest

TotalAppropriated

Legal

Reserve

Unappropriated

Balance as of December 31, 2007

Capital Increment from

Exercise Right          (Note 24.1)

Capital Increment from

Shares Dividend        (Note 25.3)

Paid Dividend             (Note 25.4)

Paid Interim Dividend     (Note 25.3)

Legal Reserve            (Note 25.4)

Minoritys’ Interest 

Profit for Period

Balance as of December 31, 2008

Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht
265,559,257.00 

 3,413,226.00 

 

33,377,979.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

-

302,350,462.00

137,900,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

-

137,900,000.00 

 5,390,153.09 

 -   

 -   

 -   

 -   

 7,200,000.00 

 -   

-

12,590,153.09 

 114,552,348.04 

 -   

 -   

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

(7,200,000.00)

 -   

176,898,607.64 

197,614,304.55 

523,401,758.13 

 

3,413,226.00 

 

33,377,979.00 

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

 -   

 -    

176,898,607.64  

650,454,919.64 

-   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -    

84,426,804.70 

(3,500,785.20) 

80,926,019.50 

523,401,758.13 

 3,413,226.00  

33,377,979.00  

(26,555,925.70) 

(60,080,725.43)

 -    

84,426,804.70  

173,397,822.44  

731,380,939.14 



84

DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

For the year ended on December 31, 2008 and 2007

SEPARATE  FINANCIAL STATEMENTS

Issued and 

Paid-up

Share Capital

Premium on

Share Capital

Retained Earnings 

TotalAppropriated

Legal Reserve

Unappropriated

Baht Baht Baht Baht Baht
Balance as of  December 31, 2006

Capital Increment from Exercise Right 

Capital Increment from Shares Dividend

Paid Interim Dividend

Paid Dividend

Legal Reserve

Profit  for the Period

Balance as of December 31, 2007

Capital Increment from Exercise Right

Capital Increment from Shares Dividend

Paid Dividend

Paid Interim Dividend

Legal Reserve

Profit for the Period 

Balance as of December 31, 2008 

(Note 24.1)

(Note 25.1)

(Note 25.1)

(Note 25.2)

(Note 25.2)

(Note 24.1)

(Note 25.3)

(Note 25.4)

(Note 25.3)

(Note 25.4)

210,000,000.00

2,762,104.00

52,797,153.00

 -   

 -   

 -   

            -    

265,559,257.00  

3,413,226.00  

33,377,979.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

302,350,462.00 

137,900,000.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

            -    

137,900,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

137,900,000.00 

290,153.09

 -   

 -   

 -   

 -   

5,100,000.00

            -    

5,390,153.09 

 -   

 -   

 -   

 -   

 7,270,000.00 

 -    

12,660,153.09 

53,921,943.61

 -   

 -   

(58,663,503.54)

(21,000,000.00)

(5,100,000.00)

145,393,907.97 

114,552,348.04 

 -   

 -   

(26,555,925.70)

(60,080,725.43)

(7,270,000.00) 

179,762,886.44  

200,408,583.35 

402,112,096.70

 2,762,104.00  

52,797,153.00  

(58,663,503.54) 

(21,000,000.00)

 -    

145,393,907.97  

523,401,758.13 

 3,413,226.00  

33,377,979.00  

(26,555,925.70) 

(60,080,725.43)

 -    

179,762,886.44  

653,319,198.44 

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.  
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

CASH FLOW STATEMENTS

For the year ended on December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

 SEPARATE

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit for the Period 

Adjustment to  Profit for the Period to Cash Received (Paid) from

Operations 

Depreciation  

Amortization 

Doubtful Debts 

Doubtful Debts(Reversal) 

(Gain) Loss from Unrealized on Trading Securities 

Loss from  Unclaimed Refunds Withholding Tax 

(Gain) Loss from Sales of Asset 

Loss from Disposal of Fixs of Asset 

(Gain) Loss from Sales of Intangible Asset 

Reversed Loss from Impaiment of Land   

Loss from Impaiment of Land 

Loss from Disposal of Fixs of Asset 

Loss from Declining Value of Goods 

(Gain) Loss from  Unrealized Exchange Rate 

Realized Loss on Subsidiary Company Liquidation 

Interest Received

Amortization for Interest

Interest Paid

Corporate Income Tax

Premium on Purchaser Interest in Fair Value of Assets and Liabilities

 Over Cost Price 

Minority’s Interest

Profit from Operating Activities before

Changes in Operating  Assets and Liabilities

 

176,898,607.64 

 27,497,711.44 

 1,373,751.11 

 5,735,204.71 

 (10,997,452.74)

 12,933,707.00 

 1,583,773.09 

 (239,724.69)

 (2,419,281.25)

 (65.48)

 (520,000.00)

 822,000.00 

 2,613,568.81 

 4,950,948.52 

 (62,213.63)

 -   

 (594,160.21)

 986,942.05 

 22,662,748.31 

 40,296,384.32 

 

(15,076,476.58)

 (3,500,785.20)

 264,945,187.22 

 

179,762,886.44 

 17,696,522.10 

 1,311,134.14 

 5,735,204.71 

 (10,997,452.74)

 12,933,707.00 

 1,583,773.09 

 (239,724.69)

 (2,419,281.25)

 (65.48)

 (520,000.00)

 822,000.00 

 60,376.59 

 4,950,948.52 

 (62,213.63)

 -   

 (277,074.02)

 459,686.56 

 19,469,323.23 

 40,296,384.32 

 -   

                 -   

 270,566,134.89 

 

145,393,907.97 

 15,253,663.18 

 1,036,388.52 

 17,094,855.80 

 (5,845,815.78)

 -   

 -   

 (163,877.92)

 -   

 -   

 -   

 -   

 42,882.32 

 600,687.21 

 (146,559.16)

 378,580.70 

 (465,720.20)

 577,558.75 

 13,605,710.21 

 66,762,987.47 

 -   

                 -   

 254,125,249.07 
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

CASH FLOW STATEMENTS (Continued)

For the year ended on December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

 SEPARATE

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

(Increase) Decrease in Accounts and Notes Receivable

(Increase) Decrease in Unbilled Installments on Completed Work

(Increase) Decrease in Inventories

(Increase) Decrease in Advance Payment  for Goods

(Increase) Decrease in Other Current Assets

(Increase) Decrease in  Withholding Tax

(Increase) Decrease in Other Non-Current Assets

Increase (Decrease) in Accounts and Notes Payable

Increase (Decrease) in Advance Receivable of  Service 

Increase (Decrease) in Advance Receivable of  Goods

 50,498,278.18 

 (56,279,610.46)

 (38,837,778.19)

 (66,087,043.51)

 (61,116,151.58)

 9,327,305.01 

 90,465.38 

 59,905,917.37 

 37,604,935.42 

 (4,091,475.65)

 57,377,533.89 

 (39,628,807.58)

 (43,033,360.57)

 (65,698,278.62)

 (18,621,486.16)

 9,327,305.01 

 26,810.06 

 57,604,004.14 

 2,656,166.19 

 (4,108,878.13)

 (174,437,487.32)

 (28,990,796.47)

 (75,186,886.63)

 2,609,215.87 

 22,905,419.40 

 -   

 245,761.63 

 54,035,551.72 

 (148,981,111.18)

 (454,671.90)

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.  
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

CASH FLOW STATEMENTS

For the year ended on December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

 SEPARATE

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

CASH FLOW FROM OPERATING ASSEST AND LIABILITIES 

Increase (Decrease) in Account Payable of Retention 

Increase (Decrease) in Accrued Expenses

Increase (Decrease) in Other Current Liabilities

Cash Received from Interest Income

Cash Payment for Interest Expense

Cash Payment for Corporate Income Tax

Net Cash Provided (Used) from Operating Activities-Net 

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES 

Cash Payment for Short-Term Investment

Cash Received for Short-Term Investment

Cash Payment  from  Loans-Short in Subsidiary Company

Cash Payment from loans to Related Persons 

Cash Received from loans to Related Persons 

Cash Payment  from  Investment-Short in Subsidiary 

Company                                                   (Note 13)

Cash Received from Loans to Related Persons

Cash Payment from  Purchase of Fixed Assets              (Note 14)

Cash Received from Sales of Fixed Assets

Cash Payment from  Non - Performing Asset : Land

Cash Received for Non - Performing Asset : Land

Cash Payment for Intangible Assets                          (Note 16)

Cash Received for Intangible Assets

(Increase) Decrease in Fixed Deposits Pledged as Collateral

Net Cash Provided (Used) from Investing Activities-Net 

 (470,940.23)

 13,808,566.69 

 (2,106,717.79)

 760,702.83 

 (22,221,171.12)

(59,719,259.70)

126,011,209.87 

 (37,002,220.00)

 7,752,613.00 

 -   

 -   

 -   

 (52,074,107.11)

 230,000.00  

(137,622,785.19)

 1,225,789.00 

 (2,900,000.00)

 4,991,331.38 

 (2,795,670.95)

 66.48 

 (21,887,244.39) 

(240,082,227.78)

 (668,404.91)

 (6,211,701.05)

 (3,420,726.79)

 274,324.72 

 (19,161,761.41)

(59,102,868.02)

138,176,005.66 

 (37,002,220.00)

 7,752,613.00 

 (3,000,000.00)

 -   

 -   

 (54,000,000.00)

 -   

 (25,812,086.55)

 363,788.94 

 (2,900,000.00)

 4,991,331.38 

 (2,383,670.95)

 66.48 

 10,614,622.69  

(101,375,555.01)

 6,064,615.47 

 (11,995,004.17)

 13,757,697.31 

 469,378.71 

 (14,796,012.07) 

(65,030,467.89)

(165,659,548.45)

 -   

 -   

 -   

 (5,000,000.00)

 5,000,000.00 

 -   

 -   

 (51,665,186.06)

 842,469.19 

 -   

 -   

 (971,440.00)

 -   

 32,109,540.33 

 (19,684,616.54)
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DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

CASH FLOW STATEMENTS (Continued)

For the year ended on December 31, 2008 and 2007

CONSOLIDATED  

 FINANCIAL 

STATEMENTS

 SEPARATE

 FINANCIAL STATEMENTS

December 31,

2008

December 31,

2008

December 31,

2007

Baht Baht Baht

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (Decrease) in Bank Overdrafts and Short-Term from

Finaical Institutions

Cash Received for Short-Term Loans from Outside Person

Cash Payment for Short-Term Loans from Outside Person

Cash Received for Loans from Director

Cash Payment for Loans from Director

Cash Received from Long-Term Loans

Cash Payment from Long-Term Loans

Cash Payment for Hire Purchase Agreement

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 

Cash Payment for Dividends

Cash Received from Share Increase

Cash Received from Account Receivable of Share

Net Cash Provided (Used) from Financing Activities-Net 

Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent -Net 

Cash and Cash Equivalent  at the Beginning Balance              (Note 8)

Cash and  Cash Equivalent  at the Ending Balance         (Note 8)

 9,483,903.90 

 80,000,000.00 

 (70,000,000.00)

 5,864,430.12 

 (3,252,000.00)

 72,800,000.00 

 (39,927,716.46)

 (10,077,865.87) 

(53,229,843.07)

 3,413,226.00 

 112,201,000.00 

 107,275,134.62 

 (6,795,883.29)

15,114,315.79 

 8,318,432.50

 

(5,267,135.53)

 80,000,000.00 

 (70,000,000.00)

 -   

 -   

 42,800,000.00 

 (37,321,900.23)

 (6,421,688.32) 

 (53,229,843.07)

 3,413,226.00 

                -   

 (46,027,341.15)

 (9,226,890.50)

 15,114,315.79 

 5,887,425.29

 93,641,718.50 

 80,000,000.00 

 -   

 -   

 -   

 47,962,000.00 

 (3,400,000.00)

 (5,688,036.80) 

(79,663,503.54)

 55,559,257.00 

                -   

 188,411,435.16 

 3,067,270.17 

 12,047,045.62 

 15,114,315.79
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Note to consolidated financial statement
DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANY

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2008 AND 2007

1. General Information

 The Company was registered on June 1, 1992, the Company registration number 0107549000092 its head office is 

situated at 50/26-27 Moo 8 Phahonyothin Rd., Anusawari, Bangkhen Bangkok and after that replace to its head office is situated 

at 59 Moo 1, Suanphrikthai, Muang, Pathumthani and the Company was registered as a public company with the ministry of

commerce since May 26, 2006.

 The Company operates the main business as contractor of electric system construction and service work in the field of 

electric engineering and all type of telecommunication.  

2. Basis of the Financial Statements Preparation

2.1 The Company had prepared the financial statements in accordance with Thai Accounting Standards including

related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions and with generally 

accepted accounting principles in Thailand and in accordance with the determination of the office of the Securities

and Exchange Commission on the subject of preparation and presentation of the financial reports. 

2.2 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the

accounting policies.

2.3 In order to prepare the financial statements to comply with generally accepted accounting standards, the

Company’s management had to make some estimates and suppositions which may have an effect on the amount 

shown for revenues, expenses, assets and liabilities and also on the disclosures concerning assets and contingent 

liabilities, therefore the actual result may differ from the estimated amount.

2.4 Certain amounts in the financial statements presented herein for comparative purposes have been reclassified to 

conform to the current period’s classifications, with no effect on the net earnings or shareholders’ equity.

2.5 For the convenience of the user, an English translation of the consolidated and separate financial statements

has been prepared from the statutory financial statements that are issued in the Thai language.

3. Adoption of New Accounting Standards

3.1 Thai Accounting Standards (revised version) which are effective for ther current year.  The Company assesses

these following accounting standards which were related to our business operation. 

TAS 25 (revised 2007) Cash Flow Statements

TAS 29 (revised 2007) Leases

TAS 31 (revised 2007) Inventories

TAS 33 (revised 2007) Borrowing Costs

TAS 35 (revised 2007) Presentation of Financial Statements

TAS 39 (revised 2007) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates And Errors

TAS 41 (revised 2007) Interim Financial Statements

TAS 43 (revised 2007) Business Combination
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TAS 49 (revised 2007) Construction Contracts

TAS 51   Intangible Asset

These accounting standards have not any significant affected on our financial statements. 

3.2 Thai Accounting Standards (revised version) which are not effective for the current year 

TAS 36 (revised 2007) Impairment Assets

TAS 54 (revised 2007) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

These accounting standards will become effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after

1 January 2009. The management has assessed the effect of these revised accounting standards and believes that they will not 

have any significant impact on the financial statements for the year in which they are initially applied.  

4. Benefit from Investment Promotion

The Company receives investment promotion certificate no. 2232(2) 2007 dated on December 12, 2007 from investment 

promotion board (BOI) so as to show that the Company is the person who received investment promotion in the business of 

STEEL STRUCTURE  in type of 4.19 of steel structure production which used in the construction or equipment  for industrial 

task (FABRICATION INDUSTRY) by using benefit according to the Investment Promotion Act, B.E. 2520 according to Section 

25, 26, 28, 31, 34, 35 and Section 36. The benefit received includes exemption import duty for machinery according to approval 

except corporate income tax for net profit for the period of 8 years.  Moreover, corporate income tax for net profit received from 

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

with the period of 8 years.

The Company commenced the first to record the revenue under BOI on January 4, 2008. The right of exemption will expire 

on January 3, 2016.

5. Summary of Significant Accounting Policy

5.1 Recognition of Revenues from Sales

Income from sales is recognized when goods are delivered to customers.

5.2 Recognition of Revenues from Services

Revenue from service rendered is recognized in accordance with fixed price contract by percentage completion 

method which is computed in accordance with the ratio of entire cost of construction incurred over the total cost which estimated 

to be used in the construction in accordance with the contract. It task compared with the ratio of task completion which determined 

by engineers. When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognized 

immediately as an expense in the statement of income.

In case of the contracts for which services cost plus attributable profit exceeds amounts billed are shown as “Unbilled 

Installments on Completed Work” in the balance sheet. Contracts for which amounts billed exceed construction cost plus attribut-

able profit are shown as “Advance revenue of services fee receivable” under current liabilities in the balance sheet.  

5.3 Recognition of Expenses

Expenses are recognized on an accrual basis.
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5.4 Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent items are included cash at banks in saving accounts, current accounts and fixed

accounts not over than 3 months and free from any guarantees.

5.5 Trade Account Receivable, Other Receivable and Allowance for Doubtful Accounts

Trade account receivable and other receivable are stated at the net reliable value. For allowance for doubtful 

debt,estimated from those account receivable which are likely to be uncollectible.

5.6 Inventories and  Allowance for Non-Moving Goods

-  Inventories are valued at lower of actual cost at FIFO method or net realizable value. 

-  The Company will consider allowance of none movement merchandise for the period of 1 year in 50% of

amount while the portion of exceeding two years, allowance is fully considered.

5.7 Investments in Subsidiary

Investments in subsidiary company are recorded by cost method. 

5.8 Property, Plant and Equipment

Property are recorded at cost on date the transaction occur, Plant and equipment are recorded at cost on

date the transaction occur after deduction of accumulated depreciation and depreciation expenses which are

calculated on a straight-line method over their approximate useful-life as follows:

-  Land Improvements  5 and 10 Years

-  Building and Improvements  5 and 20 Years

-  Machines and Equipment  5 and 10 Years

-  Fixtures and Office equipment 3 and 10 Years

-  Vehicles          5 Years

5.9 Intangible Assets and Amortization Expenses

Cost acquired by constant program is recorded as intangible asset and will amortize as expense by straight line

 method for the period of 5 years.

5.10 Accounts Payable and Others Payable

Accounts Payable and Others Payable were shown in cost price.

5.11 Impairment

The carrying amounts of the Company’s assets, other than inventories and trade account receivable are

reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such

indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated. Impairment with cost, if assets exceeds its

recoverable amount, the Company will recognize an impairment loss in the statement of income.

  Calculation of recoverable amount

- The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing value in use,

the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects

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

not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for

the cash-generating unit to which the asset belongs.
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  Reversals of impairment

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

amount. 

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

amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been

recognized. All reversals of impairment losses are recognized in the statement of income. 

5.12 Items Denominated in Foreign Currencies

Items denominated in foreign currencies are recorded in Baht at the prevailing exchange rate when the

transactions occur, and their balances of assets and liabilities at the ended of period are converted into Baht at the 

prevailing exchange rate on that date.  Profit or loss arising from such conversion is shown as revenues or

expenses in the income statements for that period.

