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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	(DEMCO)
ส�ำนักงำนใหญ่				 :	 59	หมู่ที่	1	ต.สวนพริกไทย	อ.เมืองปทุมธำนี	จ.ปทุมธำนี	12000
โทรศัพท์													 :		0-2959-5811	
โทรสำร															 :		0-2959-5816
เว็บไซต์															 :	 www.demco.co.th
อีเมล์																				 :	 IR@demco.co.th
โรงงำน																 :		64	หมู่ที่	4	ต.บ่อทอง	อ.หนองม่วง	จ.ลพบุรี	15170	
โทรศัพท์													 :		036-426606,	081-853-2909
โทรสำร															 :		081-900-1017	

ก่อตั้งบริษัท	 :	 1		มิถุนำยน	2535	
ทุนจดทะเบียน	 :	 635,461,843	บำท
ทุนช�ำระแล้ว	 :	 443,393,927	บำท	(	ณ	วันที่	6		มกรำคม		2554	)
เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai)	 :	 14	ธันวำคม	2549
ย้ำยหลักทรัพย์เข้ำซื้อขำยใน	 :	 	4		กุมภำพันธ์	2554
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)
ทะเบียนบริษัทมหำชนเลขที่	 :	 	0107549000042
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษี		 :	 	3-0111-4050-5
นำยทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 	บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 :	 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 	เลขที่	62	ถนนรัชดำภิเษก		เขตคลองเตย	กรุงเทพ	10110
	 	 	โทรศัพท์		0	2229	2888
ผู้สอบบัญชี	 	 	ส�ำนักงำนสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ
	 	 	2210/51	ถนนรำชำวำสรำชนครินทร์		แขวงช่องนนทรี		
	 	 เขตยำนนำวำ			กรุงเทพฯ	10120
	 	 	โทรศัพท์	0	2678	0750-4

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 25532



ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ - งำนบริกำร

ระบบงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำครบวงจร

เขื่อน / โรงผลิตไฟฟา

โรงงานอุตสาหกรรม

สถานีไฟฟายอย
แรงดัน 230 kv - 500 kv

สถานีไฟฟายอย
แรงดัน 115 kv

ระบบจำหนายแรงดัน
22 kv และ 33 kv

ระบบจำหนายแรงดันต่ำ
380 kv และ 220 kv

โรงงานอุตสาหรรม / แหลงชุมชน / ที่อยูอาศัย

ระบบสายสงแรงสูง
230kv-500 kv

ระบบสายสงแรงสูง
115 kv

ระบบสายสงแรงสูง
115 kv
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ข้อมูลทำงกำรเงิน

หน่วย	:	ล้ำนบำท
ฐานะการเงิน

2551 2552 2553

สินทรัพย์รวม 	1,250.97	 	1,469.22	 	1,894.18	

หนี้สินรวม 	597.65	 	763.88	 	839.68	

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 	302.35	 	304.60	 	435.46	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	653.32	 	705.34	 	1,054.50	

ผลการด�าเนินงาน
2551 2552 2553

รำยได้จำกกำรขำย 	840.07	 	449.55	 	331.59	

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 	1,237.09	 	1,123.67	 	2,134.34	

รำยได้รวม 	2,107.50	 	1,621.67	 	2,492.93	

ต้นทุนรวม 	1,711.14	 	1,378.21	 	2,113.29	

ก�ำไรขั้นต้น 	396.36	 	243.45	 	379.64	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 	124.07	 	126.98	 	183.81	

ต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี 	60.23	 	27.55	 	54.26	

ก�ำไรสุทธิ 	179.76	 	54.66	 	112.83	

อัตราส่วนทางการเงิน
2551 2552 2553

อัตรำส่วนสภำพคล่อง(Current	Ratio)	(เท่ำ) 1.74 1.57 1.91

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว(Quick	Ratio)	(เท่ำ) 1.35 1.33 1.68

อัตรำก�ำไรขั้นต้น(Gross	Profit	Margin)	(%) 17.62 12.46 14.30

อัตรำก�ำไรสุทธิ(Net	Profit	Margin)	(%) 8.65 3.46 4.58

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(Return	on	Asset	ROA)	(%) 15.45 4.02 5.96

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(Return	on	Equity	ROE)	(%) 30.55 8.05 10.70

มูลค่ำทำงบัญชีต่อหุ้น(Book	Value	per	share	BVPS)	(บำท) 2.16 2.32 2.42

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น(Earning	Per	Share	EPS)	(บำท) 0.65 0.18 0.29
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ฐำนะกำรเงิน
หน่วยล้านบาท

ผลกำรด�ำเนินงำน
หน่วยล้านบาท

ผลกำรด�ำเนินงำน
หน่วยล้านบาท

ก�ำไรสุทธิ 
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สำรจำกประธำนคณะกรรมกำร

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานคณะกรรมการ

	 ปี	2553	เป็นปีแห่งควำมผนัผวนทำงเศรษฐกจิ	อนัสบืเนือ่งมำจำกวกิฤตกำรทำงกำร
เงนิของยโุรป	และสหรฐัอเมรกิำ	รวมถงึ	ควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงทีร่นุแรงในประเทศ	
อย่ำงไรกต็ำมในช่วงครึง่หลงัของปี	ปัญหำด้ำนต่ำง	ๆ	กไ็ด้เริม่คลีค่ลำยอย่ำงช้ำ	ๆ	จำก
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำ	รวมถึงกำรผ่อนคลำยในควำมขัดแย้งทำงกำร
เมอืงในประเทศ	ท�ำให้เศรษฐกจิของประเทศไทยปรบัตวัดขีึน้	ส่งผลให้ผลประกอบกำร
ในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ	ประจ�ำปี	2553	มีรำยได้รวม	2,520.20	ล้ำนบำท	ก�ำไร
สุทธิ	89.30	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	51	และร้อยละ	78	โดยรำยได้ส่วนที่
เพิ่มขึ้นมำจำกงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ	90	จำก	1,123	ล้ำน
บำท	เป็น	2,134	ล้ำนบำท

	 ส�ำหรบัปี	2554	บรษิทัยงัคงเน้นยทุธศำสตร์ควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรทำงธรุกจิใน
กำรพฒันำโครงกำรผลติกระแสไฟฟ้ำด้วยพลงังำนทดแทนและพลงังำนหมนุเวยีน	โดย
บริษัทจะอยู่ในสถำนะทั้งผู้ร่วมพัฒนำโครงกำร	ผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร	และผู้ร่วม
ลงทนุ	ซึง่บรษิทัมคีวำมมัน่ใจว่ำยทุธศำสตร์ควำมร่วมมอืดงักล่ำว	จะผลกัดนักำรเตบิโต
ทำงด้ำนรำยได้ของบริษัทในระยะยำว	เนื่องจำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช้พลังงำน
ทดแทนและพลังงำนหมุนเวียน	เป็นหนึ่งในมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญรวมถึง
เป็นนโยบำยหลักที่รัฐบำลให้กำรสนับสนุนในปัจจุบัน

	 ส่วนด้ำนกำรจัดกำรภำยในองค์กร	บริษัทฯ	ยังคงเน้นกำรบริหำรงำนโดยค�ำนึง
ถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้เกี่ยวข้อง	โดยปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัด	ซึ่งปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้เป็น	บริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	เอ็มเอไอ	(	mai	)	ที่ได้รับรำงวัล	IR	Excellence	Awards	
จำกกำรมอบรำงวัล	SET	Awards	2010	แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส�ำคัญ	ต่อกำร
ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ในกำรสื่อสำรข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง	ทันเวลำ	
และโปร่งใส