5.13 Financial Instruments

Financial instruments, financial assets were shown in balance sheets composed of cash and cash at banks,

investments, accounts receivable. Financial liabilities were shown in balance sheets composed of accounts payable 

and borrowings. The accounting policy of each items would be disclosed in separated items. The Company

performed the forward foreign currencies contract so as to hedge against risk from fluctuation of exchange rates.

The forward foreign currencies contract will determine exchange rates in the future that foreign currencies asset and 

liability will receive or has to be repayable. The forward foreign currencies contract as of period end will be

computed by fair value and reflected in the note to the financial statements. In addition, gain (loss) actually

incurred from the forward foreign exchange contract wil l be recorded in the statement of income.

5.14 A Provision of Liabilities

The Company and subsidiary companies Provisions are recognized when the Company has a present legal or 

constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle 

the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Where the Company expects a provision to be

reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually

certain.

5.15 Earnings Per Share

Primary earnings per share is calculated by dividing net profit with weighted average the number of issued and

paid-up shares.  

Diluted earning per share is computed by divided net profit for the year by aggregate amount of weighted

average number of common stock issued during the year and the weighted average number of common stock which 

the Company may have to issue for conversion of the whole of warrants to common stocks.

5.16 Appropriation of Retained Earnings 

Appropriation of retained earnings is complied with the public company Act, B.E. 2535 and public company

Act B.E. 2544 where by the Company will appropriate as legal reserve when it is approved by the Annual General 

shareholders’ Meetings.

5.17 Provident Fund

The Company and its employees have jointly established a provident fund scheme in accordance with the
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Provident Fund Act B.E. 2530.  Such fund is monthly contributed by the Company and its employees at the rate of

 2 percent of their basic salaries. The fund is managed by Finance Asset Management Limited, and will be paid

to the employees upon termination in accordance with the rules of fund.

5.18 Employees Benefit

The Company is recognized salary, wage, bonus, social security fund, staff provident fund and provident fund 

are expense on date the transaction occur.

5.19 Allocation of Income and Expense of Operation with Investment Promotion and without Investment Promotion

5.19.1 Income was allocated from the type of products which produces from machinery with promotional investment 

and without promotional investment. 

5.19.2 Expenses

- Raw materials and spar part were allocated from the actual usage of raw materials with promotional

investment and without promotional investment.

- The cost of production and the cost of goods sold were allocated from the actual of production with promotional

nvestment and without promotional investment.

- Other expenses could not allocated from the actual of production, they will allocate from capacity of

production with promotional investment and without promotional investment.

6. Basis of the Consolidation Financial Statements Preparation

6.1 In preparation of the consolidated financial statements, the Company will only take its subsidiary company which is 

under the main control of DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED into account, with the percentage of

shareholdings in subsidiary as follows:

Company’s Name Type of Business

Percentage of

Shareholdings

As of Decemb er 31,
Registration

Thailand 
2008 2007

Demco Industry Co., Ltd. Product High Pressure Vessel  and

Fabricated Steel Structure

45.00 - Thai

Investment in subsidiary company, the Company held the share because the Company   has controlled the power in 

both financial policy and management. 

6.2 The accounting period of subsidiary companies that was one day end of DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED. 

6.3 In preparation of the consolidated financial statements, the Company has write-off the amount of asset, liability-net,

and inter-transactions.

6.4 Accounting policy for subsidiary companies will utilize the same policy as the DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED.

7. Inter - Company Transactions 

During the periods, the Company and its subsidiary had significant business transactions with their related

company. Such transactions, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon between 

the Company, subsidiary company, related company, directors and related persons and are in ordinary course of  

business are summarized as follow:
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7.1 Inter - Company Revenues and Expenses 

Pricing Policy

Consolidated

Financial Statements

For the year ended on 

December 31,

Separate

Financial Statements

For the year ended on

December 31,
2008 2008 2007
Baht Baht Baht

Inter - Company Transaction with
Subsidiary Company

Revenues From Sales 
 
Revenues From Services
Interest Income

Cost of Services
Inter - Company Transaction with

Related Company
Revenues From Services

Inter - Company Transaction with 
Related Persons

Consult Fee         

Contract price nearly  comparable
prices to others to the selling

By contract
Interest Rate of 7.75% per year

(2007 Interest Rate of 1.00%per month)
By contract

Contract price nearly  comparable
prices to others to the selling

By contract

-

-
-

-

-

360,000.00

7,164,064.29

5,442,673.61
4,446.72

5,133,911.00

-

360,000.00

-

-
85,483.37

-

1,078,112.00

360,000.00

7.2 Inter - Company Assets and Liabilities

Consolidated

Financial Statements

As of

Separate 

Financial Statements

As of
December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007

Baht Baht Baht
Accounts Receivable 
Subsidiary Company
        Demco Industry Co., Ltd.
Short-Term Loan
Subsidiary Company
        Demco Industry Co., Ltd.
Accrued Interest 
Subsidiary Company
        Demco Industry Co., Ltd.
Unbilled Installments on Completed Work
Related Company
      Prachumchang Co., Ltd.
Accounts Payable 
Subsidiary Company
        Demco Industry Co., Ltd.
Short-Term  Loan 
Director to
Subsidiary Company
        Demco Industry Co., Ltd.

-

-

-

-

-

2,612,430.12

9,822,791.21

3,000,000.00

4,446.72

-

829,823.52

-

-

-

-

4,500.00

-

-
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 For the year ended on December 31, 2008, the movement of short-term loan to subsidiary company was as follows:

As of December 31, 

2007

Separate Financial Statements

Within the Year

As of December 31,

2008
Increase Decrease

Baht Baht Baht Baht
Short-Term  Loan :

Demco Industry Co., Ltd. - 3,000,000.00 - 3,000,000.00

Short-term loan to subsidiary company was in the form of promissory notes to type of life 65 days carried interest rate of 

7.75 percent per year. 

For the year ended on December 31, 2007, the movement of short-term loan to subsidiary company was as follows:

As of December 31, 

2006

Separate Financial Statements

Within the Year

As of December 31,

2007

Increase Decrease
Baht Baht Baht Baht

Short-Term  Loan :

Subsidiary Company

Demco Industry Co., Ltd. - 5,000,000.00 (5,000,000.00) -

Short-term loan to related company was in the form of promissory notes to type of life 30 days carried interest rate of 1.00 

percent per month. 

For the year ended on December 31, 2007, the movement of short-term loan to Director in subsidiary company was as 

follows:

As of December 31, 

2006

Consolidated Financial Statements

Within the Year

As of December 31,

2007

Increase Decrease
Baht Baht Baht Baht

Short-Term  Loan :

Director - 5,864,430.12 (3,252,000.00) 2,612,430.12

The resolution of the board of Directors’ Meeting No.32/2008 dated October 9, 2008, approved subsidiary company to 

receive financial assistance from directors. This transaction will help the Company has more liquidity. The annual non-interest was 

charged.

7.3 Relationship among the Company    

Company’s name and related persons Relationship
Demco Industry Co., Ltd

(Former name J P M Inter Co., Ltd.)

Si-Phya Publishing Co., Ltd.

Prachumchang Co., Ltd.

Mr. Sawasd  Puipunthavong

Subsidiary Company by Direct Holding and Common Director

Shareholder and Common Director

Shareholder and Common Director

Shareholder

8. Cash and Cash Equivalent
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Consisted of:

Consolidated 

Financial Statements

As of

Separate 

Financial Statements

As of
December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007

Baht Baht Baht
Cash

Cash Deposit - Current Account

Cash Deposit - Savings Account

Cash Deposit - Fix Account 3 month

Total

3,170,885.85

4,560,752.23

586,422.24

      372.18

8,318,432.50

2,770,000.00

2,531,003.05

586,422.24

             -

5,887,425.29

2,670,000.00

12,346,616.76

97,699.03

              -

15,114,315.79

9. Short-term Investments 

Consisted of:

Consolidated 

Financial Statements

As of

Separate 

Financial Statements

As of
December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007

Baht Baht Baht
Trading Securities

     Cost Price

     Less Allowance of Value Adjustment

     Net

29,249,607.00

(12,933,707.00)

  16,315,900.00

16,315,900.00

              -

16,315,900.00

-

              -

              -

Short – term investments to change for the year ended December 31, 2008, are as follows:
Consolidated and Separate Financial Statements

Baht
Beginning Outstanding

Securities Purchasing

Securities Disposal

Fair Value to Change

Ending Outstanding

       -

37,002,220.00

(7,752,613.00)

(12,933,707.00)

16,315,900.00
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10. Accounts and Notes Receivable-Net

Consisted of:
Consolidated

Financial Statements

Separate

Financial Statements
As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2007

Baht Baht Baht
Sales Accounts Receivable
Accounts and Notes Receivable within 
          Due for Payment
Accounts and Notes Receivable Classified 
           by their ages:
      - Over due   1 -  90 days 
      - Over due  91 - 180 days
      - Over due 181 - 270 days
      - Over due 271 - 365 days
      - Over due 365 days up
             Total
Less Allowance for Doubtful  Accounts Receivable
          Sales Account and Notes Receivable-Net

81,285,446.39

27,102,299.98
1,602,574.40

1,610.35
22,074.05

3,805,031.38
113,819,036.55
(4,152,182.18)

109,666,854.37

83,332,329.85

28,680,081.22
2,117,456.32

477,760.35
-

3,805,031.38
118,412,659.12
(4,152,182.18)

114,260,476.94

67,345,075.67

20,584,290.81
322,205.15

-
-

4,653,605.54
92,905,177.17

(4,653,605.54)
88,251,571.63

Consolidated

Financial Statements

Separate

Financial Statements
As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2007
Baht Baht Baht

Service Accounts Receivable
Unbilled Accounts Receivable 
Accounts and Note Receivable within 
           Due for Payment
Accounts Receivable Classified by their ages:
      - Over due    1 -  90 days 
      - Over due   91 - 180 days
      - Over due 181 - 270 days
      - Over due 271 - 365 days
      - Over due 365 days up
             Total
Less Allowance for Doubtful  Accounts Receivable       
          Service Accounts and Notes Receivable-Net
          Total Accounts and Notes Receivable-Net
Cheques  Returned
Less Allowance for Doubtful Cheques Returned 
         Cheques Returned-Net
          Total Accounts and Notes Receivable-Net

231,100.00
98,114,566.55

97,861,239.49
6,527,683.14

-
-

186,915.89
202,921,505.07
(186,915.89)

202,734,589.18
312,401,443.55

18,007,416.51
(18,007,416.51)
               -
312,401,443.55

231,100.00
88,972,769.64

93,760,135.49
5,130,395.34

922,695.24
-

186,915.89
189,204,011.60
(186,915.89)

189,017,095.71
303,277,572.65

18,007,416.51
(18,007,416.51)
               -
303,277,572.65

258,000.00
85,106,236.32

191,195,007.06
-

186,915.89
-

               -
276,746,159.27
(186,915.89)

276,559,243.38
364,810,815.01

14,667,918.08
(14,667,918.08)
               -
364,810,815.01
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-  Separate Financial Statements

As of December 31, 2008 and 2007, the Company has transferred claimant right in the chance to receive debt repayment 

from trading account receivable in amount of Baht 29.18 million and Baht 18.39 million respectively, and account receivable in 

type of service work in amount of Baht 99.02 million and Baht 246.52 million respectively, for four merchant banks, so as to be 

collateral in the request of credit facility from such bank in accordance with note No. 18.

As of December 31, 2008 and 2007, the Company constitutes trading receivable in type of service work which incurred 

from government sector and the state enterprise by amount of Baht 4.00 million and Baht 0.25 million respectively, and account 

receivable in type of service work in amount of Baht 18.78 million and Baht 56.58 million respectively.

11. Unbilled Installments on Completed Work-Net

Consisted of:
Consolidated

Financial Statements

Separate

Financial Statements
As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2007
Baht Baht Baht

Unbilled Installments on Completed Work

Less Allowance for Doubtful Accounts

          Net

365,571,520.93

                -

365,571,520.93

348,920,718.05

                

348,920,718.05

311,469,218.69

(2,177,308.22)

309,291,910.47

-  Separate Financial Statements

As of December 31, 2008 and 2007, the Company has transferred claimant right in the chance to receive debt

repayment from unbilled installments on completed work in amount of Baht 245.04 million and Baht 291.27 million respectively, 

for there merchant and four merchant banks respectively, so as to be collateral in the request of credit facility from such banks 

in accordance with note No. 18.

12. Inventories-Net

Consisted of:
Consolidated

Financial Statements

Consolidated

Financial Statements
As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2007
Baht Baht Baht

Finished Goods

Goods in Process

Work in Progress

Raw Materials

Manufacture Supplies

             Total

Less Allowance for Declining 

            Value of Goods

              Net

82,653,046.12

49,004,273.43

-

89,444,752.43

3,773,330.23

224,875,402.21

(9,667,797.21)

               

215,207,605.00

82,653,046.12

49,004,273.43

-

89,444,752.43

3,413,497.38

224,515,569.36

(9,667,797.21)

               

214,847,772.15

52,196,856.54

39,333,975.74

588,316.76

85,189,430.27

4,173,629.48

181,482,208.79

(4,716,848.69)

               

176,765,360.10
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13. Investments in the Subsidiary Company

Consisted of:

Name

Separate Financial Statements

Issued and

Paid-up

Share Capital

% Share of

Holding

Cost  Method

As of

Dividend

For the year ended on
December 31,

2008

December 31,

2007

December 31,

2008

December 31,

2007

‘000 Baht % ‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht

Demco Industry Co., Ltd 120,000 45.00     54,000 - - -

The Company is investment in the subsidiary company as of February 5, 2008, which the Company has power to set 

policy as financial and operations since January 1, 2008, the fair valve as assets and debt to take duty as subsidiary company 

as follow: 

Fair Value As of

January 1, 2008

Baht
Cash and  Cash Equivalent

Accounts Receivable

Inventories

Other Current Assets

Loans to Related Person

Property, Plant and Equipments

Other Non-Current Assets

Accounts and Notes Payable

Other Current  Liabilities

Long-Term Loans

Account Payable under Hire-Purchase Agreement

             Total Assets-Net as Fair Value as of  Purchasing Date

Fair Value in Proportion as the Company Investment 

        in the rate of 45 percent

Premium on Purchaser Interest in Fair Value of Assets and  

        Liabilities Over Cost Price 

            (recognized income in the consolidated Statements of income)

               Cost Price total

Less Cash of Subsidiary Company

Cash Flow for Net Purchasing from Cash

1,925,892.89

2,244,615.19

4,555,415.23

101,580,804.66

230,000.00

68,480,683.55

259,600.00

(5,567,261.08)

(3,734,609.60)

(15,940,377.58)

(531,481.98)

153,503,281.28

69,076,476.58

(15,076,476.58)

54,000,000.00

(1,925,892.89)

52,074,107.11
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14. Property, Plant and Equipment-Net

Consisted of:

Name

Consolidated Financial Statements

Balance

As of

December 31,  

2007

Purchase/

Increase

Transfer in Disposal/

Decrease

Transfer out

Balance

As of

December 31,  

2008
Baht Baht Baht Baht Baht Baht

     Cost:

Land and Improvements

Building and Improvements

Machines and Equipment

Fixtures and Office Equipment

Vehicles

Construction in Progress

         Total

     Accumulated Depreciation :

Land  Improvements

Building and Improvements

Machines and Equipment

Fixtures and Office Equipment

Vehicles

         Total

         Net

Depreciation in Income

Statements

For the Year ended on

December 31,

       2008

       2007

     

36,265,777.57        

38,869,105.68        

80,493,166.45        

19,788,470.89        

40,354,410.73 

409,783.93 

216,180,715.25       

(5,134,587.69)    

(12,634,229.11)     

(35,425,544.94)     

(12,093,900.19)    

(24,056,505.07)    

(89,344,767.00)   

126,835,948.25 

18,619,487.50

28,179,520.00

31,251,997.66

5,721,425.44

13,904,562.63

132,217,771.28

229,894,764.51

(331,042.76)

(4,505,083.22)

(11,153,911.19)

(3,718,371.34)

(7,607,248.97)

(27,315,657.48)

11,404,861.10

94,929,651.55

86,417,291.89

1,220,673.92

890,000.00

6,464,500.00

201,326,978.46

(41,879.76)

(130,858.60)

(4,230,404.69)

(92,376.32)

(37,027.32)

(4,532,546.69)

-

(963,481.21)

(2,830,652.34)

(2,532,125.33)

-

              -

(6,326,258.88)

-

963,440.21

1,935,632.58

2,441,121.78

             -

5,340,194.57

(901,455.85)

(9,878,281.84)

(63,727,217.60)

(88,221.81)

-

(129,435,819.13)

(204,030,996.23)

46,891.76

125,846.60

4,387,996.14

62,261.15

             -

4,622,995.65

65,388,670.32

151,136,514.18

131,604,586.06

24,110,223.11

55,148,973.36

9,656,236.08

437,045,203.11

(5,460,618.45)

(16,180,884.12)

(44,486,232.10)

(13,401,264.92)

(31,700,781.36)

(111,229,780.95)

325,815,422.16

27,315,657.48

15,039,413.18
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Name

Separate Financial Statements
Balance

As of

December 31,  

2007

Purchase/

Increase

Transfer in Disposal/

Decrease

Transfer out

Balance

As of

December 31,  

2008
Baht Baht Baht Baht Baht Baht

     Cost:

Land and Improvements

Building and Improvements

Machines and Equipment

Fixtures and Office Equipment

Vehicles

Construction in Progress

         Total

     Accumulated Depreciation :

Land  Improvements

Building and Improvements

Machines and Equipment

Fixtures and Office Equipment

Vehicles

         Total

         Net

Depreciation in Income

Statements

For the Year ended on

December 31,

       2008

       2007

     

36,265,777.57        

38,869,105.68        

80,493,166.45        

19,788,470.89        

40,354,410.73 

409,783.93 

216,180,715.25       

(5,134,587.69)    

(12,634,229.11)     

(35,425,544.94)     

(12,093,900.19)    

(24,056,505.07)    

(89,344,767.00)   

126,835,948.25 

-

-

3,836,487.16

2,043,774.37

40,917.76

19,969,720.26

25,890,899.55

(320,576.32)

(2,004,986.09)

(7,610,885.05)

(3,056,856.82)

(4,521,163.86)

(17,514,468.14)

1,828,063.10

11,220,931.41

58,464,081.33

124,337.64

-

              -

71,637,413.48

(41,879.76)

(130,858.60)

(3,241,417.45)

(35,977.58)

               -

(3,450,133.39)

-

(963,481.21)

(1,897,174.40)

(2,532,125.33)

-

              -

(5,392,780.94)

-

963,440.21

1,864,154.70

2,441,121.78

             -

5,268,716.69

(901,455.85)

(9,878,281.84)

(42,616,330.64)

(68,927.09)

-

(19,847,193.51)

(73,312,188.93)

46,891.76

125,846.60

3,306,872.11

60,794.78

               -

3,540,405.25

37,192,384.82

39,248,274.04

98,280,229.90

19,355,530.48

40,395,328.49

532,310.68

235,004,058.41

(5,450,152.01)

(13,680,786.99)

(41,106,820.63)

(12,684,818.03)

(28,577,668.93)

(101,500,246.59)

133,503,811.82

17,514,468.14

15,039,413.18

- Consolidated Financial Statements

 For the year ended on December 31, 2008, the Company and the subsidiary company purchased the assets under 

hire-purchase agreement and purchased assets with credit in the amount of Baht 23.71 million and increased from business 

acquisition in the amount of Baht 68.48 million.