	 ในนำมของบริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	คณะกรรมกำรขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น	
ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	พนักงำน	และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ที่สนับสนุนบริษัท	ด้วยดีตลอดมำ	คณะ
กรรมกำรขอให้ควำมมัน่ใจว่ำ	บรษิทัจะด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงรอบคอบ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และ	ผูม้ส่ีวนได้เสยี	ทกุฝ่ำย	รวมถงึจะมุง่สร้ำงองค์กรให้มคีวำมก้ำวหน้ำ
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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รำยงำนประจ�ำปี 25536



นำงประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำรบริหำร

อำยุ	70	ปี

กำรศึกษำ
•	 ปริญญำตรีศิลปศำสตร์	ด้ำนกำรโฆษณำ		

Center	Technical	College	ประเทศออสเตรเลีย
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	,			

Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	และ	Role	of	the		
Chairman	Program	(RCP)

ประวัติกำรท�ำงำน
2549	–	ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ	
	 ประธำนกรรมกำรบริหำรฯ		 	 	
2509	–	ปัจจุบัน	 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท	บริษัท	ประชุมช่ำง	จ�ำกัด
	 ที่ปรึกษำ	บริษัท	สี่พระยำกำรพิมพ์	จ�ำกัด
ปัจจุบัน	 ประธำนมูลนิธิแสง-ไชกี	เหตระกูล
	 ประธำนอำสำกำชำดกำญจนำภิเษก	อำสำกำชำด	สภำกำชำดไทย

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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คณะกรรมกำร

พล.อ.เธียร ชนไมตรี
 กรรมกำรอิสระ

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ	80	ปี

กำรศึกษำ
•	 ร.ร.นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
•	 ร.ร.เสนำธิกำรทหำรบก
•	 ร.ร.	เสนำธิกำร	ทบ.(สหรัฐ)
•	 วิทยำลัยกำรทัพบก
•	 วปอ.27
•	 อบรมหลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP),	Audit	Committee	Program	

(ACP)	,	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)		และ	Role	of	the	Chairman	Pro-
gram	(RCP)

ประวัติกำรท�ำงำน
2549	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ				
	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	
2548	–	2549	 ประธำนคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ	
	 อำจำรย์	ร.ร.	เสนำธิกำร	ทบ.
	 ฝ่ำยยุทธกำร	กรมกำรทหำรสื่อสำร
	 ฝ่ำยยุทธกำรกรมกำรสื่อสำรทหำร,	บก.	ทหำรสูงสุด
	 เจ้ำกรมกำรสื่อสำรทหำร,		บก.ทหำรสูงสุด
	 ประธำนกรรมกำรและที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสื่อสำร	พอ.สว.
	 รองเสนำธิกำรทหำร
	 ประธำนคณะกรรมำธกิำรวทิยำศำสตร์เทคโนโลยีแ่ละกำรพลงังำน	วฒุสิภำ
	 กรรมกำรส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชำติ(สวทช)
	 อนุกรรมกำร	กกต.

นำยสงวน  ตังเดชะหิรัญ
 กรรมกำรอิสระ

 กรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ	70	ปี

กำรศึกษำ
•	 ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์	สำขำไฟฟ้ำก�ำลัง	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ประกำศนียบัตร	Organization	&	Operation	of	Rural	Electric	โดยทุนของรัฐบำล	

สหรัฐอเมริกำ	ปี	พ.ศ.2523
•	 ประกำศนียบัตร	Planning	and	Control	of	Rural	Development	Promotion	Schemes	

โดยทุนของรัฐบำลสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน	ปี	2531
•	 ประกำศนียบัตร	ISO	9000	Lead	Assessor	ปี	พ.ศ.2537
•	 อบรมหลกัสตูร	Directors	Accreditation	Program	(DAP),		Audit	Committee	Program	

(ACP)		และ	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)

ประวัติกำรท�ำงำน
2549	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ
	 กรรมกำรตรวจสอบ
2544	–	2544	 รองผู้ว่ำกำร	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2544	–	2544	 กรรมกำร	ศูนย์เชี่ยวชำญพิเศษ	เฉพำะด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก�ำลัง	
	 คณะวิศวกรรม	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 25538



นำยไมตรี   ลักษณโกเศศ
 กรรมกำรอิสระ

 กรรมกำรตรวจสอบ
อำยุ	63	ปี

กำรศึกษำ
•	 ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์	สำขำไฟฟ้ำสื่อสำร		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ประกำศนยีบตัรชัน้สงูกฏหมำยมหำชนและกำรบรหิำรงำนภำครฐั		จำกสถำบนัพระปกเกล้ำ	

(	King	Prajadhipok’s	Institute	)
•	 Certificate	of	Infrastructure	in	Market	Economy,	John	F.	Kennedy	School,	Harvard	

University,	USA.
•	 Certificate	of	Advance	Management,	Montreal	University,		Canada.
•	 Certificate	of	Management	Development	Program,	Bangalore	Institute	of		Technol-

ogy,	India.
•	 Certificate	of	Economic	Development	,	NIDA,	Bangkok.
•	 Certificate	of	Electric	Distribution	Management,	Kyushu	Electric	Power	Company,	Japan.
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP),	Audit	Committee	Program	

(ACP)		และ	Directors	Certification	Program	(DCP)

ประวัติกำรท�ำงำน
2552	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	
																 กรรมกำรตรวจสอบ		
พ.ค.		–	ก.ย.	2550	 รักษำกำรผู้ว่ำกำร	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2548	–	พ.ค.	2550			 รองผู้ว่ำกำรวำงแผนและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2546	–	2548	 รองผู้ว่ำกำรธุรกิจก่อสร้ำงและบ�ำรุงรักษำ		 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2544	–	2545	 ผู้ช่วยผู้ว่ำกำรพัฒนำองค์กร			 	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2540	–	2543	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยแผนวิสำหกิจ			 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2531	–	2539	 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผนวิสำหกิจ				 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

นำงสำวภำษิตำ  กิจยโภค  
 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ  

อำยุ	49	ปี	

กำรศึกษำ 
•	 ปริญญำตรี		บัญชี	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	

และ	Audit	Committee	Program	(ACP)

ประวัติกำรท�ำงำน 
2552	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรอิสระ	
																 กรรมกำรตรวจสอบ		
2535	–	2552	 กรรมกำรและผูจ้ดักำรสำยงำนบรกิำรบญัช	ีบจก.ส�ำนกังำนปิยะแมเนจเมนต์
2532	–	2534			 หุ้นส่วนและผู้จัดกำรแผนกบริกำรบัญชี			ส�ำนักงำนปิยะแมเนจเมนต์
2531	–	2531	 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำษีอำกร	3			ส�ำนักงำนสรรพำกรจังหวัดจันทบุรี			
2530	–	2531	 หัวหน้ำแผนกบริกำรบัญชี			บจก.ปิยะแมเนจเมนต์
2528	–	2529	 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี				ส�ำนักงำนยงยุทธ	แอนด์	แอสโซซิเอตส์

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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นำยประเดช  กิตติอิสรำนนท์
 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  กรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ	60		ปี

กำรศึกษำ
•	 วศ.บ.	ไฟฟ้ก�ำลัง	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 มินิ	เอ็มบีเอ	รุ่นที่	14	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)
•	 อบรมหลักสูตร	ผู้บริหำรระดับสูง	สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน	รุ่นที่	6	(วตท.6)

ประวัติกำรท�ำงำน
2536	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท
	 กรรมกำรบริหำร
	 กรรมกำรผู้จัดกำร
2533	–	2536	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรโครงกำร		 บริษัท	เทด้ำ	จ�ำกัด
2518	–	2533	 หัวหน้ำแผนกออกแบบไฟฟ้ำ					 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

นำยสุวัฒน์  จรดล
 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  รองกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ	60		ปี

กำรศึกษำ
•	 บธ.ม.ส�ำหรับผู้บริหำรกำรเงิน	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 นบ.		มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
•	 วศ.บ.(ไฟฟ้ก�ำลัง)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 มินิ	เอ็มบีเอ			สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	และ	Finance	for	Non-

Finance	Director	(FN)

ประวัติกำรท�ำงำน
2536	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท
	 กรรมกำรบริหำร
	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร
2530	–	2535	 หัวหน้ำแผนกทดสอบ				 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2529	–	2530	 หัวหน้ำแผนกวิชำกำร				 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2517	–	2529	 วิศวกรระดับ	2								 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

นำยพงษ์ศักดิ์   ศิริคุปต์
 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  รองกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ	53	ปี

กำรศึกษำ
•	 พบ.ม	พัฒนำกำรเศรษฐกิจ	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
•	 วศ.บ.	(ไฟฟ้ำก�ำลัง)	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 มินิ	เอ็มบีเอ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติกำรท�ำงำน
2536	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท
	 กรรมกำรบริหำร	
	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	
2534	–	2536	 ผู้จัดกำรโครงกำร	บริษัท	เทด้ำ	จ�ำกัด
2533	–	2534	 ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนก	กองแผนวิสำหกิจ		 	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2522	–	2533	 วิศวกรไฟฟ้ำ	กองโครงกำรและวำงแผน		 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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นำยอำคม มำนะแก้ว
 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  รองกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ	53	ปี

กำรศึกษำ
•	 วศ.ม.	(ไฟฟ้ำก�ำลัง)	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 วศ.บ.	(ไฟฟ้ำก�ำลัง)	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
•	 มินิ	เอ็มบีเอ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติกำรท�ำงำน
2537	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท
	 กรรมกำรบริหำร	
	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	
2533	–	2536	 ผู้จัดกำรส่วนฝ่ำยวิศวกรรม	บริษัท	นครไทยสตีล	กรุ๊ป	(มหำชน)
2524	–	2533	 หัวหน้ำแผนกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ	1			ฝ่ำยควบคุมระบบไฟฟ้ำ
	 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

นำยไพโรจน์   ศิริรัตน์
 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  รองกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ	55	ปี

กำรศึกษำ
•	 คบ.	ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม	วิทยำลัยครูพระนคร
•	 มินิ	เอ็มบีเอ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติกำรท�ำงำน
2551	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท	 	 	
	 กรรมกำรบริหำร	
	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	
2550	–	2551	 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนก่อสร้ำงงำนระบบจ�ำหน่ำย		บมจ.เดม็โก้
2536	–	2549			 ผู้จัดกำรฝ่ำยระบบไฟฟ้ำ		บจก.เด็มโก้
2534	–	2536	 วิศวกรโครงกำร			บจก.เทด้ำ			
2531	–	2533	 ช่ำงเทคนิค			กองออกแบบระบบไฟฟ้ำ			กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2522	–	2530	 ช่ำงเทคนิค			กองโครงกำรและวำงแผน			กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

นำยภูมิชำย หิรัญชัย
 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร /  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ	60	ปี

กำรศึกษำ
•	 รัฐศำสตรมหำบัณฑิต	(สื่อสำรกำรเมือง)		มหำวิทยำลัยเกริก
•	 คบ.(ช่ำงไฟฟ้ำ-อิเลคทรอนิคส์)	วิทยำลัยครูพระนคร
•	 มินิ	เอ็มบีเอ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 อบรมหลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)

ประวัติกำรท�ำงำน
2535	–	ปัจจุบัน	 กรรมกำรบริษัท
	 กรรมกำรบริหำร	
	 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร	
2533	–	2535	 กองออกแบบระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำย่อย	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2530	–	2535	 กองออกแบบระบบไฟฟ้ำ				 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
2522	–	2530	 กองโครงกำรและวำงแผน				 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

	 บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	(“บรษิทั”)ประกอบธรุกจิให้บรกิำรออกแบบ	จดัหำ	
ก่อสร้ำงและตดิตัง้แบบครบวงจรในงำนระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	ระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรง
สงู	งำนก่อสร้ำงสถำนไีฟฟ้ำแรงสงู	-	สถำนไีฟฟ้ำย่อย	โรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน		งำน
ระบบไฟฟ้ำและเครือ่งกล	งำนด้ำนอนรุกัษ์พลงังำน	งำนก่อสร้ำงเสำโทรคมนำคม	งำน
ก่อสร้ำงโครงข่ำยกำรสือ่สำร	ระบบอำณตัสิญัญำณ		รวมทัง้	ผลติและจ�ำหน่ำยเสำโครง
เหล็กส�ำหรับระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง	ระบบเสำโทรคมนำคม	และป้ำยโฆษณำ	Bill	
Board	ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเด็มโก้	โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด	เมื่อ
วันที่	1	มิถุนำยน	2535	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่	6	ล้ำนบำท	ต่อมำได้เพิ่มทุน
อย่ำงต่อเนือ่งจน	ณ	ปัจจบุนัได้แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชน	และมทีนุจดทะเบยีน	ณ	
วันที่	6	มกรำคม	2554	จ�ำนวน		635.46		ล้ำนบำท	โดยเป็นทุนช�ำระแล้ว		443.39	
ล้ำนบำท

ลักษณะงาน
บริษัทสำมำรถแบ่งลักษณะของงำนที่ให้บริกำรออกเป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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1. ธุรกิจกำรให้บริกำร

	บริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรออกแบบ	จัดหำ	ก่อสร้ำง
และติดตั้งงำนด้ำนวิศวกรรมทุกระบบอย่ำงครบวงจร	(Turnkey	
Basis)	โดยรับงำนจำกลูกคำ้ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน	ทั้งแบบ
เป็นผู้รับเหมำโดยตรง	ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับงำนตรงจำกผู้ว่ำจ้ำง	
หรือผู้รับเหมำช่วง	ซึ่งบริษัทรับงำนช่วงต่อจำกผู้รับงำนซึ่งเป็น
คูส่ญัญำกบัผูร้บัสมัปทำน	โดยกำรรบังำนมทีัง้จำกวธิกีำรประมลู
หรือวิธีกำรเสนอรำคำและเจรจำต่อรอง	นอกจำกนี้ยังมีกำรร่วม
มือกับบริษัทอื่นทั้งในและนอกประเทศในลักษณะกิจกำรค้ำร่วม	
(Consortium)	เพือ่ให้มโีอกำสในกำรรบังำน	ขยำยธรุกจิและกำร
เตบิโตในงำนแขนงใหม่ๆ	อยูต่ลอดเวลำ	ธรุกจิกำรให้บรกิำรของ
บริษัทสำมำรถแบ่งตำมลักษณะงำนได้ดังต่อไปนี้

งานทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า บรษิทัให้บรกิำรออกแบบ	จดัหำ	
ก่อสร้ำงและติดตั้งงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำแบบครบวงจร	โดยแบ่ง
เป็นประเภทงำนได้ดังต่อไปนี้

• งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage 
Transmission Line System)	เป็นระบบส่งก�ำลัง
ไฟฟ้ำทีร่บัมำจำกแหล่งผลติกระแสไฟฟ้ำประเภทต่ำงๆ	

เช่น	เขือ่น	โรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อน	โรงไฟฟ้ำพลงัควำม
ร้อนร่วม	ส่งไปยงัสถำนไีฟฟ้ำย่อยและสำยส่งไฟฟ้ำแรง
สูงระหวำ่งสถำนีไฟฟ้ำย่อยตำ่งๆ	ระบบสำยส่งไฟฟำ้
จะรับระดับแรงดันตั้งแต่	69	เควี	115	เควี	230	เควี	
และ	500	เควี	โดยระบบสำยส่งนี้จะอยู่ในควำมรับผิด
ชอบของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
กำรไฟฟ้ำนครหลวง	(กฟน.)	กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	
(กฟภ.)	ผู้ประกอบกำรโรงผลิตไฟฟ้ำประเภทผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้ำอิสระรำยใหญ่	(Independent	Power	
Producer	:	IPP)	และประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ำ
อิสระรำยย่อย	(Small	Power	Producer	:	SPP)	และ
โรงงำนอตุสำหกรรมขนำดใหญ่	ซึง่ต่ำงเป็นลกูค้ำของ
บริษัททั้งสิ้น

• งานก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อย (High Voltage Substa-
tion)	ท�ำหน้ำทีร่บัพลงังำนไฟฟ้ำจำกระบบผลติกระแส
ไฟฟ้ำเพื่อแปลงแรงดันส่งต่อเป็นทอดๆ	ผ่ำนสำยส่ง
ไฟฟ้ำแรงสงูและระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเพือ่จ�ำหน่ำยต่อ
ไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่ำงๆ
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• งานก่อสร้างระบบจ�าหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดนิ	
เป็นงำนก่อสร้ำงปักเสำและพำดสำยไฟฟ้ำ	ระดับแรง
ดัน	22	เควี	หรือ	33	เควี	และระบบไฟฟ้ำแรงต�่ำจำก
สถำนีไฟฟ้ำย่อยไปยังลูกค้ำต่ำงๆ	ทั่วประเทศ

	ส�ำหรบังำนระบบไฟฟ้ำใต้ดนิเป็นงำนก่อสร้ำงท่อ
พร้อมร้อยสำยไฟฟ้ำแรงสงูระดบัแรงดนั	22	เควี	และ	
115	เคว	ีโดยลกูค้ำหลกัของงำนส่วนนีน้อกเหนอืจำก	
กฟผ.	กฟภ.	และ	กฟน.	แล้ว	ยังมีโรงไฟฟ้ำเอกชน
ประเภท	IPP,	SPP	และโรงงำนอตุสำหกรรมประเภท
ต่ำง	ๆ	อีกด้วย

งานด้านพลังงานทดแทน บริษัทให้บริกำร	ออกแบบ	จัดหำ	
และก่อสร้ำงโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช้พลังงำนทำงเลอืก
อืน่ทีน่อกเหนอืจำกพลงังำนสิน้เปลอืง	(น�ำ้มนั	ถ่ำนหนิ	หรอืก๊ำซ
ธรรมชำติ	)	เช่น	กำรพลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกกังหันลม	พลังงำน
แสงอำทิตย์	แกลบ	เศษไม้	ขยะ	หรือกำรใช้ก๊ำซชีวมวลจำกกำร
หมักน�้ำเสียจำกโรงงำน

งานด้านอาณตัสิญัญาณ บรษิทัให้บรกิำร	ออกแบบ	ตดิตัง้	และ
ทดสอบระบบสือ่สำรสญัญำณระบตุ�ำแหน่งกำรเดนิรถของรถไฟ	
โดยวำงอุปกรณ์ตรวจจับ	และเชื่อมต่ออุปกรณ์จับสัญญำณเข้ำ
กับอุปกรณ์หลักเพื่อแสดงสถำนะส่งกลับไปที่สถำนีรถไฟ	และ
ศนูย์กลำงควบคมุกำรเดนิรถ	รวมถงึงำนวำงโครงข่ำยสำยไฟเบอร์
ออฟติคให้กับหน่วยงำนภำครัฐ

งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E)	บริษัทให้บริกำร
ออกแบบ	จดัหำ	ก่อสร้ำงตดิตัง้	รวมทัง้กำรบ�ำรงุรกัษำ	งำนระบบ
สำธำรณปูโภค	ประกอบด้วยระบบไฟฟ้ำ	ระบบประปำสขุำภบิำล	
ระบบปรับอำกำศ	ระบบระบำยอำกำศ	และระบบผลิตไอน�้ำและ
น�ำ้ร้อน	รวมถงึระบบท่อรบัแรงดนั	(High	Pressure	Piping)	โดย
บริษัทสำมำรถให้บริกำรงำนระบบแบบครบวงจร

งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร	บริษัทให้บริกำร
ออกแบบ	จัดหำ	ก่อสร้ำงและบริกำรติดตั้งเสำโครงเหล็กส�ำหรับ
กำรสื่อสำรและโทรคมนำคม	ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐและภำค
เอกชนรวมถึงผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Operator)	และ	
ผูท้ีช่นะกำรประมลูจำกผูใ้ห้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีอ่กีทอดหนึง่	

งานด้านอนุรักษ์พลังงาน	บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษำ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนกับกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนรุกัษ์พลงังำน	ตัง้แต่ปี	2546	เพือ่ให้บรกิำรศกึษำ	วำงแผน	ตดิ
ตั้ง	ออกแบบ	ในกำรประหยัดพลังงำนให้แก่หน่วยงำนรำชกำร	
และโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่	

2.  ธุรกิจงำนขำย

• งานผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก	บริษัทผลิตและ
จ�ำหน่ำยเสำโครงเหล็กเพื่อใช้ในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	ได้แก่	
ระบบสำยส่ง	ระบบจ�ำหน่ำย	และสถำนีไฟฟ้ำย่อย	ซึ่งมีงำน
บำงส่วนที่ต้องใช้เสำโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ	งำนด้ำน
เสำโทรคมนำคม	ได้แก่	เสำโทรคมนำคม	และเสำวทิยสุือ่สำร	
และเสำโครงเหลก็ส�ำหรบัป้ำยโฆษณำกลำงแจ้ง	(Bill	Board)	
โดย	ณ	ปัจจบุนั	บรษิทัมกี�ำลงักำรผลติเสำโครงเหลก็	12,000	
ตันต่อปี	

• การจ�าหน่ายอปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้เสาโทรคมนาคม	
บรษิทัจ�ำหน่ำยอปุกรณ์ประกอบส�ำหรบัตดิตัง้เสำโทรคมนำคม	
โดยจดัเป็นชดุส�ำเรจ็ส�ำหรบัประกอบเสำทัง้ประเภท	Guyed	
mass	tower	และ	Self	support	tower	ผู้ซื้อสำมำรถน�ำชุด
ประกอบดังกล่ำวไปใช้ในกำรติดตั้งได้ทันที	ท�ำให้ประหยัด
เวลำในกำรจัดซื้อและจัดหำจำกผู้จ�ำหน่ำยอุปกรณ์หลำย	ๆ	
รำย