 As of December 31, 2008 the subsidiary company’s land, plant plus property the cost price of Baht 106.89 million and 

book value of Baht 104.52 million are against credit facility which received from commercial bank in accordance with noted 

No.18.

- Separate Financial Statements

For the year ended on December 31, 2008, the Company purchased assets with credit in the amount of Baht 0.79

million.
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As of December 31, 2008 and 2007, the Company’s land, plant plus property including some machine the cost price of 

Baht 108.65 million and Baht 66.83 million respectively and book value of Baht 81.12 million and Baht 49.75 million respectively, 

are pledged against credit facility which received from commercial bank in accordance with the note No. 18.

As of December 31, 2008 and 2007, the Company’s assets are fully depreciated but still in use with the cost price of Baht 

58.58 million and Baht 57.99 million respectively carried net book value of Baht 1,578.00 and Baht 1,591.00 respectively.

For the year ended on December 31, 2008 and 2007, partly of vehicles in the cost price of Baht 13.12 million and Baht 

21.66 million respectively, are assets under hire purchase contract in accordance with note No.22.

15. Non-Performing Asset: Land and Building-Net

Consisted of:

Consolidated and Separate Financial Statements
Balance

As of

December 31,

2007

Increase Decrease

Balance

As of

December 31,

2008
     

   Cost 

Land 

Building 

         Total

Less Depreciation - Building 

Less Allowance for Impairment in Land          

         Total

          Net

Depreciation in Income Statements

For the Year ended on December 31,

       2008

       2007

Baht Baht Baht Baht

10,965,000.00

4,285,000.00

15,250,000.00

(3,195,895.91)

(820,000.00)

(4,015,895.91)

11,234,104.09

2,900,000.00

            -

2,900,000.00

(182,053.96)

(822,000.00)

(1,004,053.96)

(1,665,000.00)

(4,285,000.00)

(5,950,000.00)

3,377,949.87

520,000.00

3,897,949.87

12,200,000.00

            -

12,200,000.00

-

(1,122,000.00)

(1,122,000.00)

11,078,000.00

182,053.96

214,250.00

As of December 31, 2008 and 2007, the Company’s Land in cost value of Baht 8.00 million and Baht 13.95 million 

respectively, equally for both years and book value of Baht 7.68 million and Baht 10.43 million respectively, are pledged against 

credit facility which received from commercial bank in accordance with the note No. 18.
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16. Intangible Asset-Net

Consisted of:

Consolidated Financial Statements

Balance

As of

December 31, 

2007

Purchase Disposal

Balance

As of

December 31,

2008

Application Program

Less Accumulated  Amortization

              Net

Amortization in Income Statements

For the Year ended on December 31,

       2008

       2007

Baht Baht Baht Baht
5,732,750.00

(2,229,073.84)

3,503,676.16

3,108,475.40

(1,373,751.11)

(9,500.00)

9,499.00

8,831,725.40

(3,593,325.95)

5,238,399.45

1,373,751.11

1,036,388.52

Separate Financial Statements
Balance

As of

December 31, 

2007

Purchase Disposal

Balance

As of

December 31,

2008

Application Program

Less Accumulated  Amortization

              Net

Amortization in Income Statements

For the Year ended on December 31,

       2008

       2007

Baht Baht Baht Baht
5,732,750.00

(2,229,073.84)

3,503,676.16

2,696,475.40

(1,311,134.14)

(9,500.00)

9,499.00

8,419,725.40

(3,530,708.98)

4,889,016.42

1,311,134.14

1,036,388.52

- Separate Financial Statements

For the year ended on December 31, 2008, the Company purchased some assets with credit in the amount of Baht 0.31 

million.
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17. Withholding Tax-Net

Consisted of:

Consolidated 

Financial Statements

As of

Separate 

Financial Statements

As of
December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007

Baht Baht Baht

Withholding Tax

Less Allowance for Doubtful Debts

         Net

32,636,995.36

-

32,636,995.36

32,636,995.36

-

32,636,995.36

43,548,073.46

(9,417,956.50)

34,130,116.96

- Separate Financial Statements

The withholding tax by net of Baht 32.64 million.  It is withholding tax for the year 2004 and 2006 in amount of Baht 9.42 

million and 23.22 million respectively, Presently, the Company refunded the withholding tax for 2004 already.  In addition, for 

2005, it is under the examination of the Revenue Department officers.

As of December 31,2008, the Company write off withholding tax that used to record in allowance for doubtful a part of 

amount of Baht 9.42 million 

18. Credits and Guarantees

The Company has credit in form of bank overdraft, letter of guarantee, short-term loans from financial institute, trust receipts 

payable and long-term loans are collateral by service accounts receivable note No. 10 and Unbilled Installments on Completed 

Work note No.11 , Land plus property note No.14 , Non-Performing Asset note No.15 , and fixed deposit account and directors’ 

company pledge and beneficiary from insurance in assets of the company with the financial institution. 

19. Bank Overdrafts and Short-Term Loans from Financial Institutions

Consisted of:
Consolidated 

Financial Statements

As of

Separate 

Financial Statements

As of

December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007
Baht Baht Baht

Bank Overdrafts

Trust Receipts Payable

Loans from Financial Institutions

Discounted Notes Receivable

         Total

6,139,442.44

1,557,289.25

86,347,196.50

9,073,718.77

103,117,646.96

1,388,403.01

1,557,289.25

76,347,196.50

9,073,718.77

88,366,607.53

4,447,069.55

4,254,020.16

84,932,653.35

       -

93,633,743.06
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- Consolidated Financial Statements

As of December 31, 2008 the subsidiary company’s has whole amount of short-term loan from financial institutions is 

loan in form of promissory note, carried period of repayment 30-60 days with annual interest rates 7.00-7.75%.

- Separate Financial Statements

As of December 31, 2008, and 2007 interest rate of trust receipts payable at 7.125% per annual and 5.90% - 8.90%

per annual respectively.

As of December 31, 2008 and 2007, the Company has whole amount of short-term loan from financial institutions is

loan in form of promissory note, carried period of repayment 60-120 days and 30-90 days respectively, with annual interest rates 

at 6.20% - 7.50% and 6.00% - 8.125% respectively.

As of December 31, 2008, the Company sold discounted the aval notes of account receivable with a commercial bank.

Bank overdrafts and loans from financial institutions of the Company and subsidiary company are guaranteed in

accordance with note No. 18, and directors jointly guaranteed and pledged by the Company and subsidiary company.

20. Short-Term Loan from Outside Person

As of December 31, 2008 and 2007, the whole amount of loan from outside person by co-ordinate with the financial

institution, is loan in form of bill of exchange, carried period of repayment 180-182 day and 180-182 days respectively and

interest rate of 4.75% - 5.05% and 4.85-5.05% respectively, while is not pledged and guarantee with person unrelated as the 

company.

21. Long-Term Loans-Net

Consisted of:
Consolidated 

Financial Statements

As of

Separate 

Financial Statements

As of

December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007
Baht Baht Baht

  Loan (Credit line of Baht 33.00 million) 

  Loan (Credit line of Baht 30.00 million)

  Loan (Credit line of Baht 14.25  million)

  Loan (Credit line of Baht 13.00 million)

  Loan (Credit line of Baht  6.00 million)

              Total

Less  Current Portion of Long-Term Loans

              Net

10,640,099.77

56,600,000.00

12,800,000.00

8,957,142.97

4,377,418.38

93,374,661.12

(40,073,470.64)

53,301,190.48

10,640,099.77

26,600,000.00

12,800,000.00

-

             -

50,040,099.77

(33,490,955.02)

16,549,144.75

17,962,000.00

26,600,000.00

-

       -

             -

44,562,000.00

(27,758,735.45)

16,803,264.55
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 Movement of long-term loans for the year ended on December 31, 2008 as follows:
Consolidated 

Financial Statements

Separate 

Financial Statements
Baht Baht

Beginning Outstanding

Received Long-Term Loans

Repayment to Long-Term Loans

Ending Outstanding

60,502,377.58

72,800,000.00

(39,927,716.46)

93,374,661.12

44,562,000.00

42,800,000.00

(37,321,900.23)

50,040,099.77

- Consolidated Financial Statements

As of December 31, 2008, the subsidiary company has loans from financial institute three credit line as follows:

The first credit line of Baht 30.00 million as of December 31, 2008, the outstanding in amount of Baht 30.00 million is loan 

by loan contract performance.  It is determined to repay principle as monthly aggregating of Baht 420,000.00 per month. The 

first installment is repayable in July 6, 2009 while the loan has to be completely repayable within the period of 84 months, carried 

interest rate of MLR+ 0.25 per annul. There is collateral according to note No. 14.

The second credit line of  Baht 13.00 million  as of  December 31, 2008,  the outstanding Baht 8.96 million are loan from 

commercial bank which determined to repay principle plus interest as monthly payment amount Baht 220,000.00 per month. The 

first repayment was on August 6, 2006, while the loan has to be completely repayable within 84 months, carried interest rate of 

MRR +1 per annual. The collateral according to note No. 14.

The third credit line of  Baht 6.00 million  as of  December 31, 2008,  the outstanding   Baht 4.38 million are loan from 

commercial bank which determined to repay principle plus interest as monthly payment amount Baht 130,000.00 per month. The 

first repayment was on August 6, 2006, while the loan has to be completely repayable within 60 months, carried interest rate of 

MRR + 1 per annual. The collateral according to note No. 14.

- Separate Financial Statements

As of December 31, 2008 and 2007, the Company has loans from financial institute two credit line as follows:

The first credit line of Baht 33.00 million as of December 31, 2008 and 2007, the outstanding amount of Baht 10.64 mil-

lion and Baht 17.96 million respectively, are loan by loan contract performance. It is determined to repay principle plus interest 

as monthly aggregating by minimum of Baht 700,000.00 per month. The first installment is repayable in January, 2008, while 

the loan has to be completely repayable within the period of 5 years 9 months, carried interest rate of MLR per annual. There is 

collateral according to note No.18 and there are directors jointly guaranteed.

The second credit line of Baht 30.00 million as of December 31, 2008 and 2007, the outstanding amount of Baht 26.60 

million and Baht 26.60 million respectively, is loan by loan contract performance. It is determined to repay principle of Baht 

1,700,000.00 per month. The first installment is repayable in November, 2007, while the loan has to be completely repayable 

within the period of 18 months, carried interest fix rate of 6.50 per annum for the first to six periods and the seven interest fix rate 

of MLR-0.75. There is not collateral.

The third credit line of Baht 14.25 million as of  December 31, 2008,  the outstanding   Baht 12.80 million is loan by 

loan contract performance. Due for repayment of principal to monthly for the 1st- 3th installment, the repayment of the principal

together, for the 1st- 3th installment, would be for the amount of Baht  432,000.00 for the 35th for the amount of Baht 426,000.00, 

interest rate was MLR per year as security  is guarantees as Note No.18
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22. Liabilities under Hire Purchase Agreement-Net

Consisted of:
Consolidated 

Financial Statements

As of

Separate 

Financial Statements

As of

December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007
Baht Baht Baht

Liabilities under Hire-Purchase Agreement

Less  Deferred Hire-Purchase Interest

          Current Portion of Liabilities under

                Hire-Purchase Agreement

                  Net

13,696,265.05

(1,082,605.60)

(7,230,064.56)

5,383,594.89

4,937,374.77

(210,856.97)

(3,416,496.38)

1,310,021.42

11,359,063.09

(670,543.53)

(5,923,324.52)

4,765,195.04

- Consolidated Financial Statements

As of December 31, 2008, the subsidiary company performed the contract of hire purchase of vehicle with other 4 

companies. It is monthly repayable as installment by number of 36 installments in approximately amount of Baht 0.28 million per 

installment respectively. The contract will be terminated approximately year 2008-2012.

-  Separate Financial Statements

As of December 31, 2008 and 2007, the Company performed the contract of hire purchase of vehicle with other 3

companies of both two years. It is monthly repayable as installment by number of 36 installments in approximately amount of Baht 

0.49 million and Baht 0.49 million per installment respectively. The contract will be terminated approximately year 2008-2010.

23. Share Capital

For the year ended on December 31, 2008, and 2007, authorized share capital and issued and paid-up share capital 

have movement as follows:

Par Value

For the year ended on

December 31, 2008 December 31, 2007
Share Value Share Value

Baht Share Baht Share Baht

Authorized Share Capital

Beginning Ordinary Share

Less Decreased Ordinary Share

Add Increased Ordinary Shares

Ending ordinary Shares

Issued and Paid-up

Share Capital

Beginning Ordinary Shares

Add Increased Ordinary Shares

Ending ordinary Shares

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

       1.00

328,923,150

(60,000,000)

133,362,950

402,286,100

265,559,257

36,791,205

302,350,462

328,923,150.00

(60,000,000.00)

133,362,950.00

402,286,100.00

265,559,257.00

36,791,205.00

302,350,462.00

215,000,000

-

113,923,150

328,923,150

210,000,000

55,559,257

265,559,257

215,000,000.00

-

113,923,150.00

328,923,150.00

210,000,000.00

55,559,257.00

265,559,257.00
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In accordance with the minute of Extra-ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2008 held on January 10, 2008, the meeting 

is resolved to approve as follows:

- Registered capital is reduced from amount of Baht 328.92 million to amount of Baht 268.92 million by deleting registered 

ordinary shares not yet issued in amount of Baht 60.00 million in par value of Baht 1 per share. The Company registered to reduce 

capital at the Ministry of Commerce on January 11, 2008.

- Increased registered capital is approved from Baht 268.92 million to Baht 357.92 million by issuing ordinary shares of 

number of 89,000,000 shares in par value of Baht 1 per share.  The increased capital is registered at the Ministry of Commerce 

on January 14, 2008.

In accordance with the minute of Extra-ordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2008 held on September 17, 2008, the 

meeting is resolved to approve as follows:

- Increased registered capital is approved from Baht 357.29 million to Baht 402.29 million by issuing ordinary shares of 

number of 44,362,950 shares in par value of Baht 1 per share.  The increased capital is registered at the Ministry of Commerce 

on September 25, 2008.

24. Warrants

24.1 The Company issued approximately 5.00 million warrants to subscribe the Company’s ordinary shares type 

untransferrable holder warrants to directors and employees of the Company (ESOP), without charge. The warrants are

exercisable for a period of 2 years from the issue date, in a ratio of 1 warrant to 1 ordinary share. The exercise price is Baht 1 per 

share. The directors and employees could being to exercise each of the one-fourth of all allocated warrants after the Company’s 

shares have been traded on the Stock Exchange of Thailand for 2 years by used every 6 months. The first date of exercise is on 

June 15, 2007 and the last date is on December 15, 2008. 

Due to the whole of dividend payment or some part as ordinary shares to the Company shareholders it results that 

the right of warrants holders is impaired and meets with the term of the right adjustment according to the specified in the 

proposal letter to offer warrants to directors and the Company staff. Therefore, the Company adjusts the new right exercise rate, i.e.

warrant one unit holds the right to purchase ordinary shares of 1.527 shares. The new right exercise price is Baht 1 per share.  

This change is enforceable from September 25, 2008 onwards.

For the year ended on December 31, 2008 and 2007, has to exercised their right to purchase ordinary shares in number 

of 3.41 millions shares and 2.76 millions shares respectively, which received from exercised their right to purchase ordinary 

shares in amount of Baht 3.41 million and Baht 2.76 million respectively. While remains outstanding warrant of 2007 in amount 

2,604,700 units.

24.2 Warrants (DEMCO-W1)

The Company warrants of 88,519,773 units (DEMCO-W1) so as to purchase ordinary shares offered to the former share-

holders at the ratio of 1 warrant to 3 ordinary shares. In the offered price of Baht 0 the above warrants (DEMCO-W1) offered to 

purchase to ordinary shares comprise the detail by summation as follows: 

- It is the kind of specifying the names of holders and the holders can be changed.

- The warrants as registered securities in the Securities Exchange of Thailand.

- The age of warrant is 2 years.

- The date the warrants are issued on March 25, 2008.
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- The date the warrants are issued on last working day of each quarter and the last exercise date shall be the last 

working day before expiration of the warrant.

- The rate of warrants right exercise is one unit over one ordinary share (par value is Baht 1 per share).

- The exercised price is Baht 4.50 per share.

As of December 31, 2008, none of the holders exercise warrants and remain whole the outstanding of warrant.

25. Dividend Payment and Legal Reserved 

25.1 In accordance with the minute of Extra-Ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2007 held on September 26, 2007, the 

meeting is resolved to approve interim dividend payment from the Company operation from January 1, 2007 to June 30, 2007 in 

the rate of Baht 0.277777778 per share while ordinary shares and cash are repayable as follows:

- It is repayable as dividend shares in the rate of 4 former shares over one new ordinary shares or equivalent to rate 

of dividend payment of Baht 0.25 per share.  The number of ordinary shares comprising the right to receive

dividend is in number of 211,188,600 sharers by amount of Baht 52.80 million.

- It is repayable as cash in the rate of Baht 0.0277777778 per share.  The number of ordinary shares comprising

the right to receive dividend is in number of 211,188,600 shares in amount of Baht 5.86 million. The dividend is

 determined to be payable within October 15, 2007.  