• การจ�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า	บรษิทัจ�ำหน่ำยอปุกรณ์ไฟฟ้ำ
ส�ำหรับระบบจ�ำหน่ำย	ระบบสำยส่ง	และสถำนีไฟฟ้ำย่อย	
รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ำมำตรฐำนทุกประเภท	ซึ่งบริษัทเป็นผู้
จัดหำ	รวมถึงจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ยึดจับหัวเสำซึ่งบริษัทเป็นผู้
ผลติ	ให้แก่ลกูค้ำทีเ่ป็นเจ้ำของโครงกำรหรอืผูไ้ด้รบัคดัเลอืก
ในโครงกำรต่ำงๆ	

• การจ�าหน่ายอปุกรณ์วสัดกุ่อสร้าง	นอกจำกกำรเป็นตวัแทน
จ�ำหน่ำยวสัดกุ่อสร้ำง	ประเภท	ปนู	คอนกรตีส�ำเรจ็รปู	เหลก็
ก่อสร้ำง	เหล็กรูปภัณฑ์	และสีประเภทต่ำงๆ	แล้ว	บริษัทยัง
จ�ำหน่ำยวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโยธำทุกประเภท	ทั้งนั้เพื่อ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำทีเ่ป็นผูร้บัเหมำ	และร้ำนค้ำ
วัสดุก่อสร้ำงทั่วไป
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บรษิทัสำมำรถแบ่งลกัษณะลกูค้ำในส่วนของงำนบรกิำรได้เป็น	
2	ประเภท	คือ	1)	ลูกค้ำภำคเอกชน	ได้แก่	โรงงำนอุตสำหกรรม	
ผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระทัง้	IPP	และ	SPP	นคิมอตุสำหกรรม	และผูใ้ห้
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่	เป็นต้น	และ	2)	ลูกค้ำภำครัฐ	ได้แก่	
หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรรัฐวิสำหกิจ	เช่น	กำรไฟฟ้ำฯ	กำร
สื่อสำรแห่งประเทศไทย	กำรรถไฟแห่งประเทศไทย	โดยบริษัท
มีนโยบำยในกำรรักษำสัดส่วนรำยได้งำนบริกำรจำกภำครัฐและ
ภำคเอกชนให้อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกนั	เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำร
พึ่งพิงกลุ่มลูกค้ำและเพื่อรักษำระดับอัตรำกำรเติบโตของรำยได้
ของกิจกำรและระดับอัตรำก�ำไรที่เหมำะสม

ส�ำหรบัธรุกจิกำรขำยสนิค้ำของบรษิทันัน้	ทีผ่่ำนมำเป็นกำร
จ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำเอกชนเป็นส่วนใหญ่	อย่ำงไรก็ดี	ในปี	
2551	บรษิทัมนีโยบำยขยำยกำรขำยสนิค้ำของบรษิทัโดยเฉพำะ
เสำโครงเหล็กไปสู่กลุ่มลูกค้ำในภำครัฐ	เพื่อลดควำมเสี่ยงจำก
กำรพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ำ

โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท

ณ	วันที่	15	มกรำคม	2551	บริษัทเข้ำลงทุนในบริษัท	เจ	พี	
เอ็ม	อินเตอร์	จ�ำกัด	(	ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เด็มโก้อิน
ดัสตรี	จ�ำกัด	)	ซึ่งด�ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผลิตและติดตั้งโครงสร้ำง
เหลก็	ภำชนะแรงดนัสงู	ระบบท่อรบัแรงดนัและอปุกรณ์เครือ่งกล	
ปัจจบุนับรษิทัถอืหุน้สดัส่วนร้อยละ	65.0	ของทนุจดทะเบยีนช�ำระ
แล้ว	ทั้งนี้	บริษัทคำดว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวจะส่งช่วยสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของกิจกำรและส่งผลดีต่อกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทในอนำคต	ภำยหลังกำรลงทุนโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัท
สำมำรถแสดงได้ดังนี้

 1.  งานโครงสร้างเหล็ก ได้แก่	โครงสร้ำงเหล็กที่ใช้ประกอบ
งำนก่อสร้ำงอำคำร	โรงงำน	โครงสร้ำงเหล็กรับระบบท่อ		
(	Pipe	Bridge	&	Pipe	Rack	)

 2.  งานภาชนะรับแรงดัน ได้แก่	ภำชนะบรรจุสสำร	ที่ถูก
ออกแบบให้สำมำรถทนต่อแรงดัน	เช่น	ถังก๊ำซ	,	หม้อน�้ำ		
(	Boiler	)	,	Heat	Exchanger	,	หอกลั่น	,	อุปกรณ์รับแรง
ดันในระบบท่อต่ำงๆ	

 3.  งานโครงการทั่วไป เกีย่วข้องกบั	กำรบ�ำรงุรกัษำ	และงำน
ปรับปรุงระบบเพื่อทดแทน	เช่น	งำนติดตั้ง	เปลี่ยนแทน	
อุปกรณ์ประกอบเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	,	งำนเปลี่ยนและติด
ตั้งท่อก๊ำซ

 4.  งานระบบประปา เป็นงำนซ่อมท่อประปำ	ขนำดเส้นผ่ำ
ศนูย์กลำงมำกกว่ำ	20	ซ.ม.ด้วยเทคโนโลยส์ีทีไ่ม่ต้องขดุเปิด
ผวิถนน	โดยกำรใช้หุน่ยนต์	(	Robot	)	เข้ำส�ำรวจรอยรัว่และ
ใช้กำรฉีดสำร	Epoxy	เพื่อเคลือบผิวภำยในท่อส่งน�้ำ

 5.  งานโยธา	ได้แก่งำนโยธำทีเ่กีย่วข้องกบังำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ	
เป็นงำนสนับสนุนงำนหลักของบริษัท	และบริษัท	เด็มโก้	
จ�ำกัด	(มหำชน)	เช่นงำนโยธำส�ำหรับกำรติดตั้งภำชนะรับ
แรงดัน	งำนโยธำส�ำหรับฐำนรำก	wind	Turbine

ด้วยการประกอบธรุกจิทีอ่ยูใ่นลกัษณะ งานด้านวศิวกรรม
บริการ บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์หลัก 3 ประการ	ดังนี้

1 การน�าเสนอบริการแบบครบวงจร :	โดยกำรผสมผสำน
ศักยภำพกับ	บมจ.เด็มโก้	ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้ำงงำน
ระบบไฟฟ้ำและงำนระบบท่อแรงดนั	ส่งผลให้บรษิทัสำมำรถ
เสนอบริกำรให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร	ทั้งงำนออกแบบ	
,	ผลิตชิ้นงำน	,	ก่อสร้ำง	และติดตั้งอุปกรณ์	เป็นกำรเสนอ
บริกำรในลักษณะ	one	stop	service	ซึ่งนอกจำกจะท�ำให้
ลูกค้ำประหยัดเวลำและต้นทุนกำรใช้บริกำรแล้ว	ยังท�ำให้
กำรควบคมุคณุภำพของงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	อกี
ด้วย

	2 การใช้กลยทุธ์ความร่วมมอืกบัคูค้่าต่างประเทศ : บรษิทั
เสนอให้ลกูค้ำในอดตีทีใ่ช้บรกิำรของบรษิทั	เป็นผูท้�ำตลำดใน
ต่ำงประเทศ	ในฐำนะ	sale	representative	

	3 การพฒันาธรุกจิไปสูง่านทีม่คีูแ่ข่งน้อยราย : บรษิทัเน้น
กำรแสวงหำตลำดใหม่	เช่น	งำนผลิตเสำกังหันลม	และงำน
ซ่อมท่อประปำด้วยวธิไีม่ขดุเปิดผวิถนน	ซึง่เป็นธรุกจิยงัไม่มี
ผู้ด�ำเนินกำรในประเทศไทย	กำรเปิดรับเทคโนโลยีส์ที่ทัน
สมัย	เป็นกลยุทธ์ที่จะท�ำให้บริษัทสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับธุรกิจและก้ำวล�้ำหน้ำคู่แข่งขันในตลำด

ปัจจุบัน	บริษัท	เด็มโก้อินดัสตรี่	จ�ำกัด	นิยำมธุรกิจหลัก	
เป็นกำรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะตำมแบบที่ลูกค้ำต้องกำร	แบ่ง
ลักษณะงำนเป็น	5	ประเภท	ได้แก่

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท เด็มโก้อินดัสตรี จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน 120 ล้ำนบำท

 65.0%

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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โครงสร้ำงรำยได้	-	ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

ประเภทรำยได้
2551 2552 2553

มูลค่ำ % มูลค่ำ % มูลค่ำ %

รำยได้งำนบริกำร

1.	งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ

2.	งำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล

3.งำนโทรคมนำคม,อำณัติสัญญำณ

4.งำนก่อสร้ำงโยธำ

	5.พลังงำนทดแทน

	6.รำยได้ค่ำขนส่งเสำ

	7.รำยได้บริกำรอื่นๆ

1,073.83

106.22

19.50

20.72

-

16.82

-

50.95

5.04

0.93

0.98

-

0.80

-

892.40

197.03

10.62

23.62

-

-

-

55.02

12.15

0.65

1.46

-

-

-

1,700.24

67.12

137.44

32.09

197.45

-

-

68.20

2.69

5.51

1.29

7.92

-

-

 รวมรายได้งานบริการ 1,237.09 58.70 1,123.67 69.29 2,134.34 85.61

รำยได้จำกกำรขำย

1.	จ�ำหน่ำยเสำโครงเหล็ก

2.	จ�ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและก่อสร้ำง

531.81

308.26

25.23

14.63

192.12

257.43

11.85

15.87

163.94

167.65

6.58

6.73

 รวมรายได้จากการขาย 840.07 39.86 449.55 27.72 331.59 13.31

รำยได้อื่น 30.34 1.44 44.02 2.71 27.00 1.08

 รวมรายได้ 2,107.50 100.00 1,622.02 100.00 2,492.93 100.00

ที่มา: บริษัท
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีงำนที่ยังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรทั้ง
สิ้น	4,690.86	ล้ำนบำท	โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้

ประเภทโครงกำร

ปี	2554

จ�ำนวน มูลค่ำ

(โครงกำร) (ล้ำนบำท)

งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 92 993.47

งำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล 9 20.39

งำนเสำโทรคมนำคมและอำณัติสัญญำณ 16 139.22

งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	พลังงำนทดแทน 4 3,477.59

งำนโรงงำน	:	ผลิตเสำโครงเหล็ก 5 60.19

 รวม 126 4,690.86

จำกตำรำงข้ำงต้น	จะพบว่ำโครงสร้ำงรำยได้
หลักๆ	ของบริษัทมำจำกงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	ซึ่ง
ประกอบด้วยงำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อย	งำน
ก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำย	และงำนก่อสร้ำงสำยส่ง	
อย่ำงไรก็ตำม	ด้วยประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของ	
ทมีงำนวศิวกรของบรษิทัทีม่มีำนำนกว่ำ	25	ปี	ท�ำให้
บรษิทัสำมำรถพฒันำและกระจำยลกัษณะงำนไป
สูธ่รุกจิใหม่ๆ	ทีย่งัคงใช้พืน้ฐำนควำมช�ำนำญทำง
ด้ำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ	ซึง่ได้แก่งำนระบบไฟฟ้ำและ
เครื่องกล	งำนด้ำนสื่อสำร	และอำณัติสัญญำณ	

ส�ำหรับโครงสร้ำงรำยได้	ปี	2553	บริษัท	
ยังคงมีรำยได้หลักจำกงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	
งำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	
รำยได้รวม	ร้อยละ	70.89	ส่วนรำยได้งำนขำยมี
สัดส่วนลดลงเนื่องจำกกำรชะลอกำรลงทุนของ
อุตสำหกรรมโทรศัพท์ไร้สำยซึ่งรอควำมชัดเจน
ในกำรอนมุตัใิบอนญุำตประกอบธรุกจิ	3	G	ท�ำให้	
รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยเสำโครงเหล็กลดลง

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยปี	2553	และแนวโน้มปี	2554

จำกข้อมูลของสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	
คำดว่ำเศรษฐกิจไทยทั้งปี	2553	มีแนวโน้มขยำยตัวร้อยละ	7.9	
เทียบกับหดตัวร้อยละ	2.3	ในปี	2552	อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่
ร้อยละ	3.2	เทียบกับร้อยละ	-0.9	ในปี	2552	มูลค่ำกำรส่งออก
ในรปูเงนิดอลลำร์	สรอ.คำดว่ำจะขยำยตวัร้อยละ	25.1	และมกีำร
เกนิดลุบญัชเีดนิสะพดัประมำณร้อยละ	4.3	ของ	GDP	จำกทีเ่กนิ
ดลุประมำณร้อยละ	8.3	ของ	GDP	ในปี	2552	ซึง่กำรปรบัตวัขึน้
ของเศรษฐกิจไทย	มีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญได้แก่	

1)		 เศรษฐกจิโลกยงัขยำยตวัได้ด	ีแม้ว่ำจะชะลอตวัเมือ่เทยีบกบั
ครึ่งแรกของปี	2553	และแม้ว่ำเศรษฐกิจประเทศที่ส�ำคัญ
ยังมีควำมเปรำะบำงในกำรฟื้นตัว	ทั้งประเทศญี่ปุ่น	และ
สหภำพยโุรป	แต่โดยรวมเศรษฐกจิโลกยงัเอือ้ต่อกำรส่งออก
ของไทย	โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มอำเซียน	กลุ่มประเทศ
อุตสำหกรรมใหม่	และจีน	ซึ่งเป็นคู่ค้ำที่ส�ำคัญล�ำดับต้น	ๆ	
ของไทย	นอกจำกนี้โครงสร้ำงตลำดกำรส่งออกของไทยยัง
มีกำรกระจำยตัวมำกขึ้น	ท�ำให้สำมำรถลดผลกระทบจำก
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศส�ำคัญ	ๆ

2)		 กำรลงทนุในประเทศยงัขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง	เป็นผลมำจำก
แรงส่งของกำรส่งออกและกำรบริโภคในประเทศ	และเมื่อ
รวมถึงปัจจัยด้ำนค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น	ท�ำให้ผู้ประกอบ
กำรและนักลงทุนบำงส่วนได้ปรับแผนกำรลงทุนให้เร็วขึ้น	
โดยกำรขยำยกำรลงทุนในกำรน�ำเข้ำเครื่องจักรมำกขึ้น