25.2 In accordance with the minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2007, held on April 3, 2007, 

it was resolved to pay a dividend of Baht 0.10 per share from the company’s performance in after half year (on July 1, 2006 to 

December 31, 2006) total 210.00 million shares and totaling Baht 21.00 million and appropriated legal reserve amount Baht 5.10 

million to be paid on April 30, 2007. 

25.3 In accordance with the minute of Extra-Ordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2008 held on September 17, 2008, the 

meeting is resolved to approve interim dividend payment from the Company operation from January 1, 2008 to June 30, 2008 in 

the rate of Baht 0.225 per share while ordinary shares and cash are repayable as follows:

- It is repayable as dividend shares in the rate of 8 former shares over one new ordinary shares or equivalent to rate

of dividend payment of Baht 0.125 per share.  The number of ordinary shares comprising the right to receive

dividend is in number of 267,025,443 sharers by amount of Baht 33.38 million.

- It is repayable as cash in the rate of Baht 0.10 per share.  The number of ordinary shares comprising the right to 

receive dividend is in number of 267,025,443 shares in amount of Baht 26.70  million. The dividend is determined

to be payable within October 15, 2007.  

25.4 In accordance with the minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2008, held on April 2, 2008, 

it was resolved to pay a dividend of Baht 0.10 per share from the company’s performance in after half year (on July 1, 2007 to 

December 31, 2007) total 265.56 million shares and totaling Baht 26.56 million and appropriated legal reserve amount Baht 7.27 

million.
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26. Directors’ Remuneration

Remuneration Paid to directors was that under Section 90 of Public Company Act which did not include salaries and 

related benefits paid to executive directors.

27. Expenses by Nature  

Consisted of:
Separate 

Financial Statements

For the year ended on 

Consolidated

Financial Statements

For the year ended on

December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2007

Changes in Inventories and Work in Processes

Raw Material and Consumables Used

Purchase Inventories and Other Expenses

Gain (Loss) in Value of Inventories

Employee Benefit Expenses

Depreciation and Amortisation Expenses

Hire of Work

Gasoline Expenses

Transportation Fee

Fee Expenses

Unrealized Loss in Trading Securities

Other Expenses

Total

Baht Baht Baht
(40,126,487.27)

710,275,140.15

724,751,247.85

4,950,948.52

153,782,706.87

28,871,462.55

300,399,594.57

14,920,598.55

16,033,911.54

21,486,677.21

12,933,707.00

36,425,508.18

1,984,705,815.72

(40,126,487.27)

668,341,141.00

737,621,155.56

4,950,948.52

117,212,670.45

19,007,656.24

270,509,383.28

10,782,812.32

15,415,811.54

20,802,763.86

12,933,707.00

30,060,167.01

1,867,511,729.51

(17,915,109.18)

298,198,698.45

1,121,063,949.36

635,416.70

105,147,433.55

16,290,051.70

332,733,939.15

10,233,340.17

14,183,335.25

20,398,641.31

-

49,742,584.34

1,950,712,280.80

28. Corporate Income Tax

For the year ended on December 31, 2008, the Company calculates corporate income tax at 20%, which complies with 

royal decree No.475 to reduce corporate income tax from 30% to 20% of net profit not over Baht 20 million for the 3 consecutively 

accounting periods commenced from the first accounting period which commenced within or after January 1, 2008, for the listed 

companies in MAI market according to the law of securities and securities market. The Company computed corporate income tax 

of accounting net profit after adding adjusted transaction pursuant the Revenue Code such as doubtful debts-account receivable, 

gain (loss) from unrealized on trading securities and exhibit expense etc.

For the year ended on December 31, 2007, the Company calculates corporate income tax at 30%, of the accounting 

net profit after adding adjusted transactions pursuant the Revenue Code such as doubtful debts, loss from decline in value of

inventory and training expenses etc.
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29. Basic Earnings per Share and Diluted Earning per Share  

For the year ended on December 31, 2008 and 2007, the Company calculated the earnings per share and diluted earn-

ing per share by divided profit for the period ordinary share as follows: 

Consolidated Financial Statements

For the year ended on December 31, 2008

Profit for Weighted

Average Number

of Ordinary Shares

Earnings 

Per Share for

Basic Earnings Per Share

Profit For the Period

Effect of Dilutive Potential 

          Ordinary Shares :

   - ESOP

   - Shareholders

Diluted Earnings Per Share

Profit of Ordinary Shareholders 

  Assuming the Conversion 

  of Warrants to Ordinary Shares

Baht Shares Baht

176,898,607.64

-

-

176,898,607.64

274,740,393.91

-

-

274,740,393.91

0.64

0.64

Separate Financial Statements

For the year ended on December 31, 2008

Profit for Weighted

Average Number

of Ordinary Shares

Earnings 

Per Share for

Basic Earnings Per Share

Profit For the Period

Effect of Dilutive Potential 

          Ordinary Shares:

    - ESOP    

    - Shareholders

Diluted Earnings(Loss)Per Share

Profit of Ordinary Shareholders

  Assuming the Conversion

        of Warrants to Ordinary Shares

Baht Shares Baht

179,762,886.44

-

-

179,762,886.44

274,740,393.91

-

-

274,740,393.91

0.65

0.65
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Separate Financial Statements

For the year ended on December 31, 2007

Profit for Weighted

Average Number

of Ordinary Shares

Earnings 

Per Share for

Basic Earnings Per Share

Profit For the Period

Effect of Dilutive Potential 

Ordinary Shares:

    - ESOP    

Diluted Earnings Per Share

Profit of Ordinary Shareholders 

Assuming the Conversion

of Warrants to Ordinary Shares

Baht Shares Baht
145,393,907.97

                -

145,393,907.97

221,992,026.00

2,032,314.00

224,024,340.00

0.65

0.65

30. Details of Income Statements Categorized by Activities with Investment Promotional

    Benefits and Activities without Investment Promotional Benefits   
Separate Financial Statements

For the year ended on December 31, 2008

Activities with

Investment

Promotional Benefits

Activities without

Investment

Promotional Benefits

Total

Sales

Cost of  Sales

Gross Profit

Other Income

Selling Expenses

Administrative Expenses

Directors Remunerations

Interest Expense

Profit before Corporate Income Tax 

Corporate Income Tax

Profit for the Period

Baht Baht Baht
370,274,748.89

(281,150,585.55)

89,124,163.34

15,179,407.15

-

(1,627,524.77)

-

(2,126,178.40)

100,549,867.32

               -

100,549,867.32

1,706,880,044.04

(1,429,985,250.18)

276,894,793.86

15,165,809.98

(14,462,731.48)

(137,189,637.53)

(3,096,000.00)

(17,802,831.39)

119,509,403.44

(40,296,384.32)

79,213,019.12

2,077,154,792.93

(1,711,135,835.73)

366,018,957.20

30,345,217.13

(14,462,731.48)

(138,817,162.30)

(3,096,000.00)

(19,929,009.79)

220,059,270.76

(40,296,384.32)

179,762,886.44
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31. Presentation of Data Classified by Sectors.

For the year ended on December 31, 2008 and 2007, the Company and subsidiaries operate their business in main

sectors, i.e. sales of electrical equipments and galvanized steel tower design construction power electrical system such as

substations transmission line design and construction telecom tower and mechanical and electrical system with the

detail as follows:

Consolidated Financial Statements

For the year ended on December 31, 2008
Sales Services Total

Electrical

Engineer

Work

Electric

add Engine

Systems Work

Engagement

Work

Others

‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht

Sales and Services

Cost of  Sales and Services

Gross Profit 

Selling Expenses

Administrative Expenses

Other Income

Premium on purchases in Fair Value 

of Assets and

    Liabilities over Cost price interest

Interest Expense 

Corporate Income Tax

Profit for the Period

Attributable to : 

   Equity Holder of the Company

   Minority Interest

Fixed Assets-Net

Other Assets

Total Assets

838,120

(682,690)

155,430

939,205

(760,014)

179,191

94,092

(84,868)

9,224

109,649

(109,398)

251

191,661

(173,554)

18,107

2,172,727

(1,810,524)

362,203

(14,463) 

(159,719)

34,247

15,076

(23,650)

(40,296)

173,398

176,899

(3,501)

173,398

325,815

1,153,320

1,479,135
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Separate Financial Statements

For the year ended on December 31, 2007
Sales Services Total

Electrical

Engineer

Work

Electric

add Engine

Systems 

Work

Others

‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht ‘000 Baht

Sales and Services

Cost of Sales and Services

Gross Profit 

Selling Expenses

Administrative Expenses

Other Income

Interest  Expense

Corporate Income Tax

Profit for the Period 

Fixed Assets-Net

Other Assets

Total Assets

356,726

(316,211)

40,515

1,486,933

(1,230,595)

256,338

268,365

(222,048)

46,317

43,987

(36,096)

7,891

2,156,011

(1,804,950)

351,061

(7,176)

(138,586)

21,041

(14,183)

(66,763)

145,394

126,836

949,209

1,076,045

32. Financial Instruments

32.1 The management policy of financial risk

The Company will consider the utilization of appropriate financial instrument so as to hedge against the risk from 

foreign exchange rates. However, the Company does not constitute any policy to hold or issue financial instrument so as for

trading or speculating.

32.2  Risk form interest rate

Risk from interest rates incurred from the change of interest rates in the future which effects upon results of 

operation and cash flow of the Company. The risk of the Company in respect of interest rates is related to bank deposit, bank

overdraft loan due from and long - term loans due the bank which fluctuate pursuant to market rates. However, the

Company and subsidiary do notutilize any financial instrument to hedge against such risk.
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32.3 Risk on Exchange Rates 

Risk on exchange rate in the purchase order of equipment supply from overseas. The Company will negotiate to 

purchase raw materials via representative in Thai Baht. If it is necessary to buy in foreign currencies, the Company constitutes

 risk reduction in such exchange rate by performing forward contrasts as of December 31, 2008 and 2007, the Company have

liability which is foreign currency as follow:

Consolidated 

Financial Statements

Separate 

Financial Statements

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2007

Liability value which is foreign currency(EUR)

Liability value which is foreign currency(USA)

Liability value which is foreign currency

(AUSTRALIA)

75,336.50

381,500.00

46,580.00

75,336.50

381,500.00

46,580.00

193,980.00

15,597.89

46,580.00

32.4 Risk from credit facility 

The Company holds no risk of the credit provision in respect of trading account receivable since the Company

main by holds trading account receivable from construction work with the private companies which constitute firm 

financial status and public enterprise sectors. As a result, the Company believes that there is no risk from the 

event that debtors will not repay debt. However, the Company considers ability in debt repayment in the consider

ation of credit facility which anticipated of uncollectibility. Moreover, allowance for doubtful debt is sufficiently

set-up.

32.5 Fair Value

Due to the main financial assets and liability being reclassified under the short term type, the management of 

the Company and its subsidiary believe that the book value of such financial assets and liabilities is reflected in

the value not materially different from that of fair value.

32.6 Risk for Exchange Rates

The Company had policy to decrease any risks on foreign exchange rate, which occurred from purchase on 

goods and payment by hedging forward contract from one financial institution as follows:

Consolidated 

Financial Statements

Separate 

Financial Statements

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2007

Value of Foreign Exchange Forward Contract (EUR)

Value of Foreign Exchange Contract (Baht)

Fair Value of Foreign Exchange Contract (Baht)

200,000.00

7.11

6.99

200,000.00

7.11

6.99

362,867.50

17.11

16.35
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33. Contingent Liabilities and Obligations

33.1 In addition to the liabilities shown on the balance sheets the Company had other contingen liabilities as follows:

Consolidated 

Financial Statements

Separate 

Financial Statements

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2008

As of

December 31, 2007

Letter of Credit (Unused)

Letter of  Guarantee

Aval

Million Baht Million Baht Million Baht

443.62

845.34

11.89

443.62

826.98

11.89

159.33

687.58

67.42

33.2 Constitutes obligation commitments from the contract of construction contractor

As of December 31, 2008 and 2007, the Company constitutes obligation commitment from the contract of

construction contractor by amount of Baht 639.64 million and Baht 473.45 million respectively.

As of December 31, 2008, the subsidiary company constitutes obligation commitment from the contract of 

construction contractor by amount of Baht 22.90 million.

33.3 The Company is prosecuted to be claimed for damage from the case of purchase and sell of merchandise and 

engagement fee from 2 companies. Given the result of adjudication in the primary court for two cases, the Company

has to record the damage and interest on amount of Baht 1.29 million while the Company has recorded such damage fee.

In addition, presently, the Company is being in the process of filing to the appeal court.

33.4 As of August 5, 2008, the Company is prosecuted to be claimed for damages on amount of Baht 16.50 million 

follow undecided case No. 2126/2551. At present, the final result of the case is still unknown. However, the

management of the Company believes that because result in occur after guarantee achievement period of time more than

years and the Company has sound rationale to fight against the charge and expects that the result ofthe case

shall be benefit to the Company. Therefore, the Company has not set any allowances for the damages that may

occur from this case in the financial statements.  

34. Event after the Financial Statements

In accordance with the minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2009 held on February 27, 2009, it was

unanimously as follows:

34.1 Appropriated legal reserve and resolved to pay dividend of Baht 0.04. The right shareholder to receive dividend are 

at April 21, 2009. The Company determined to be payable within May 7, 2009.

34.2 Decreased register capital from Bath 402.29 million to Baht 401.94 million by deleting registered ordinary shares

not yet issued number of 350,667 shares in par value of Baht 1 par share, which to be remain warrant of director and

employees (ESOP). The warrant expired on December 12, 2008.

35. Approval of the Financial Statements

The financial statements have been approved to issue by the Company’s board of directors on February 27, 2009.
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คำอธิบายงบการเงินและผลการดำเนินงาน 2551
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

งบการเงิน

สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ในป 2549 ตรวจสอบโดย นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3277 ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอยางไมมีเงื ่อนไข วางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

โดยถูกตองสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั�วไป

รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ในป 2550 ตรวจสอบโดย นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4387 ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข วางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดย

ถูกตองสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั�วไป โดยมีขอสังเกตุ เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงิน

ลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียเปนราคาทุน โดยการปรับปรุงเพื่อจัดทำงบการเงินดัง

กลาวมีความเหมาะสมและไดนำไปปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการตามสมควรแลว

รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ในป 2551 ตรวจสอบโดย นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4387 ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอยางไมมีเงื ่อนไข วางบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

โดยถูกตองสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั�วไป

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

งบดุล                                                                                                   หนวย: ลานบาท

รายการ

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2549 2550 2551 2549 2550 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

   เงินสดและเงินผานสถาบันการเงิน

   เงินลงทุนชั�วคราว

   ลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ - สุทธิ

   มูลคางานที่เสร็จแลวแตยังไมเรียกเก็บ - สุทธิ

    เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

    สินคาคงเหลือ - สุทธิ

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไม่หมุนเวียน

    เงินลงทุนในบริษัทยอย

    ที่ดิน อาคาร อุปกรณ - สุทธิ

    ที่ดินที่ไมใชในการดำเนินงาน - สุทธิ

    สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย

12.05

0.00

201.59

280.44

0.00

100.48

43.71

638.26

1.01

87.96

11.45

81.26

181.02

819.28

15.11

0.00

364.81

309.29

0.00

176.77

19.71

885.70

-

130.34

11.23

48.78

190.35

1,076.04

5.89

16.32

303.28

348.92

3.00

214.85

118.60

1,010.86

54.00

138.39

11.08

36.64

240.11

1,250.97

12.67

0.00

201.59

280.44

0.00

100.00

43.71

638.41

-

86.10

13.13

81.97

181.20

819.61

15.11

0.00

364.81

309.29

0.00

176.77

20.25

886.23

-

130.34

11.23

48.24

189.82

1,076.04

8.32

16.32

312.40

365.57

0.00

215.21

149.85

1,067.67

-

331.05

11.08

69.34

411.47

1,479.14
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งบดุล (ต่อ)

รายการ

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2549 2550 2551 2549 2550 2551

หน�้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน�้สินหมุนเวียน

    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร

    เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก

    เจาหน�้การคาและตั�วเงินจาย

    เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ

    หน�้สินระยะยาว - ชำระใน 1 ป

    หน�้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - ชำระใน 1 ป

    หน�้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหน�้สินหมุนเวียน

หน�้สินไม่หมุนเวียน

    เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

    หน�้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ

รวมหน�้สินไม่หมุนเวียน

รวมหน�้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

    ทุนจดทะเบียนและชำระแลว

    สวนเกินมูลคาหุน

    กำไร(ขาดทุน)สะสม

       จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย

       ยังไมจัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

    สวนของผูถือหุนสวนนอย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหน�้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

-

-

156.02

0.00

0.00

3.74

253.58

413.35

0.00

3.82

3.82

417.17

210.00

137.90

0.29

53.92

402.11

-

402.11

819.28

93.63

80.00

218.46

0.00

27.76

5.92

105.30

531.07

16.80

4.77

21.57

552.64

265.56

137.90

5.39

114.55

523.40

-

523.40

1,076.04

88.37

90.00

276.01

0.00

33.49

3.42

88.51

579.79

16.55

1.31

17.86

597.65

302.35

137.90

12.66

200.41

653.32

-

653.32

1,250.97

0.00

-

156.02

0.00

0.00

3.74

253.65

413.41

0.00

3.82

3.82

417.23

210.00

137.90

0.29

53.56

401.75

0.63

402.38

819.61

93.63

80.00

209.92

0.00

27.76

5.92

113.84

531.07

16.80

4.77

21.57

552.64

265.56

137.90

5.39

114.55

523.40

-

523.40

1,076.04

103.12

90.00

283.88

2.61

40.07

7.23

162.16

689.07

53.30

5.38

58.68

747.75

302.35

137.90

12.59

197.61

650.45

80.93

731.38

1,479.14
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งบกำไรขาดทุน                                                                                             หนวย: ลานบาท

รายการ

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2549 2550 2551 2549 2550 2551

รายได้จากการดำเนินงาน

    รายไดจากการใหบริการ

    รายไดจากการขาย

    รายไดอื่น

    สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

    ตนทุนบริการ

    ตนทุนขาย

    คาใชจายในการขายและบริหาร

    สวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรมของ

        สินทรัพยและหน�้สินที่สูงกวาทุน

    คาตอบแทนกรรมการ

รวมค่าใช้จ่าย

กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย

    ดอกเบี้ยจาย

    ภาษีเงินไดนิติบุคคล

กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

    บวก(หัก)ขาดทุน(กำไร)ของผูถือหุนสวนนอย

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กำไร(ขาดทุน)ตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)**

    ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

    Fully Diluted ***

1,077.08

257.97

20.12

1,355.17

881.58

203.39

117.79

0.00

2.34

1,205.10

150.07

(15.00)

(33.87)

101.20

-

101.20

0.61

0.47

1,799.28

356.73

21.04

2,177.05

1,488.74

316.21

143.02

0.00

2.75

1,950.71

226.34

(14.18)

(66.76)

145.39

-

145.39

0.65

0.65

1,237.09

840.07

30.35

2,107.50

1,026.54

684.60

153.28

0.00

3.10

1,867.51

239.99

(19.93)

(40.30)

179.76

-

179.76

0.65

0.65

1,077.08

257.97

19.88

1,354.92

881.58

203.39

119.23

0.00

2.34

1,206.54

148.38

(15.00)

(33.87)

99.52

0.74

100.25

0.61

0.47

1,799.28

356.73

21.04

2,177.05

1,488.74

316.21

143.02

0.00

2.75

1,950.71

226.34

(14.18)

(66.76)

145.39

-

145.39

0.65

0.65

1,334.61

838.12

34.25

2,206.97

1,127.83

682.69

171.09

(15.08)

3.10

1,969.63

237.34

(23.65)

(40.30)

173.40

-

173.40

0.64

0.64

งบกระแสเงินสด                                                                                            หนวย: ลานบาท

รายการ

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2549 2550 2551 2549 2550 2551

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

197.33

(49.84)

(172.85)

(25.35)

(165.65)

(19.70)

188.41

3.07

138.18

(101.38)

(46.03)

(9.23)

196.01

(50.22)

(172.85)

(27.05)

(165.65)

(19.70)

188.41

3.07

126.01

(240.08)

107.28

(6.80)
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                                                                                            

รายการ

งบเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2549 2550 2551 2549 2550 2551

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน�้การคา (เทา)

ระยะเวลาการเก็บหน�้เฉลี่ย (วัน)

    อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน�้การคาการขาย(เทา)

    ระยะเวลาเก็บหน�้เฉลี่ยการขาย(วัน)

    อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน�้การคาการบริการ(เทา)

    ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย(วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน�้ (เทา)

ระยะเวลาการชำระหน�้ (วัน)

Cash Cycle (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

(Profitability Ratio)

อัตรากำไรขั้นตน (%)

    อัตราสวนกำไรขั้นตน(%)จากการขาย

    อัตราสวนกำไรขั้นตน(%)จากการบริการ

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)

อัตรากำไรอื่น (%)

อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร (%)

อัตรากำไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

(Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตราส่วนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

(Financial Policy Ratio)

อัตราสวนหน�้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา)

อัตราการจายเงินปนผล (%)

1.54

1.22

0.42

2.75

131.03

14.30

25.17

2.29

157.29

26.20

13.74

7.63

47.18

97.59

18.73%

21.16%

18.20%

11.24%

1.48%

131.49%

7.47%

35.71%

12.83%

123.80%

1.73%

1.04

16.41

47.43%

1.67

1.34

(0.35)

3.63

99.20

6.07

59.31

3.42

105.26

36.48

9.87

9.86

36.49

72.58

16.28%

17.26%

11.36%

10.50%

0.97%

-73.19%

6.68%

31.42%

15.34%

133.34%

2.30

1.06

(5.97)

58.61%

1.74

1.37

0.25

5.85

61.52

8.30

43.37

5.31

67.80

25.84

13.93

6.92

52.01

23.44

17.62%

18.51%

17.02%

11.55%

1.44%

57.58%

8.53%

30.55%

15.45%

135.57%

1.81

0.91

9.96

40.15%

1.54

1.22

0.42

2.75

131.03

14.30

25.17

2.29

157.29

26.20

13.74

7.62

47.25

97.52

18.73%

21.16%

18.20%

11.11%

1.47%

132.10%

7.40%

32.50%

12.81%

123.80%

1.73

1.04

16.32

47.88%

1.67

1.34

(0.35)

3.63

99.20

6.07

59.31

3.42

105.26

36.48

9.87

9.86

36.49

72.58

16.28%

17.26%

11.36%

10.50%

0.97%

-73.19%

6.68%

31.42%

15.34%

133.34%

2.30

1.06

(5.97)

58.61%

1.55

1.24

0.21

6.49

55.46

7.64

47.12

6.58

54.71

21.91

9.87

7.33

49.09

16.24

16.67%

18.54%

15.49%

8.65%

1.55%

53.09%

7.86%

27.64%

13.57%

82.99%

1.73

1.02

8.03

41.62%
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คำอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

สำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549, 2550 และ 2551

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจใหบริการออกแบบจัดหา กอสราง และติดต้ังงานดานวิศวกรรมไฟฟา ดานระบบไฟฟาและเคร่ืองกล ดานเสาโทรคมนาคม 

ดานระบบอาณัติสัญญาณ,เครือขายการสื่อสาร ดานอนุรักษพลังงาน งานผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก อุปกรณไฟฟาและวัสดุอุปกรณ

กอสรางใหแกลูกคาภาครัฐและภาคเอกชน โดยวิธีประมูลงานเปนสวนใหญ จากความหลากหลายของธุรกิจ สงผลใหผลการดำเนินงานของบริษัท 

ทั้งทางดานรายได และกำไร ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซึ�งปจจัยที่สำคัญไดแก 

-  การขยายการลงทุน และการเติบโตของลูกคาในแตละประเภทงาน

-  สภาวะการแขงขันในการประมูลงาน

-  จำนวนโครงการที่อยูระหวางดำเนินการ

-  ประเภทของผูวาจาง

ทั้งน�้ ในการวิเคราะหผลการดำเนินงานของบริษัท สามารถแบงธุรกิจออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) ธุรกิจงานบริการ งานบริการที่สรางรายไดหลักใหแกบริษัท คือ งานดานวิศวกรรมไฟฟา โดยที่หนวยงานการไฟฟาภาครัฐทั้ง 3 

แหงไดแก การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนลูกคากลุมที่สำคัญตอการเติบโตของรายไดในสวนงาน

บริการเน��องจากเปนหนวยงานที่มีภาระหนาที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอการใชงานของผูใชไฟ จึงมีการกำหนดแผนงาน

ลงทุนในระยะยาวที่ชัดเจน และมีมูลคางบประมาณการลงทุนสูง อยางไรก็ตาม เน��องจากขอมูลการประมูลงานภาครัฐเปนขอมูลสาธารณะ 

จึงมีการแขงขันในการประมูลงานสูง เปนเหตุใหอัตรากำไรขั้นตนต่ำกวางานภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อรักษาสมดุลระหวางการเติบโตของรายได

และอัตรากำไรที่เหมาะสม บริษัทจึงกำหนดนโยบายที่จะพิจารณาประมูลงานและใหบริการงานโครงการภาครัฐและภาคเอกชนในสัดสวนที่

เหมาะสมและสอดคลองกับจำนวนโครงการที่บริษัทใหบริการอยู

นอกเหน�อจากงานดานวิศวกรรมไฟฟาแลว งานดานระบบไฟฟาและเครื่องกลเปนอีกงานบริการที่มีความสำคัญตอการเติบโตของบริษัท 

เน��องจากบริษัทเริ�มเขาสูการใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคในโรงงานแกบริษัทเอกชนรายใหญ และไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากลูกคา 

นอกจากน�้ บริษัทยังขยายชองทางงานบริการไปสูงานวางเครือขายสัญญาณสื่อสารใหแกการสื่อสารทำใหมีโอกาสเพิ�มรายไดมากขึ้น

ทั้งน�้ รายไดงานบริการในป 2550 เทากับ 1,799.28 ลานบาทปรับตัวเพิ�มขึ้น ในอัตรารอยละ 67 จากป 2549 ซึ�งเทากับ 1,077.08 

ลานบาท เน��องจากมูลคาของงานวิศวกรรมไฟฟาของบริษัทเพิ�มขึ้นโดยเฉพาะโครงการจากภาครัฐ โดยเพิ�มขึ้นรอยละ 204 จากป 2549 

ซึ�งไดแกโครงการสถาน�ไฟฟาระบบ 115 -  22 kV อยางไรก็ดี การเขาดำเนินงานในโครงการภาครัฐที่เพิ�มขึ้น สงผลใหอัตรากำไรขั้นตนของ

บริษัทลดลง ป 2550 บริษัทมีสัดสวนงานภาครัฐและเอกชน เทากับรอยละ 52 และรอยละ 48 ตามลำดับ 

สำหรับป 2551 รายไดจากงานบริการของบริษัทมีมูลคาเทากับ 1,237.09 ลานบาท ลดลงรอยละ 31 จากป 2550 เน��องจากมูลคา

ของงานวิศวกรรมไฟฟาของบริษัทลดลงรอยละ 37 โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐ ซึ�งชะลอการเปดประมูลงานมาตั้งแตป 2550 เน��องจาก

ความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจและสถานะการณของบานเมือง รวมถึงการปรับตัวเพิ�มขึ้นของราคาวัสดุ ทำใหงบประมาณที่ตั้งไวไม

เพียงพอ

2) ธุรกิจงานขาย เปนการขายเสาโครงเหล็ก และอุปกรณไฟฟา ประเภทอุปกรณยึดจับ ซึ�งเปนการขายสินคาเทาน้ัน ไมมีการใหบริการติดต้ัง 

โดยในป 2551 ไดเพิ�มการขายในสวนของวัสดุ อุปกรณกอสราง ครบวงจรเพื่อขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น ซึ�งที่ผานมา ลูกคาสำหรับธุรกิจงาน

ขายเปนลูกคาภาคเอกชนทั้งหมด โดยในป 2549 บริษัทมีรายไดจากการจำหนายเสาโครงเหล็กเฉลี่ยรอยละ 80 และจำหนายอุปกรณไฟฟาเฉลี่ย

รอยละ 20  ทั้งน�้ รายไดจากการขายมีการเติบโต จาก 257ลานบาทในป 2549 เปน 357 ลานบาทในป 2550 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 

39 โดยมี รายไดจากการจำหนายเสาโครงเหล็กเฉลี่ยรอยละ 71 และจำหนายอุปกรณไฟฟารอยละ 29 ในป 2550 โดยมีสัดสวนรายไดจากการ

ขายอุปกรณไฟฟามีสัดสวนเพิ�มขึ้นเน��องจากในป ดังกลาว บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนแผนการขายโดยบริษัทไดเริ�มดำเนินการจัดจำหนาย

อุปกรณพรอมกับการจำหนายเสาโครงเหล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคา ซึ�งไดรับการตอบรับเปนอยางดี
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สำหรับป 2551 นั้น บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 840 ลานบาท เพิ�มขึ้นรอยละ 135แบงเปนรายไดจากการจำหนายเสาโครง

เหล็กเฉลี ่ยรอยละ 63 และจำหนายอุปกรณไฟฟา,วัสดุกอสรางรอยละ 37 ทั ้งน� ้ ในป 2551 การขายเสาโครงเหล็กยังมีการขยาย

การใหบริการโทรคมนาคม ทำใหรายไดจากรการขายเสาโครงเหล็กเพิ�มขึ้นรอยละ 143 และบริษัทไดมีนโยบายเพิ�มการขายในสวนของวัสดุ 

อุปกรณกอสรางครบวงจรจากเดิมที่เนนขายอุปกรณไฟฟาเพียงอยางเดียว ทำใหขยายฐานลูกคาไดกวางขึ้น และเพิ�มรายไดจากการขาย

อุปกรณไฟฟา วัสดุกอสราง ขึ้นรอยละ 193 จากป 2550 

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดของงานบริการดวยวิธีอัตราสวนของงานที่แลวเสร็จ และรับรูรายไดจากการขายเมื่อสงมอบสินคาแลว 

โดยบริษัทมีรายไดรวมจากป 2549 - ป2551 จำนวน 1,355.17 ลานบาท 2,177.05 ลานบาท และ 2,107.50 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปน

เพิ�มขึ้นอัตรารอยละ 60 และลดลงอัตรารอยละ 8 ตามลำดับ โดยรายไดแบงเปน

1) รายไดงานบริการ  ซึ�งเปนรายไดจากงานบริการดานวิศวกรรมไฟฟา ซึ�งประกอบดวย งานระบบจำหนายไฟฟา งานสถาน�ไฟฟายอย 

และงานกอสรางสายสง งานระบบไฟฟาและเครื่องกล งานโทรคมนาคม งานโยธา และงานอนุรักษพลังงาน โดยรายไดงานบริการจากป

2549 - ป2551 มีมูลคาเทากับ 1,077.08 ลานบาท  1,799.28 ลานบาท และ 1,237.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 รอยละ 67 และรอยละ 59 

ของรายไดรวมในแตละปดังกลาว โดย ในป 2550 รายไดจากงานบริการเพิ�มขึ้นเน��องจาก งานกอสรางสถาน�ไฟฟายอยของภาครัฐและเอกชน 

และงานระบบของเอกชนที่เพิ�มขึ้น  โดยบริษัทมีรายไดจากงานในภาครัฐเพิ�มขึ้นเปน 936.86 ลานบาทในป 2550 จาก 319.07 ลานบาทใน

ป 2549 หรือเพิ�มขึ้นคิดเปนรอยละ 193 โดยในป 2551 มีรายไดงานบริการมูลคาเทากับ 1,237.09 ลานบาท ลดลงรอยละ 31 จากป 2550 

เน��องจากรายไดงานบริการของภาครัฐ ลดลงเหลือ 231.78 ลานบาทคิดเปนลดลงรอยละ 75 ดวยภาครัฐชะลอการเปดประมูลงาน เน��องจาก

งบประมาณที่เตรียมไวไมเพียงพอกับการปรับตัวขึ้นของราคาวัสดุในชวงป 2550 - 2551

2) รายไดจากการขาย เปนรายไดจากการผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก จำหนายอุปกรณไฟฟา และวัสดุอุปกรณกอสราง โดย

รายไดจากการขาย ป 2549 และ ป2550 มีมูลคาเทากับ 257.97 ลานบาท และ 356.76 ลานบาทคิดเปน รอยละ 19 และรอยละ 16 ของ

รายไดรวมในแตละปดังกลาวตามลำดับ เพิ�มขึ้นรอยละ 38 โดยสวนใหญมาจากการจำหนายเสาโครงเหล็กใหแกบริษัทที่ไดรับสัมปทาน

ในการติดตั้งโครงขายการสื่อสาร หรือผูรับเหมาชวงของบริษัทที่ไดรับสัมปทาน ซึ�งมีความตองการเพิ�มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ

โทรคมนาคมโดยป 2550 รายไดจากการขายเสาโครงเหล็กของบริษัทมีมูลคาเทากับ 252.15 ลานบาทเพิ�มจากป 2549 ซึ�งเทากับ 220.84 

ลานบาท คิดเปนเพิ�มขึ้นรอยละ 14 อีกทั้งรายไดจากการจำหนายอุปกรณไฟฟาเพิ�มขึ้นจากป 2549 คิดเปนรอยละ 182 โดยมีรายได 

104.58 ลานบาทในป 2550 โดยการเพิ�มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนแผนการขายโดยบริษัทไดเริ�มดำเนินการจัด

จำหนายอุปกรณพรอมกับการจำหนายเสาโครงเหล็กของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคา ซึ�งไดรับการตอบรับเปนอยางดี สำหรับ

ในป 2551 มีรายไดจากการขาย 840.07 ลานบาท คิดเปนเพิ�มขึ้นรอยละ 135 จากป 2550 โดยการจำหนายเสาโครงเหล็กยังเติบโตอยาง

ตอเน��อง และมีการจำหนายขายเสาโครงเหล็กใหหนวยงานราชการอีก 1 โครงการ โดยรายไดจากการขายเสาโครงเหล็กเพิ�มขึ ้นจาก

252.15 ลานบาทเปน 531.81 ลานบาทในป 2551 คิดเปนเพิ�มขึ้นรอยละ 111 และบริษัทมีนโยบายเพิ�มชองทางในการขายโดยเพิ�มการขายวัสดุ

อุปกรณกอสรางอยางครบวงจร เพื ่อขยายฐานของลูกคาใหมากขึ ้นในราคาที ่แขงขันได ทำใหรายไดจากการขายอุปกรณไฟฟาและ

วัสดุอุปกรณกอสรางเปน 308.26ลานบาทในป 2551เพิ�มขึ้นจากป 2550 รอยละ 195

 สำหรับป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 2,177.05 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากป 2549 จำนวน 821.88 ลานบาท หรือเพิ�มขึ้นคิดเปนรอย

ละ 60 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของรายไดงานบริการ โดยป 2550 บริษัทมีรายไดงานบริการเทากับ 1,799.28 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากป 2549 

ซึ�งเทากับ 1,077.08 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ�มขึ้นของรายไดจากงานวิศวกรรมไฟฟาซึ�งเพิ�มขึ้นจาก 892.11 ลานบาทป 2549 

เปน 1,486.93 ลานบาทในป 2550 เน��องจากมูลคาของงานบริการของภาครัฐ ซึ�งไดแกโครงการสถาน�ไฟฟาระบบ 115 -  22 kV จำนวน 5 

สถาน� มูลคารวม 758.80 ลานบาท ซึ�งบริษัทไดเขาประมูลและเริ�มดำเนินงานในชวงปลายป 2549  และสามารถรับรูรายไดในสัดสวนที่สูงในป 

2550 ตามความคืบหนาของการกอสราง 
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 รายไดรวมในป 2551 เทากับ 2,107.50 ลานบาท ลดลงรอยละ 8 จากป 2550 เน��องจากรายไดงานบริการที่ลดลงจาก 1,799.28 

ในป 2550 เปน 1,237.09 ลานบาทในป 2551คิดเปนลดลงรอยละ 31 เน��องจากการลดลงของรายไดงานบริการจากภาครัฐ ลดลงจาก

936.86 ลานบาทเปน 231.78 ลานบาทในป 2551 คิดเปนลดลงรอยละ75 ทำใหสัดสวนของงานในภาครัฐลดลงดวย

รายไดอื่นของบริษัทป 2550 ประกอบดวย กำไรจากการขายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษเหล็ก วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตและดอก

เบี้ยรับ มูลคาเทากับ 21.12 ลานบาทคิดเปนรอยละ 1 ของรายไดรวม ในป 2549 ประกอบดวย หน�้สงสัยจะสูญรับคืน กำไรจากการขายสินทรัพย 