3)		 กำรปรับตัวดีขึ้นของภำคท่องเที่ยว	ที่มีปัจจัยสภำพอำกำศ
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรท่องเที่ยว	ท�ำให้คำดว่ำในไตรมำส	4	ปี	
2553	จะมีนักท่องเที่ยวตำ่งชำติประมำณ	4	ล้ำนคน	ซึ่งจะ
เป็นแรงขบัเคลือ่นทีส่�ำคญัทีจ่ะส่งผลให้ธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้
สำขำโรงแรม	ภตัตำคำร	กำรค้ำและกำรคมนำคม	มกีำรปรบั
ตัวที่ดีขึ้น

4)		 สภำพคล่องในระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี	โดยสภำพ
คล่องส่วนเกินของธนำคำรพำณิชย์ในไตรมำส	3	ปี	2553	
ยังอยู่ในเกณฑ์สูงถึง	1.26	ล้ำนล้ำนบำท	ในขณะที่กำรปรับ
ตวัดขีึน้ของตลำดทนุและตลำดพนัธบตัรยงัเอือ้อ�ำนวยต่อกำร
ระดมทนุของภำคธรุกจิ	และสถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิยงัอยู่
ในสถำนะทีเ่อือ้อ�ำนวยต่อกำรปล่อยสนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุกำร
ขยำยตวัของเศรษฐกจิรำกฐำน	ทัง้นีใ้นช่วง	8	เดอืนแรกของ
ปี	สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจปล่อยกู้ไปแล้วทั้งสิ้น	830,925	
ล้ำนบำท	สงูกว่ำเป้ำหมำยกำรปล่อยกูท้ัง้ปีจ�ำนวน	777,220	
ล้ำนบำท	

5)		 อตัรำดอกเบีย้ยงัอยูใ่นระดบัต�ำ่	จะเหน็ได้จำกในเดอืนตลุำคม	
2553	อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกแท้จริงติดลบร้อยละ	1.68	ใน
ขณะที่อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ	3.2	และ
คำดว่ำในช่วงที่เหลือของปี	2553	ถึง	ครึ่งแรกของปี	2554	
อัตรำดอกเบี้ยของไทยจะยังอยู่ในระดับต�่ำ	และ	เป็นปัจจัย
สนับสนุนกำรขยำยตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศทั้งกำร
บริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชน

	ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี	2554	คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วง
ร้อยละ	3.5-4.5	ชะลอจำกกำรขยำยตัวร้อยละ	7.9	ในปี	2553	
เป็นผลมำจำกแนวโน้มกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั
ลง	ประกอบกบัแนวโน้มกำรแขง็ค่ำขึน้ของเงนิบำท	รำคำน�ำ้มนัที่
เพิ่มขึ้น	ส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตและรำยได้จำกกำรส่งออก	รวม
ทัง้กำรขำดแคลนแรงงำนในบำงกลุม่อตุสำหกรรมกเ็ป็นอปุสรรค
ในกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมนั้น	และจำกปัญหำอุทกภัยใน
ช่วงปลำยปี	2553	ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงผลกำรผลิตภำค
เกษตรที่ลดลง	ทั้งนี้	ในปี	2554	คำดกำรณ์ว่ำ	อัตรำเงินเฟ้อ
ทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ	2.5-3.5	กำรบริโภคของครัวเรือนขยำยตัว
ร้อยละ	4.3	กำรลงทุนขยำยตัวร้อยละ	8	มูลค่ำกำรส่งออกในรูป
ดอลลำร์	สรอ.	ขยำยตัวร้อยละ	11.7	และดุลบัญชีเดินสะพัดเกิน
ดุลประมำณร้อยละ	3.3	ของ	GDP	ลดลงจำกกำรเกินดุลร้อยละ	
4.3	ของ	GDP	ในปี	2553	ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจในปี	2554	มีดังนี้

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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1)		 แรงส่งจำกกำรขยำยตัวในปี	2553	ท�ำให้มีกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	สร้ำงควำมเข้มแข็งให้
แก่ภำคเศรษฐกิจโดยรวม	โดยเฉพำะอุปสงค์ในประเทศ	ซึ่ง
เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	ในปี	2554	และ
เป็นกำรชดเชยผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของอุปสงค์จำก
ต่ำงประเทศ

2)		 กำรเพิ่มขึ้นของฐำนรำยได้ของผู้บริโภคฐำนรำกและระบบ
เศรษฐกจิโดยรวม	เนือ่งจำก	1)	กำรปรบัขึน้เงนิเดอืนข้ำรำชกำร	
ค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่	รวมถงึเงนิเดอืนพนกังำนบรษิทัเอกชน	2)	รำย
ได้ของเกษตรกร	มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจำกระดับรำคำ
สินค้ำเกษตรหลัก	ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ทั้งรำคำยำงพำรำ	
มันส�ำปะหลัง	และ	อ้อย	3)	กำรปรับเพิ่มวงเงินงบประมำณ
ปี	2554	ทีข่ยำยร้อยละ	21.8	เมือ่เทยีบกบัปี	2553	จะท�ำให้
ค่ำใช้จ่ำยภำครัฐสูงขึ้น	4)	อัตรำกำรว่ำงงำนเฉลี่ยที่ต�่ำ	และ	
5)	ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	
ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นจะเป็นแรงสนับสนุนส�ำคัญในกำรส่ง
เสริมให้อุปสงค์ภำยในประเทศขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง

3)		 อตัรำดอกเบีย้มแีนวโน้มอยูใ่นระดบัต�ำ่	โดยเฉพำะในครืง่แรก
ของปี	2554	อนัเป็นผลมำจำกดอกเบีย้ในตลำดโลกทีย่งัอยูใ่น

ระดับต�่ำ	เนื่องจำก	1)	สหรัฐฯ	สหภำพยุโรป	และ	ญี่ปุ่น	ยัง
คงด�ำเนนินโยบำยกำรเงนิแบบผ่อนคลำยเพือ่กระตุน้กำรฟ้ืน
ตวัทำงเศรษฐกจิ	โดยคำดว่ำประเทศเหล่ำนีจ้ะปรบัขึน้อตัรำ
ดอกเบีย้ในไตรมำส	4	ปี	2554	และ	2)	ประเทศก�ำลงัพฒันำ
มคีวำมกงัวลต่อกำรแขง็ค่ำของค่ำเงนิ	จงึพยำยำมหลกีเลีย่ง
กำรขึน้อตัรำดอกเบีย้	เพือ่ลดผลกระทบจำกปรมิำณเงนิไหล
เข้ำ	อย่ำงไรก็ตำม	กำรปรับเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยของ
ประเทศก�ำลังพัฒนำอำจเกิดขึ้นได้	หำกมีแรงกดดันจำก
อัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

ทีม่า : ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ภำวะและแนวโน้มของอุตสำหกรรม

1 งำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและงำนระบบไฟฟ้ำและ

เครื่องกล

จำกกำรพิจำรณำแผนพัฒนำก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย	โดย	คณะอนุกรรมกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำ	เมื่อวันที่	11	กุมภำพันธ์	2552	ได้สรุปค่ำพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำสูงสุด	และ	ควำมต้องกำรพลังงำนไฟฟ้ำ
กรณีฐำน	ดังนี้