รายไดจากการขายเศษเหล็ก วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต และดอกเบี้ยรับ ซึ�งมีมูลคาเทากับ 20.12 ลาน รอยละ 1.5 ของรายไดรวม

สำหรับรายไดอื่นในป2551 ประกอบดวยกำไรจากการขายสินทรัพย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายไดจากการขายเศษเหล็ก 

วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต จำนวน 30.35 ลานบาทคิดเปนรอยละ 1.44 ของรายไดรวม

ต้นทุน

 ตนทุนของบริษัท แบงออกเปน 2 สวน เพื่อใหสอดคลองกับประเภทรายไดของบริษัท โดยบริษัทมีตนทุนรวมในป 2549 - 2551 

จำนวน 1,084.97 ลานบาท 1,804.95 ลานบาท และ 1,711.14 ลานบาทตามลำดับ คิดเปนเพิ�มขึ้นอัตรารอยละ 66 และลดลงอัตรารอยละ 

13 ตามลำดับ ไดแก

 1)  ตนทุนจากงานบริการ ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) และคาใชจายในการดำเนินงาน (Overhead 

Cost) โดยในป 2549 และ ป2550 บริษัทมีตนทุนจากงานบริการ  881.58 ลานบาท และ 1,488.74 ลานบาทตามลำดับ ซึ�งเพิ�มขึ้น รอยละ 

69 ตามมูลคาของโครงการที่เพิ�มขึ้น สัดสวนตนทุนงานบริการตอรายไดจากงานบริการเพิ�มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 82 ป 2549 เปนรอยละ 

83 เน��องจากสัดสวนของลูกคาในภาครัฐที่เพิ�มขึ้นจึงสงผลใหอัตรากำไรขั้นตนในงานบริการของบริษัทลดลง ซึ�งโดยทั�วไป รายไดจากลูกคา

ภาคเอกชนจะมีอัตราผลกำไรขั้นตนที่สูงกวาลูกคาในภาครัฐดังที่กลาว มาแลวขางตน ทั้งน�้ ป 2550 บริษัทมีสัดสวนลูกคาจากภาครัฐและ

ลูกคาภาคเอกชนเทากับรอยละ 52 และรอยละ 48 ตามลำดับ

ในป 2551 ตนทุนงานบริการเทากับ 1,026.54 ลานบาท ลดลงรอยละ 31 ตามรายไดงานบริการที่ลดลง โดยคิดสัดสวนตนทุนงาน

บริการตอรายไดงานบริการเปนรอยละ 83 เทากับป 2550 โดยสัดสวนลูกคาจากภาครัฐและลูกคาภาคเอกชนในป2551เทากับรอยละ 19 

และรอยละ 81 ตามลำดับ

ในดานการปองกันความเสี่ยงจากการสั�งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศนั้น บริษัทมีนโยบายใหผูวาจางสั�งซื้อวัตถุดิบดังกลาวตรงกับผู

ผลิตหรือผานตัวแทนจำหนายที่บริษัทจัดหาให โดยผูวาจางจะเปนผูเปดเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit : LC) เอง แตอยางไรก็ตาม 

หากบริษัทเปนผูสั�งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ บริษัทจะมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อเงินตราตางประเทศลวง

หนา (Forward Contract) โดยใน ป2549 - 2551 บริษัทมีตนทุนวัตถุดิบจากตางประเทศจำนวน 98.30 ลานบาท 235.35 ลานบาท และ 

78.14 ลานบาทตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 11 รอยละ 16 และรอยละ 8 ของตนทุนบริการในแตละปดังกลาว 

2) ตนทุนขายสินคา เปนตนทุนสินคาซื้อมาขายไป และตนทุนผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณยึด จับเพื่อขาย สำหรับ ในป 2549 และ 

2550 บริษัทมีตนทุนขายสินคาเทากับ203.39 ลานบาท และ 316.21 ลานบาท ตามลำดับ ซึ�งเพิ�มขึ้นตามการขายที่เพิ�มขึ้น อยางไรก็ดีสัดสวน

ตนทุนขายสินคาตอรายไดจากการขายเพิ�มขึ้นจากรอยละ 79 ในป 2549 เปนรอยะ89 ในป 2550 เน��องจากในชวงเดือนมีนาคมและ

เมษายน ป 2550 โรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของบริษัท มีการหยุดดำเนินงานบางสวนชั�วคราว เพื่อขยายกำลังการผลิตเปนผลใหกำลัง

การผลิตของบริษัทลดลง ในขณะที่บริษัทยังมีตนทุนคงที่จากคาใชจายในการดำเนินงาน(Overhead Cost) ทำใหตนทุนเฉลี่ยตอหนวยสูงขึ้น

ในป 2551 บริษัทมีตนทุนขายสินคาเทากับ 684.60 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากป 2550 ซึ�งเทากับ รอยละ 117 คิดเปนสัดสวนตนทุนตอ

รายไดจากการขายลดลงจากป 2550 คงเหลือรอยละ 81 เน��องจากการขายเสาโครงเหล็กที่เพิ�มขึ้น ทำใหบริษัทสามารถบริหารวัตถุดิบ 

และตนทุนคงที่ใหเกิดการประหยัดตอขนาดการผลิต (Economy of Scale) ทำใหตนทุนขายสินคาลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวยรายการที่สำคัญ เชน คาใชจายพนักงาน คาสาธารณูปโภค คาธรรมเน�ยมธนาคาร 

คาเสื่อมราคาสำนักงาน เปนตน โดยจากป 2549 และ ป2550บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารจำนวน 117.79 ลานบาท และ 143.02 

ลานบาทตามลำดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ�มขึ้นรอยละ 21 เน��องจากเงินเดือนและคาใชจายพนักงานที่เพิ�มขึ้น นอกจากน�้ในชวงป 2550 
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บริษัทมีการตั้งสำรองหน�้สูญลูกหน�้เช็คคืน 1 รายมูลคา 12.8 ลานบาท ซึ�งไมใชเปนเหตุการณปกติของบริษัท

สำหรับป 2551 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 153.28 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากป 2550 จำนวน 10.26 ลานบาท หรือคิด

เปนอัตราการเพิ�มขึ้นรอยละ 7 เน��องจากเงินเดือนพนักงานที่เพิ�มขึ้น นอกจากน�้ในชวงป 2551 บริษัทมีการตั้งสำรองขาดทุนจากเงินลงทุน

ที่ยังไมเกิดขึ้นจำนวน 12.8 ลานบาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบในป 2549 และป 2550 เทากับ 2.34 ลานบาท และ 2.745 ลานบาท 

ตามลำดับ โดยในป 2549 และ ป 2550บริษัทมีกรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 9 คน 

สำหรับป 2551 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเทากับ 3.096 ลานบาท และมีกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ ทั้งสิ้น 9 คน 

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นตนรวมของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเน��องจากป 2549 และ ป2550 โดยมีมูลคาเทากับ 250.07 ลานบาท และ 351.06 

ลานบาท โดยคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนรวมที่รอยละ 19 ในป 2549 และรอยละ 16 ในป 2550

ในป 2551 บริษัทมีกำไรขั้นตนรวมเทากับ 366.02 ลานบาทเพิ�มขึ้นรอยละ 4 จากป 2550 อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาอัตราสวนกำไร

ขั้นตนรวมจะเห็นวาอัตรากำไรขั้นตนรวมเพิ�มขึ้นจากรอยละ 16 ในป 2550 เปนรอยละ 17.6 ในป 2551 

ทั้งน�้การเปลี่ยนแปลงของกำไรขั้นตนรวมของบริษัทสามารถแจกแจงไดตามลักษณะธุรกิจของบริษัทดังน�้

1) กำไรขั้นตนจากงานบริการ บริษัทมีกำไรขั้นตนจากงานบริการจำนวน 195.49 ลานบาท และ 310.55 ลานบาท จากป 2549 และ 

ป 2550 หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนจากงานบริการที่รอยละ 18 และรอยละ 17 ของรายไดจากงานบริการในแตละปดังกลาว สำหรับใน

ป 2550 อัตรากำไรขั้นตนจากงานบริการ ลดลงจากอัตรากำไรขั้นตนในป 2549 เน��องจาก บริษัทรับรูรายได และกำไรขั้นตนจากงานให

บริการในสวนของภาครัฐซึ�งเปนงานที่มีอัตรากำไรขั้นตนต่ำกวางานภาคเอกชน โดยสัดสวนรายไดงานภาครัฐใน ป 2550 คิดเปนสัดสวนรอยละ 

52 ของรายไดรวม 

ในป 2551 บริษัทมีกำไรขั้นตนจากงานบริการจำนวน 210.55 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 17 เทากับป 2550 

แตเมื่อพิจารณากำไรขั้นตนแยกตามประเภทผูวาจางจะเห็นวา ในป 2551 บริษัทรับรูรายไดและกำไรขั้นตนจากงานใหบริการในสวนของ

ลูกคาภาครัฐลดลงแตมีอัตรากำไรขั้นเพิ�มขึ้นจากรอยละ 11 ในป 2550 เปนรอยละ 18 ในป 2551 ขณะที่ในสวนเอกชน รับรูรายไดเพิ�มขึ้น 

แตอัตรากำไรขั้นตนลดลง จากรอยละ 24 ในป 2550 เปนรอยละ 17 ในป 2551 เน��องจากมีการแขงขันสูงขึ้นในการที่จะไดงานภาคเอกชน 

โดยบริษัทมีสัดสวนลูกคาจากภาครัฐเทากับรอยละ 19 ภาคเอกชนรอยละ 81 ของรายไดจากการบริการ

2) กำไรขั้นตนจากงานขาย ในป 2549 และป2550 บริษัทมีกำไรขั้นตนจากงานขายเทากับ 54.58 ลานบาท และ 40.51 ลานบาท 

หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนจากการขายเทากับรอยละ 21 และรอยละ 11 ของรายไดจากการขาย ตามลำดับ ทั้งน�้เน��องจากบริษัทหยุด

ดำเนินการผลิตในชวงเดือนมีนาคม และเมษายน ป 2550 เพื ่อขยายกำลังการผลิตของโรงงาน ในขณะที่บริษัทยังคงมีตนทุนคงที ่

จากคาใชจายในการดำเนินงาน (Overhead Cost) เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ทั้งน�้ การขยายโรงงานและการเพิ�มกำลังการผลิตของบริษัท

ดังกลาวเปนการสรางบอชุบสังกะสีใหมขนาด 2.0 x 9.2 x 2.2 เมตร ซึ�งสงผลใหกำลังการผลิตเพิ�มขึ้นจาก 6,000 ตันตอปเปน 12,000 

ตันตอป

ป 2551 บริษัทมีกำไรขั้นตนจากงานขายจำนวน 155.47 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 18 เพิ�มขึ้นจากป 2550 

ซึ�งบริษัทมีอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 11 การเติบโตของกำไรขั้นตนจากงานขายอยางตอเน��องเปนผลมาจากการที่บริษัทมีการเติบโตของ

รายไดจากการขายเพียงพอที่จะคุมตนทุนคงที่ในการผลิต และกอใหเกิดการประหยัดตอขนาดการผลิต (Economy of Scale) ของโรงงาน 

กำไรสุทธิ

ในป 2549 และ ป 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ 101.20 ลานบาท และ 145.39 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 7.47 และรอยละ 

6.68 ตามลำดับ คิดเปนเพิ�มขึ้นรอยละ 44 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของรายไดจากงานบริการและการขายสินคา ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

อยางไรก็ดี อัตราสวนกำไรสุทธิในป 2550 ลดลง เน��องจากอัตราสวนตนทุนจากงานขายที่เพิ�มสูงขึ้นเล็กนอยจากการหยุดดำเนินการของ
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โรงงานผลิตเพื่อขยายกำลังการผลิตดังที่และการเพิ�มขึ้นของสัดสวนงานบริการจากลูกคาภาครัฐ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน

สำหรับป 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ 179.76ลานบาทคิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 8.53 เพิ�มขึ้นจากป 2550 ซึ�งมีกำไรสุทธิ 145.39 

ลานบาท คิดเปนเพิ�มขึ้นรอยละ 23 เกิดจากการเพิ�มขึ้นของรายไดจากการขายสินคา โดยเฉพาะการขายโครงเหล็ก ซึ�งเปนรายไดที่มีอัตรา

กำไรขั้นตนสูงในป 2551 เน��องจากเกิดการประหยัดตอการผลิต (Economy of Scale) ประกอบกับบริษัทสามารถควบคุมตนทุนการขายและ

บริการและคาใชจายในการขายและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,076.04 ลานบาท เพิ�มขึ้นรอยละ 31 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ซึ�งเทากับ 818.91 ลานบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ�มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน จาก 637.78 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 เปน 885.69 ลานบาท 

ณ สิ้นป 2550หรือมีอัตราการเติบโตรอยละ 39 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของ 2 รายการหลัก ไดแก  (1) ลูกหน�้การคา - สุทธิเพิ�มขึ้นจาก 201.59 

ลานบาทเปน 364.81 ลานบาท (2) สินคาคงเหลือ เพิ�มจาก 100 ลานบาท เปน 176.77 ลานบาท ทั้งน�้ การเพิ�มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน

ดังกลาว เปนการเพิ�มขึ้นที่สอดคลองกับการเติบโตในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเพิ�มขึ้นอยางตอเน��องจาก 

12.83% ในป 2549 เปน 15.34% ในป 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,250.97 ลานบาท ประกอบดวย (1) สินทรัพยหมุนเวียน 1,010.86 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 81 ของสินทรัพยรวม (2) สินทรัพยไมหมุนเวียน 240.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 ของสินทรัพยรวม โดยสินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ�มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 174.92 ลานบาท หรือเพิ�มขึ้นรอยละ 16 โดยเกิดจากการเพิ�ม

ขึ้นของรายการหลักคือ รายไดคาบริการที่ยังไมไดเรียกเก็บ - สุทธิเพิ�มขึ้น 39.63 ลานบาท เงินจายลวงหนาคาสินคาเพิ�มขึ้น 65.70

ลานบาท สินคาคงเหลือ-สุทธิเพิ�มขึ้น 38.08ลานบาท และ เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ�มขึ้น 54 ลานบาท

ทั้งน�้ การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยของบริษัทสามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังตอไปน�้

- ลูกหน�้การคา

 สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ-สุทธิ เทากับ 303.28 ลานบาท ประกอบดวย (1) ลูกหน�้

การคาจากธุรกิจขายสินคา-สุทธิ 114.26 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 38 ของลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับสุทธิ (2) ลูกหน�้จากการคาธุรกิจ

งานบริการ-สุทธิ 189.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 62 ของลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับ-สุทธิ 

ทั้งน�้ ลูกหน�้การคาจากธุรกิจขายสินคา-สุทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ�มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2550 เน��องจากบริษัทอยูระหวาง

รอตรวจรับงานที่สงมอบงานใหแกลูกคารายใหญจำนวนหนึ�งรายโดยงานดังกลาวมีมูลคาการสั�งซื้อสินคาที่สูง และเกิดจากการที่บริษัทขยาย

ฐานลูกคาจากการขายวัสดุอุปกรณกอสราง จึงสงผลใหลูกหน�้การคาจากธุรกิจขายสินคาสะสมเพิ�มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของ

ลูกหน�้การคาจากธุรกิจขายสินคา พบวาบริษัทมีอัตราการหมุนของลูกหน�้การคาจากธุรกิจขายสินคาเพิ�มขึ้น จาก 6.07 เทาหรือ 60 วัน ณ สิ้นป 

2550 เปน 8.30 เทาหรือ 44 วัน ณ สิ้นป 2550  เน��องจากบริษัทไดมีการบริหารจัดการในการเรียกเก็บหน�้ใหมีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ้น

สำหรับลูกหน�้การคาจากธุรกิจงานบริการ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลดลงรอยละ 31.65 จาก ณ สิ้นป 2550 เน��องจาก

รายไดจากการบริการของบริษัทลดลง อยางไรก็ดี อัตราการหมุนของลูกหน�้การคาธุรกิจงานบริการเพิ�มขึ้นจาก 3.42 เทา หรือ 106 วัน ณ 

สิ้นป 2550 เปน 5.31 เทา หรือ 68 วัน ณ สิ้นป 2551 เน��องจากบริษัทมีนโยบายในการเรียกชำระเงินจากลูกคาภาครัฐที่เครงครัดมากขึ้น 

โดยมีการกำหนดทีมงานสำหรับตรวจสอบและติดตามความคืบหนาของขั้นตอนการตรวจรับของและการชำระเงินของหนวยงานราชการ

ทั้งน� ้ บริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื ่อหน�้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหน�้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชำระ โดยกำหนด

นโยบายการตั้งสำรองหน�้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน สำหรับลูกหน�้งานบริการที่เกินกำหนดชำระ 1 ป และตั้งสำรองหน�้สงสัยจะสูญรอยละ 50 

ของมูลคาหน�้ สำหรับลูกหน�้งานขายที่มีอายุมากกวา 1 ป และกำหนดการตั้งคาเผื่อเต็มจำนวน สำหรับลูกหน�้เช็คคืน โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 บริษัทมีรายละเอียดอายุของลูกหน�้การคา ซึ�งสามารถสรุปไดดังน�้
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หน่วย : พันบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ลูกหน�้การค้าประเภทขายสินค้า

 ลูกหน�้การคาที่อยูในกำหนดชำระ

ลูกหน�้การคา

    - เกิน    1 -   90 วัน

    - เกิน   91 - 180 วัน

    - เกิน  181 - 270 วัน

    - เกิน  271 - 365 วัน

    - เกิน  365 วันขึ้นไป

รวม

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ - ลูกหน�้การคา             

ลูกหน�้การค้าประเภทขายสินค้า-สุทธิ

83,332

28,680

2,117

478

-

3,805

118,413

(4,152)

114,260

62,414

20,584

322

      -

      -

4,654

87,974

(4,653)

83,321

ลูกหน�้การค้าประเภทงานบริการ

ลูกหน�้การคาที่ยังไมออกใบแจงหน�้

ลูกหน�้การคาที่อยูในกำหนดชำระ

ลูกหน�้การคา

    - เกิน    1 -   90 วัน

    - เกิน   91 - 180 วัน

    - เกิน  181 - 270 วัน

    - เกิน  271 - 365 วัน

    - เกิน  365 วันขึ้นไป

รวม

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ- ลูกหน�้การคา             

ลูกหน�้การค้าประเภทงานบริการ-สุทธิ

รวมลูกหน�้การค้า-สุทธิ

ลูกหน�้เช็คคืน

หัก คาเผื่อหน�้สงสัยจะสูญ- ลูกหน�้เช็คคืน             

ตั�วเงินรับ

รวมลูกหน�้การค้าและตั�วเงินรับ-สุทธิ

231

88,973

93,760

5,130

923

-

187

189,204

(187)

189,017

303,277

18,007

(18,007)

-

303,277

258

85,106

191,195

-

187

-

-

276,746

(187)

276,559

359,880

14,667

(14,667)

4,931

364,811

- มูลคางานที่เสร็จแลวแตยังไมเรียกเก็บ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีมูลคางานที่เสร็จแลวแตยังไมเรียกเก็บ-สุทธิ 348.92 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2550 จำนวน 

39.63 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 12.81 เน��องจากที่แลวเสร็จในชวงปลายป กำลังอยูในชวงการทำเอกสารเพื่อเรียกเก็บ

เงินจากลูกคา
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- สินคาคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินคาคงเหลือ 214.85 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2550 จำนวน 38.08 ลานบาท หรือ

เพิ�มขึ้นคิดเปนรอยละ 21.54 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของสินคาสำเร็จรูปรอสงมอบ อยางไรก็ดี อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือของบริษัท

ลดลงจาก 36.48 เทาหรือ 10วัน ณ สิ้นป 2551  เปน 25.84 เทาหรือ 14 วัน ณ สิ้นป 2550 เน��องจากบริษัทมีการเพิ�มสินคาในสวนของ

อุปกรณวัสดุกอสรางเพื่อรองรับรายไดจากการขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ - สุทธิ และที่ดินไมไดใชงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ - สุทธิ จำนวน 133.50 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก สิ้นป 2550 จำนวน 6.67 

ลานบาท หรือเพิ�มขึ้นคิดเปนรอยละ 5 ซึ�งเปนผลมาจากการเพิ�มขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณจากการขยายโรงงานเพื่อเพิ�มกำลังการผลิต

ทั้งน�้ ณ สิ้นป 2551 บริษัทมีที่ดินที่ไมไดใชในการดำเนินงานจำนวน 11.08 ลานบาท โดยเปนที่ดินที่บริษัทไดจากการชำระหน�้ในอดีตและที่

ดินซึ�งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญเดิมโดยที่ดินทั้งสองสวน ณ ปจจุบันไมไดใชงาน ทั้งน�้ บริษัทมีนโยบายที่จะขายที่ดินดังกลาวทั้งหมด โดยในป 

2551บริษัทไดขายที่ดิน อาคารไมไดใชงานไปแลวจำนวน 1แหงใหแกบุคคลภายนอก ซึ�งมีมูลคาทางบัญชีรวม 2.57 ลานบาท 

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน และภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย โดย ณ สิ้นป  

2551 บริษัทมีเงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันตามเงื่อนไขจำนวน 2.65 ลานบาท หรือรอยละ 1.23 ของสินทรัพยรวม ซึ�งลดลงจาก 

ณ สิ้นป 2549 จำนวน 10.61 ลานบาท (ตามเงื่อนไขสัญญาการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน) สำหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ 

ที่จายอยูระหวางการขอคืนนั้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 32.64 ลานบาท ซึ�งบริษัทไดรับอนุมัติคืนภาษีดังกลาวแลวในป 2551 

โดยบริษัทไดรับเงินคืนจากกรมสรรพากรทั้งหมดแลวในป 2552

สภาพคล่อง

ในป 2550 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเทากับ - 165.65 ลานบาท เน��องจากการเพิ�มขึ้นของลูกหน�้การคา

และตั�วเงินรับจำนวน 174.44 ลานบาท การเพิ�มข้ึนของมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียกเก็บจำนวน 28.99 ลานบาท การเพิ�มของสินคาคงเหลือจำนวน 

75.19 ลานบาท และการลดลงในเงินรับลวงหนางานบริการจำนวน 148.98 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเทากับ - 19.70 ลานบาท 

เน��องจากการซื้อสินทรัพยเพื่อขยายโรงงานและเพิ�มกำลังการผลิตและตกแตงสำนักงานใหมของบริษัท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เทากับ 188.41 ลานบาท เน��องจากการเพิ�มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและจากบุคคลภายนอก

เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สำหรับป 2551 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 138.18 ลานบาท ซึ�งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของลูกหน�้การคา

และตั�วเงินรับ 57.38 ลานบาท และการเพิ�มขึ้นของเจาหน�้การคาและตั�วเงินจายจำนวน 57.60 ลานบาท การเพิ�มขึ้นของมูลคาเงินที่เสร็จแต

ยังไมเรียกเก็บ 39.63 ลานบาท การเพิ�มขึ้นของสินคาคงเหลือ 43.03 ลานบาทและการเพิ�มขึ้นของเงินจายลวงหนาคาสินคา 65.70 ลานบาท 

โดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแบงออกเปน กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน�้สินดำเนินงาน จำนวน 

270.57 ลานบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเทากับ 138.18 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเทากับ - 101.38 ลานบาท 

เน��องจากการที่บริษัทจายเงินลงทุนในบริษัทยอย และซื้อเครื่องจักรอุปกรณเพื่อเพิ�มกำลังการผลิต  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 

- 46.03 ลานบาท จากการจายชำระหน�้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก รวมทั้งเงินกูยืมระยะยาว และจายเงินปนผล

 สำหรับป 2550บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.67 เทา และ 1.34 เทา ตามลำดับเพิ�ม

ขึ้นเล็กนอยจาก ณ สิ้นป 2549 ซึ�งเทากับ1.54 เทา และ 1.22 เทาตามลำดับ และมี Cash Cycle ลดลงจาก 98 วันในป 2549 เปน 73 วัน 

เน��องจากบริษัทใชเวลาในการเรียกเก็บหน�้ที่สั้นลง อยางไรก็ตาม บริษัทมีลูกหน�้การคาและตั�วเงินรับและมูลคางานที่เสร็จแลวแตยังไมเรียก

เก็บเพิ�มขึ้นเปนจำนวนมาก สงผลใหกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทติดลบ ทำใหอัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ยและอัตรา

สวนความสามารถชำระภาระผูกพันลดลง

อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ในป 2551 เทากับ 1.74 เทา และ 1.37 เทา เพิ�มขึ้นจากป 2550 และมี Cash 

Cycle อยูที่ 24 วัน ในป 2551 ลดลงจากเดิม73 วันในป 2550 ซึ�ง Cash Cycle ลดลงเน��องจากบริษัทใชเวลาในการเรียกเก็บชำระหน�้เร็วขึ้น
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จากเดิมในป2550 ใชเวลา 99 วัน เปน 62 วันในป 2551 เน��องจากลูกหน�้ที่ใชเวลาในการเรียกเก็บชำระนานไดแก ลูกหน�้ในงานบริการภาครัฐ 

แตในป 2551 บริษัทมีลูกหน�้จากภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ ตามสัดสวนการเพิ�มขึ้นของรายไดงานบริการในภาคเอกชน และบริษัทยัง

สามารถขอขยายเวลาในการชำระเงินแกเจาหน�้เพิ�มมากขึ้น 

ทั้งน�้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการสภาพคลองโดยการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของแตละโครงการ ซึ�งผานการ

พิจารณาอนุมัติ และควบคุมการดำเนินงานจากผูบริหารของบริษัท และจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงประมาณการเปนรายไตรมาสนอก

จากนั้น บริษัทยังมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทในภาพรวม   โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงทุกสัปดาห 

แหล่งที่มาของเงินทุน

- หน�้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีหน�้สินรวมทั้งสิ้น 552.64 ลานบาท โดยแบงเปนหน�้สินหมุนเวียน 531.07 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

96 ของหน�้สินรวมและหน�้สินไมหมุนเวียนจำนวน 21.56 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4 ของหน�้สินรวม 

ทั้งน�้ หน�้สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2550 เพิ�มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2549 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะ

ส้ันจากธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลภายนอก ซึ�งหน�สิ้นหมุนเวียนของบริษัท ณ ส้ินป 2550 ประกอบดวยรายการหลัก 

คือเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากธนาคารคิดเปนรอยละ 17.63ของหน�้สินหมุนเวียน และเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

บุคคลภายนอกคิดเปนรอยละ 15.06 ของหน�้สินหมุนเวียน เงินรับลวงหนางานบริการคิดเปน 7.26 ของหน�้สินหมุนเวียน เจาหน�้การคาและ

ตั�วเงินจายคิดเปนรอยละ 41.14 ของหน�้สินหมุนเวียน ทั้งน�้ เจาหน�้การคาของบริษัทเพิ�มขึ้นจาก 156.02 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 เปน  

218.46 ลานบาท ณ สิ้นป 

 หน�้สินไมหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 21.56 ลานบาทเพิ�มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2549 ซึ�งเทากับ 3.82 

ลานบาท เน��องจากบริษัทไดกูเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3 แหง

 สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหน�้สินรวมเทากับ 597.65 ลานบาทประกอบดวย หน�้สินหมุนเวียน 579.65 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 97 ของหน�้สินรวม และ หน�้สินไมหมุนเวียน 17.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 ของหน�้สินรวม ทั้งน�้หน�้สินรวม ป 2551 

เพิ�มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2550 จำนวน 45.01 ลานบาท หรือเพิ�มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.14 เน��องจากการเพิ�มขึ้นของเจาหน�้การคาและตั�วเงินจาย

ซึ�งเพิ�มขึ้นจากรายไดจากการขายที่เพิ�มขึ้น นอกจากน�้ ยังมีสาเหตุมาจากการกูยืมเงินกูยืมระยะสั้นจากการออกตั�วแลกเงินใหบุคคลภายนอก 

และเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

- สวนของผูถือหุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 523.40 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2549 เน��องจากการเพิ�มขึ้น

ของกำไรสะสมจำนวน 61 ลานบาทและจากการเพิ �มขึ ้นของทุนจดทะเบียนและชำระแลว จำนวน 55.56 ลานบาท จากการใชสิทธิ

ในใบสำคัญแสดงสิทธิซึ�งออกใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท พรอมการการเสนอขายหุนเพิ�มทุนใหแกประชาชนทั�วไปครั้ง

แรกตามมติการประชุมสามัญผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 653.32 ลานบาท เพิ�มขึ้นจากสิ้นป 2550 จำนวน 129.92 ลานบาท 

จากการเพิ�มขึ้นของกำไรสะสมจำนวน 85.86 ลานบาท และการเพิ�มขึ้นของทุนจดทะเบียนและชำระแลวจำนวน 36.79 ลานบาทจากการใช

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิซึ�งออกใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และเพิ�มทุนจากการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญตามการ

ประชุมสามัญครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551

ทั้งน�้ ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากผลประกอบการของบริษัท ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.225 บาท โดยจาย

เปนหุนสามัญและเงินสดดังน�้

- จายเปนหุนปนผลในอัตรา 8 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน จำนวนหุน

สามัญที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจำนวน 267,025,443 หุน เปนจำนวนเงิน 33.38 ลานบาท
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- จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท จำนวนหุนสามัญที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจำนวน 267,025,443 หุน เปนจำนวนเงิน

 26.70 ลานบาท

โดยจายใหผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2551 ซึ�งปจจุบันบริษัทไดจายหุนปนผลและเงินสดใหกับผูถือหุนแลว

ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอัตราสวนหน�้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.06 เทา ซึ�งเพิ�มขึ้นเล็กนอยจาก ณ สิ้นป 

2549 ซึ�งเทากับ 1.04 เทา เน��องจากบริษัทกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเงินกูยืมระยะสั้นจากการออกตั�วแลกเงินให

บุคคลภายนอกบุคคลภายนอก และเงินกูยืมระยะยาวเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

สำหรับณ สิ้นป 2551 บริษัทมีอัตราสวนหน�้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.91เทา ลดลงจากสิ้นป 2550 เน��องจากการเพิ�มขึ้น

ของหุนสามัญและกำไรสะสม

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในรอบบัญชีสิ้นสุด สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีคือ บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท 

เซอรวิสเซส จำกัด คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 705,000 บาท โดยเปนคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 375,000 บาท และคา

รับรองงบการเงินประจำปเทากับ 330,000 บาท และคาบริการอื่น (Non- Audit Fee) อีกจำนวน 24,000 บาท ซึ�งเปนคาเบี้ยเลี้ยงและคา

ยานพาหนะของผูสอบบัญชี 

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีคือ บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จำกัด 

คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 894,000 บาท โดยเปนคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 564,000 บาท และคารับรองงบการเงินประจำปเทากับ 

330,000 บาท และคาบริการอื่น (Non- Audit Fee) อีกจำนวน 63,752 บาท ซึ�งเปนคาเบี้ยเลี้ยงและคายานพาหนะของผูสอบบัญชี

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินของโลก

ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตการณทางการเงิน สงผลกระทบโดยตรงตอความตองการของผูบริโภค ทำใหการลงทุน

ของภาคเอกชนชะงักงัน ในขณะที่การลงทุนในโครงการดานการผลิตกระแสไฟฟาอาจจะเลื่อนกำหนดออกไปอีก 1-2 ป อยางไรก็ตามการ

ที่รัฐบาลไดกำหนดนโยบายที่จะเรงการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการออกมาตรการกระตุนระบบเศรษฐกิจ อยางตอเน��อง

นาจะทำใหระบบเศรษฐกิจฟนตัวไดบาง ซึ�งในระหวางรอการฟนตัวบริษัทไดขยายแนวธุรกิจไปสูโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม 

ในฐานะผูรวมพัฒนาโครงการและผูกอสราง รวมทั้งขยายธุรกิจไปสูงานอาณัติสัญญาณของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ�งลวนเปนการเพิ�ม

ชองทางการตลาดและการสรางรายได ที่จะบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการณทางการเงินและการผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่มีตอบริษัท

การเข้าลงทุนในบริษัทเจ พี เอ็ม อินเตอร จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จำกัด)

บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัดในสัดสวนรอยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2551 โดยภายหลังการลงทุน บริษัทมีนโยบายในการปรับเปลี ่ยนแผนการดำเนินงานของบริษัท เด็มโก อินดัสตรี ่ จำกัด โดยจะ

มุงเนนการดำเนินธุรกิจรับจางและติดตั้งภาชนะแรงดันสูงซึ�งใชในธุรกิจการผลิตไฟฟาและโรงงานปโตรเคมีใหมากขึ้นแทนธุรกิจรับจางและ

ติดตั้งโครงสรางเหล็กซึ�งเปนธุรกิจหลักของเด็มโก อินดัสตรีในปจจุบัน ทั้งน�้ ธุรกิจรับจางและติดตั้งภาชนะแรงดันสูงถือไดวาเปนธุรกิจใหมของบ

ริษัท ดังนั้นจึงยังไมสามารถคาดเดาผลการดำเนินงานที่แนนอนได โดยหากผลการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไวอาจสงผลกระทบตอผล

การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได 

อยางไรก็ดี บริษัทจึงมีความเชื่อมั�นวาในอนาคตบริษัทหรือหนวยงานตางๆในธุรกิจการผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชนและภาครัฐยังคงมี

ความตองการในการใชภาชนะแรงดันสูงเพิ�มมากขึ้น นอกจากน�้ภาชนะแรงดันสูงยังสามารถใชในโรงงานปโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของกับแกสและการจัดเก็บของเหลวที่มีแรงดันสูงไดอีกดวยจึงสามารถลดการพึ�งพากลุมลูกคาเฉพาะกลุมไดเปนอยางดี
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 

2550 และป 2551 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังน�้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/             

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ
ป 2550 ป 2551

บริษัท เฮอรริเทจ เฮ้าส จำกัด

ดำเนินธุรกิจกอสราง

ที่ตั้งสำนักงาน : 39/145 หมูที่ 13               

ซอยโชคชัย 4 แขวงลาดพราว 

เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

10230

มีความสัมพันธกับบริษัทดังน�้

- พันธมิตรทางการคากับริษัท

เพื่อรวมกันจัดตั้ง บริษัท

เด็มโก-เฮอรริเทจ แลนด จำกัด

ในป 2545 ซึ�งปจจุบัน ไดเลิก

กิจการ และจดทะเบียนเสร็จสิ้น

การชำระบัญชีแลวเมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2547

- บริษัทไมมีกรรมการหรือผูบริหาร

เปนผูถือหุนหรือเปนผูมีอำนาจ

ควบคุมในบริษัท เฮอรริเทจ 

เฮาส จำกัด

- เงินใหกูยืม

ยอดเงินกู

ณ ตนงวด                  

รับชำระคืน

เงินกู 

ระหวางงวด

 

ยอดเงินกู

คางชำระ

หัก คาเผื่อ

หน�้สูญ

ยอดสุทธิ

+300,000

-0-

-0-

-300,000

 -0-

+300,000

-0-

-0-

-300,000

 -0-

บริษัทใหเงินกูยืมแกบริษัท เฮอรริเทจ เฮาส 

จำกัด ตั้งแต ป 2545 โดยคิดอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 1 ตอเดือน ตอมาบริษัทไมไดรับชำระ

เงินกูคืนตั้งแตป 2546 ดังนั้น ในป 2547 จึงได

ตั้งสำรองคาเผื่อสงสัยจะสูญสำหรับเงินใหกูยืม

ดังกลาวทั้งจำนวน แตอยางไรก็ตาม บริษัทได

ดำเนินการตามกฎหมายและอยูระหวางบังคับ

คดี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความ

เห็นวา

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็นในการ

ทำรายการดังกลาว เน��องจากเปนรายการที่เกิด

ขึ้นในอดีต แตใหบริษัทเรงติดตามหน�้ดังกลาว

อยางใกลชิด 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

บริษัท ประชุมช่าง จำกัด                 

ดำเนินธุรกิจรับจางพิมพสิ�งพิมพ

ตางๆ และขายหนังสือ สื่อสิ�งพิมพ

กระดาษ และเศษวัสดุจากกระดาษ

ทุกชนิด 

ที่ตั้งสำนักงาน : 1/14 หมูที่ 2

ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210

มีความสัมพันธกับบริษัทดังน�้

คุณประพีร  ปุยพันธวงศ ซึ�งเปน

กรรมการและผูถือหุนของ 

บริษัท ประชุมชาง จำกัด 

เปนกรรมการและผูถือหุน (สัดสวน 

32.7 % โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของ) 

ของบริษัทเด็มโก จำกัด (มหาชน)

- รายไดคา

บริการงาน

ติดตั้งระบบ

ไฟฟา  

891,389 -0-
เปนรายไดคาบริการ 

ม.ค. - ก.ย. ป  2550 

- งานติดตั้งตู MDB พรอมระบบจำหนาย 

(แทน KBA) 800,000 บาท  

- งานติดตั้งชุดนั�งหมอแปลง ขนาด 500 

KVA (แทน KBA) 113,796 บาท

ทั้งน�้คาบริการขางตนคิดราคาในอัตราที่คิดกับ

ลูกคาทั�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความ

เห็นวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เน��องจาก

เปนงานที่บริษัทใหบริการแกลูกคาทั�วไปการให

บริการเปนราคาที่ไมต่ำกวาราคาตลาด         
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

บริษัท สี่พระยาการพิมพ จำกัด 

ดำเนินธุรกิจสิ�งพิมพ สื่อสิ�งพิมพ

ที่ตั้งสำนักงาน : 1/4  หมู 2

ถนนวิภาวดี รังสิต  

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

มีความสัมพันธกับบริษัทดังน�้

คุณประพีร  ปุยพันธวงศ

ซึ�งเปนกรรมการและผูถือหุนของ 

บริษัทสี่พระยาการพิมพ จำกัด 

เปนกรรมการและผูถือหุน (สัดสวน 

32.7 % โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของ) 

ของบริษัทเด็มโก จำกัด (มหาชน)

- รายไดคา

บริการยาย

เสาคอร.12

เมตร พรอม

เปล่ียนลูกถวย

แรงสูง

โรงพิมพ

159,816 -0- เปนรายไดคาบริการ 

ม.ค. - ก.ย. ป  2550 

- ยายเสา คอร. 12 เมตร 145,000 บาท

- ติดตั้งประกอบลูกถวยแรงสูง 29,200 บาท

ทั้งน�้คาบริการขางตนคิดราคาในอัตราที่คิดกับ

ลูกคาทั�วไป

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความ

เห็นวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เน��อง

จาก เปนงานที่บริษัทใหบริการแกลูกคาทั�ว

ไปการใหบริการเปนราคาที่ไมต่ำกวาราคา

ตลาด         

 



133

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

บริษัท เจพีเอ็ม อินเตอร จำกัด 

(เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เด็มโก้ 

อินดัสตรี จำกัด)

ดำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสราง

เหล็กสำหรับอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ,ผลิตและจำห

นายภาชนะรับแรงดัน ที่ใชใน

โรงงานอุตสาหกรรม,โรงไฟฟาและ

โรงงานปโตรเคมี

ที่ตั้งสำนักงาน: 494 หมูที่ 7 

ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

มีความสัมพันธกับบริษัทดังน�้

บริษัท เจ พี เอ็ม อินเตอร จำกัด  

ซึ�งเปนบริษัทยอยของ บริษัท 

เด็มโก จำกัด(มหาชน) เปนผูถือหุน 

(สัดสวน 45 %) 

กอสรางและ

รับปรุงระบบ

จำหนาย 22

เควี. พรอม

ติดตั้งหมอ

แปลง 22,000-

400/230 

โวลท,

เดินสายไฟฟา

แรงต่ำเขาตู

MDB 

-0- 1,586,804.00

3,876,220.00

เปนรายไดบริการ

- กอสรางและปรับปรุงระบบจำหนาย 22 

เควี.พรอมติดตั้งหมอแปลง22,000-400/

230 โวลท ขนาด 1,000 เควีเอ.เพิ�ม

จำนวน 1 เครื่อง ตามใบสั�งจาง เลขที่

W08-0021 จำนวนเงิน 998,053.20 บาท

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551    

เดินสายไฟฟาแรงต่ำเขาตู MDB สำหรับ

โรงงานใหม ตามใบสั�งจาง เลขที่ W08-

0067 จำนวนเงิน 746,860.00 บาท ลงวันที่

24 มีนาคม 2551    

              

- งานปรับปรุงระบบไฟฟาแรง

ต่ำภายในโรงงาน 1 ใบสั�งจาง เลขที่ W08

0183 จำนวน 3,242,000.00 บาท ลงวันที่

12 กรกฎาคม 2551 และPanel Board for 

DB1-DB16 ติดตั้งตามเสาโรงงาน 1 ใบสั�ง

จาง เลขที่ P08-0835 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม

2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

ขายสินคาเพื่อ

กอสรางโรงงาน

 2

ขายสินคาเพื่อ

กอสรางโรงงาน 

2

ขายสินคาเพื่อ

กอสรางโรงงาน 

2

ขายสินคาเพื่อ

กอสรางโรงงาน 

2

ขายสินคาเพื่อ

กอสรางโรงงาน 

2

2,346,587.20

49,500.00

306,000.00

47,430.00

445,000.00

ขายสินคา

- ขายสินคา เหล็ก FB  ตามใบสั�งซื้อเลขที่ P07-

0022 จำนวนเงิน 2,346,587.20 บาท ลงวันที่

24 ธันวาคม 2550

- ขายเสา คอร. ขนาด14 เมตร,เสา STUB คอร.

ตามใบสั�งซื้อเลขที่ P08-0159 จำนวนเงิน

49,500.00 บาท ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551

- ขายสายไฟฟา  THW ตามใบสั�งซื้อเลขที่ P08-

0434 จำนวนเงิน 306,000.00 บาท ลงวันที่ 2

พฤษภาคม 2551

 

- ขายสายทองแดงหุมฉนวน  THW ตามใบกำกับ

ภาษีเลขที่ 08-02073 จำนวนเงิน 47,430.00

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551

- ขายสายทองแดงหุมฉนวน  THW ตามใบกำกับ

ภาษีเลขที่ 08-01662 จำนวนเงิน  445,000.00

บาท ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

ขายสินคาเพื่อ

กอสรางโรงงาน 

2

309,000.00

85,492.20

45,625.50

4,706.00

56,700.00

133,140.00

- สายทองแดงหุมฉนวน THW ตามใบกำกับภาษี

เลขที่ 08-01832 จำนวนเงิน 309,000.00 บาท

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

- ขายสายทองแดงหุมฉนวน ตามใบกำกับภาษีเลขที่ 

08-02392 จำนวนเงิน 85,492.20 บาท ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2551

- ขายสายทองแดงหุมฉนวนTHW ตามใบกำกับภาษี 

เลขที่ 08-02628 จำนวนเงิน 45,625.50 บาท 

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 

- ขายหางปลาเจาะรูสำหรับสาย AL ตามใบกำกับภาษี 

08-02391 จำนวนเงิน 4,706.00 บาท ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2551 

- ขายสาย NYY ตามใบกำกับภาษี 08-02895 

ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-0911 

จำนวนเงิน 56,700.00 บาท  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 

2551

- ขายเหล็ก H-BEAM ตามใบกำกับภาษี เลขที่ 08-

03005 จำนวนเงิน 133,140.00 บาท ลงวันที่ 18 

สิงหาคม 2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

77,000.00

102,000.00

56,600.00

8,490.00

223,550.00

   

- ขายเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีผงแหง ตามใบกำกับ

ภาษี 08-03368 ลงวันที่ 9 กันยายน 2551 ใบสั�งซื้อ

เลขที่ AS08-0188 จำนวนเงิน 77,000.00 บาท

วันที่ 8 กันยายน 2551

- ขายโปรแกรม Auto CAD LT 2009 with LT-

Extende ตามใบกำกับภาษี 08-03498 ลงวันที่ 16

กันยายน 2551 ใบสั�งซื้อ AS08-0188 03498

จำนวนเงิน 102,000.00 บาท ลงวันที่ 5 กันยายน 

2551

- ขายเครื่องสำรองไฟ UPS ตามใบกำกับภาษี 08-

03938 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ใบสั�งซื้อ AS08-

0201 จำนวนเงิน 56,600.00 บาท ลงวันที่ 2

ตุลาคม 2551

- ขายเหล็กขอออย ตามใบกำกับภาษี 08-04116 

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1072 

จำนวนเงิน 8,490.00 บาท ลงวันที่ 22 ตุลาคม 

2551

- ขายเหล็ก ตามใบกำกับภาษี 08-04118 ลงวันที่ 

24 ตุลาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1063 จำนวนเงิน 

223,550.00 บาท ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

40,000.00

195,445.00

88,840.00

570,790.00

    

29,600.00

- ขายลวดเชื่อมไฟฟา ตามใบกำกับภาษี 08-04119

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1068 

จำนวนเงิน 40,000.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม

2551

- ขายเหล็ก H-BEAM ตามใบกำกับภาษี 08-04253 

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1080 

จำนวนเงิน 153,820.00 บาท ลงวันที่ 31 ตุลาคม 

2551

- ขายลวดเชื่อม ตามใบกำกับภาษี  08-04298 

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1084 

จำนวนเงิน 88,840.00 บาท ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 

2551

- ขายสี TOA ตามใบกำกับภาษี 08-04299 ลงวันที่      

5 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1070 จำนวน

เงิน 1,139,150.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551

- ขายประแจบล็อคไฟฟา ตามใบกำกับภาษี 08-

04316 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ 

AS08-0205 จำนวนเงิน 29,600.00 บาท ลงวันที่ 

28 ตุลาคม 2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

10,517.00

1,808.00

188,400.00

28,560.00

12,375.00

47,040.00

- ขายเหล็ก ตามใบกำกับภาษี 08-04515 ลงวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1090 จำนวน

เงิน 10,517.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551

- ขายทอดำ ตามใบกำกับภาษี 08-04516 ลงวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1091 จำนวน

เงิน 1,808.00 บาท ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551

- ขายเหล็ก H-BEAM ตามใบกำกับภาษี 08-04517 

ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1096 

จำนวนเงิน 188,400.00 บาท ลงวันที่ 10

พฤศจิกายน 2551

- ขายเหล็กฉาก ตามใบกำกับภาษี 08-04518 

ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-

1097 จำนวนเงิน 28,560.00 บาท ลงวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2551

- ขายวัสดุสำนักงาน ตามใบกำกับภาษี 08-04521 

ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1098 

จำนวนเงิน 12,375.00 บาท ลงวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2551

- ขายเหล็กแผนดำ ตามใบกำกับภาษี 08-04557 

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1099 

จำนวน เงิน 47,040.00 บาท ลงวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

22,940.00

485,673.00

39,000.00

219,160.00

40,000.00

- ขายทอดำ ตามใบกำกับภาษี 08-04673 ลงวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1104 จำนวน

เงิน 22,940.00 บาท ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

- ขายเหล็ก ตามใบกำกับภาษี 08-04674 ลงวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1111 จำนวน

เงิน 485,673.00 บาท ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2551

- ขายลวดเชื่อมเหล็ก ตามใบกำกับภาษี 08-04675 

ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1115  

จำนวนเงิน 39,000.00 บาท ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2551

- ขายสี ตามใบกำกับภาษี 08-04763 ลงวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1119 จำนวนเงิน 

219,160.00 บาท ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

- ขายตูอบลวดเชื่อมไฟฟา ตามใบกำกับภาษี 

08-04764 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ 

AS08-0209 จำนวนเงิน 40,000.00 บาท ลงวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

2,238.00

59,586.00

568,360.00

72,084.00

48,000.00

36,000.00

- ขายเหล็กรางซี ตามใบกำกับภาษี 08-04765 

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1125 

จำนวนเงิน 2,235.00 บาท ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2551

- ขายเหล็ก ตามใบกำกับภาษี 08-04766 ลงวันที่ 

29 พฤศจิกายน 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1121 จำนวน

เงิน 59,586.00 บาท ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

- ขายสี ตามใบกำกับภาษี 08-04857 ลงวันที่ 

3 ธันวาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1070 จำนวนเงิน 

1,139,150.00 บาท ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2551

- ขายเหล็ก ตามใบกำกับภาษี 08-04929 ลงวันที่ 

8 ธันวาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1129 จำนวนเงิน 

72,084.00 บาท ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551

- ขายลวดเชื่อม ตามใบกำกับภาษี 08-04930 

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1133 

จำนวนเงิน 48,000.00 บาท ลงวันที่ 4 ธันวาคม

2551

- ขายประแจทอรค ตามใบกำกับภาษี 08-04984 

ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2551 ใบสั�งซื้อ AS08-0210 

จำนวนเงิน 30,600.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 

2551
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

18,300.00

4,101.00

9,734.00

18,448.00

- ขายเหล็ก H-BEAM ตามใบกำกับภาษี 08-05048 

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1146 

จำนวนเงิน 18,300.00 บาท ลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2551

- ขายเหล็กกลอง ตามใบกำกับภาษี 08-05049 

ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1147 

จำนวนเงิน 4,101.00 บาท ลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2551

- ขายวัสดุสำนักงาน ตามใบกำกับภาษี 08-05089 

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1137 

จำนวนเงิน 9,734.00 บาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 

2551

- ขายวัสดุ ตามใบกำกับภาษี 08-05229 ลงวันที่ 

26 ธันวาคม 2551 ใบสั�งซื้อ P08-1154 จำนวนเงิน 

18,448.00 บาท ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551

บริษัทคิดราคาขายสินคาในอัตราที่คิดกับลูกคาทั�วไป
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

จางกอสราง Steel 

Structure ใน 

Box Culvert และ 

งานกอสราง Pipe 

Rack,Pipe Bridge 

โครงการ พีทีที ยูทิลิตี้

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

5,133,911.00

4,446.72

เปนคาจางงานโครงการ

- บริษัทจางกอสราง Steel Structure

ใน Box Culvert และ กอสราง

PipeRack,Pipe Bridge ตามใบสั�ง

จางเลขที่ 014/AMP0807/51/06

จำนวนเงิน 19,022,200.00

บาท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551

บริษัท เจพีเอ็ม อินเตอร จำกัด คิดคาบริการ

ในอัตราที่คิดกับลูกคาทั�วไป

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม

- เงินใหกูยืม 3,000,000.00 บาท สัญญา

เลขที่ 001/51 เริ�มกูวันที่ 25 ธันวาคม 

2551 ชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2551 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.75 ตอป

บริษัทคิดอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวาอัตรา

ดอกเบี้ยที่บริษัทกูยืมจากธนาคาร
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/

ความสัมพันธ

ลักษณะ/                

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ความจำเปนและความสมเหตุ

สมผลของรายการ

ป 2550 ป 2551

คุณสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ

ที่อยู: 21/36 หมูที่ 2 ต.ชางเผือก 

อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม

มีความสัมพันธกับบริษัทดังน�้

คุณสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ เปนผูถือหุน 

ของ บมจ. เด็มโกและเปนสามีของ

คุณประพีร ปุยพันธวงศ กรรมการ

และผูถือหุน (สัดสวน 8.65 % 

โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของ) ของบริษัท

เด็มโก จำกัด (มหาชน)

- คาที่ปรึกษา 360,000.00

 

360,000.00 คุณสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ เคยดำรงตำแหนงผู

บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับ

ระบบไฟฟา กอรปกับเปนผูมีความรูความสามารถ

ในดานเทคนิคของระบบไฟฟา บริษัทจึงเรียน

เชิญมาเปนที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการวางแผน

ดานการตลาด แนะนำลูกคาและใหคำปรึกษา

เกี่ยวกับเทคนิคของระบบไฟฟา

โดยบริษัทไดทำสัญญาวาจางคุณสวาสดิ์ 

ปุยพันธวงศ เปนที่ปรึกษาของบริษัทโดยสัญญา

วาจางมีระยะเวลาครั้งละ 6 เดือน โดยมี

รายละเอียดคาจางดังน�้

มกราคม-มิถุนายน 2550 เดือนละ 30,000 บาท

กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 เดือนละ 30,000 บาท

มกราคม-มิถุนายน 2551 เดือนละ 30,000 บาท

กรกฎาคม-ธันวาคม 2551 เดือนละ 30,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวา 

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เน��องจาก 

คุณสวาสดิ์ ปุยพันธวงศ เคยดำรงตำแหนงผูบริหาร

ระดับสูงในรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับงานระบบไฟฟา 

ดังนั้น จึงเปนผูมีความรูความสามารถ ในดาน

เทคนิคของระบบไฟฟารวมถึงการวางแผนการ

ตลาดและการแนะนำลูกคาใหกับบริษัท
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                 

บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปน ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคา

ของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินการคาปกติในตลาด การเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก ในกรณ�ที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญ บริษัทจะไดใหบุคคลที่มีความรูความชำนาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี   

ผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่เปนอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว

นอกจากน�้ บริษัท มีการกำหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการที่ตนเอง

มีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั�ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกำหนด

เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจำหนายทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตาม

มาตรฐานบัญชีที ่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที ่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดย

เครงครัด และจะทำการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท 

และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป 

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต โดยหากเปนรายการที่เปนธุรกิจปกติ จะตองตั้งอยูบนเงื่อนไปทางการคาตามปกติ 

ที่สามารถอางอิงไดกับเงื่อนไปทางธุรกิจประเภทเดียวกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งน�้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจ

สอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส 

สำหรับกรณ�ที่เปนรายการระหวางกันที่มิไดเปนไปตามธุรกิจปกติ บริษัทจะจัดใหมีการดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการ

อนุมัติการทำรายการระหวางกันตามที่ระบุไวในขางตน
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท: บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

สำนักงานใหญ: 59 หมูที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธาน� จ.ปทุมธาน� 12000

โทรศัพท: 0-2959-5811-15  

โทรสาร: 0-2959-5820, 0-2959-5824, 0-2959-6730 

โรงงาน: 64 หมูที่ 4 ต.บอทอง อ.หนองมวง จ.ลพบุรี 15170 

โทรศัพท: 036-426606, 081-853-2909

โทรสาร: 081-900-1017

ข้อมูลสำคัญ

กอตั้งบริษัท    1  มิถุนายน 2535 

ทุนจดทะเบียน    402,286,100 บาท

ทุนชำระแลว    302,350,462 ( ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2551 )

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 14 ธันวาคม 2549

ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่    0107549000042

เลขประจำตัวผูเสียภาษี   3-0111-4050-5

Website     www.demco.co.th