ปี

พลังไฟฟ้ำสูงสุด พลังงำนไฟฟ้ำ
%	

Load	Factor
เพิ่ม

	ล้ำนหน่วย
เพิ่ม

เมกะวัตต์ เมกะวัตต์ % ล้ำนหน่วย %

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 : การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า : คณะกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
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ในปี	2552	ศนูย์พยำกรณ์และสำรสนเทศพลงังำน	ส�ำนกังำน
นโยบำยและแผนพลงังำน	ได้สรปุ	ก�ำลงักำรผลติตดิตัง้ไฟฟ้ำ	ใน
ปี	2552	อยู่ที่	29,191	เมกะวัตต์	ควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดอยู่ที่
ระดับ	22,596	เมกะวัตต์	สูงกว่ำควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดของ
ปี	2551	ซึ่งอยู่ที่ระดับ	22,568	เมกะวัตต์	จ�ำนวน	28	เมกะวัตต์	
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.1

	กำรผลติไฟฟ้ำตำมปรมิำณกำรผลติและกำรรบัซือ้ของ	กฟผ.	
ในปี	2552	มีจ�ำนวน	148,090	กิกะวัตต์ชั่วโมง	ลดลงจำกปีก่อน
ร้อยละ	0.1	โดยมสีดัส่วนกำรผลติไฟฟ้ำ	จำกก๊ำซธรรมชำต	ิร้อย
ละ	70	จำกลิกไนต์/ถ่ำนหินร้อยละ	21	จำกพลังน�้ำร้อยละ	5	น�ำ
เข้ำและอื่นๆ	ร้อยละ	3	และจำกน�้ำมันร้อยละ	1

	กำรใช้ไฟฟ้ำ	ในปี	2552	อยู่ที่ระดับ	134,489	กิกะวัตต์
ชั่วโมง	เพิ่มขึ้นจำกปี	2551	ร้อยละ	0.1	โดยกำรใช้ไฟฟ้ำชะลอ
ตัวตั้งแต่ปลำยปี	2551	และยังคงลดลงจนถึงกลำงปี	2552	หลัง
จำกนั้นกำรใช้ไฟฟ้ำได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนตุลำคมเป็นต้น
มำ	ตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกำรส่งออก

ที่มา : www.eppo.go.th/index-T.html สรุปแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564

	จำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิในปีทีผ่่ำนมำส่งผลให้ควำม
ต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำลดลง	คณะกรรมกำรพจิำรณำแผนพฒันำ
ก�ำลงัผลติไฟฟ้ำได้ปรบั	แผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย	
พ.ศ.	2551-2564	(PDP	2007)	เป็นครั้งที่	2	ทั้งนี้เป้ำหมำยจำก
กำรปรับปรุงแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย	พ.ศ.	
2551-2564	PDP	2007	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	2	จะส่งผลให้	

1)		 ภำพรวมก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ	ในช่วงปี	2552-2564	มีก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้ำใหม่เพิ่มขึ้น	30,155	เมกะวัตต์	เมื่อหักโรงไฟฟ้ำ
ที่ถูกทยอยปลดออกจำกระบบ	7,502	เมกะวัตต์	จะเหลือ
ก�ำลงัผลติสทุธใินระบบในปี	2564	จ�ำนวน	51,792	เมกะวตัต์	
ลดลงจำกแผน	PDP	2007:	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1	จ�ำนวน	
6,408	เมกะวตัต์	โดยก�ำลงัผลติทีเ่พิม่ขึน้	30,155	เมกะวตัต์
ในปี	2552-2564	ประกอบด้วย	โครงกำรที่ด�ำเนินกำร	โดย	
กฟผ.	จ�ำนวน11,769	เมกะวตัต์	รบัซือ้ไฟฟ้ำจำก	IPP	จ�ำนวน	
6,000	เมกะวตัต์	รบัซือ้ไฟฟ้ำจำก	SPP	จ�ำนวน	1,985	เมกะ
วตัต์	รบัซือ้ไฟฟ้ำจำก	VSPP	จ�ำนวน	564	เมกะวตัต์	รบัซือ้
ไฟฟ้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนจ�ำนวน	5,037	เมกะวัตต์	และ
รับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรใหม่	4,800	เมกะวัตต์	

ตำรำงที่ 1 แสดงก�ำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นแยกตำมผู้ผลิตไฟฟ้ำ  หน่วย	:	เมกะวัตต์

ปี 	 PDP	207	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1 	 PDP	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	2

กฟผ. IPP SPP ต่ำง
ประเทศ

กฟผ. IPP SPP VSPP ต่ำง
ประเทศ

โครงกำร
ใหม่

52-58 4,615 4,400 1,193 5,473 3,769 4,400 1,985 264 2,187 -

59-64 8,900 1,400 575 8,690 8,000 1,600 - 300 2,850 4,800

รวม 13,515 5,800 1,768 14,163 11,769 6,000 1,985 564 5,037 4,800

35,246 30,155

ตำรำงที่ 2 แสดงสัดส่วนก�ำลังผลิตไฟฟ้ำแยกตำมผู้ผลิตไฟฟ้ำ  หน่วย	:	ร้อยละ

ปี 	 PDP	207	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1 PDP	ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่	2

กฟผ. IPP/SPP1/ ต่ำงประเทศ กฟผ. IPP/SPP/
VSPP

ต่ำงประเทศ โครงกำรใหม่

2552 51 44 5 48 47 5 -

2558 44 43 14 41 52 7 -

2564 43 31 25 43 37 11 9

 ที่มา : www.eppo.go.th/index-T.html สรุปแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 

หมายเหตุ : 1/	ก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารองกรณีใช้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุดกันยายน 2551

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 19



3)		 กำรลงทุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและระบบส่งไฟฟ้ำ	ตำมแผน	
PDP	2007	:	ฉบับปรับปรุง	ครั้งที่	2	ประมำณ	1,626,274	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกแผน	PDP	2007	:	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	
1	เป็นจ�ำนวน	481,260	ล้ำนบำท

	กำรด�ำเนนินโยบำยของภำครฐันอกจำกกำรปรบัแผนพฒันำ
ก�ำลงัผลติไฟฟ้ำให้เหมำะสมแล้ว	รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคญักบักำร
จัดกำรด้ำนพลังงำน	โดยก�ำหนดนโยบำยพลังงำนของประเทศ	
ซึ่งในส่วนของไฟฟ้ำได้วำงแผนพัฒนำไฟฟ้ำให้มีกำรกระจำย
ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้	เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดหำ	ควำม
ผันผวนทำงด้ำนรำคำ	และลดต้นทุนกำรผลิต	ส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีศักยภำพ	โดยเฉพำะโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กและโครงกำรผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก	รวม
ทัง้ศกึษำควำมเหมำะสมในกำรพฒันำพลงังำนทำงเลอืกอืน่ๆมำ
ใช้ประโยชน์ในกำรผลติไฟฟ้ำ	พร้อมทัง้ด�ำเนนิกำรให้นโยบำยด้ำน
พลังงำนทดแทนเป็นวำระแห่งชำติ	โดยสนับสนุนกำรผลิตและ
กำรใช้พลังงำนทดแทนโดยเฉพำะกำรพัฒนำเชื้อเพลิงชีวภำพ
และชีวมวลส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียนทุกรูปแบบ	ทั้งลม	แสง
อำทิตย์	พลังน�้ำ	ชีวมวล	ก๊ำซชีวภำพ	พลังงำนจำกขยะ	ส่งเสริม
กำรจดัหำและกำรใช้พลงังำนทีใ่ห้ควำมส�ำคญัต่อสิง่แวดล้อมภำย
ใต้กระบวนกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน	โดยก�ำหนดมำตรฐำนด้ำน
ต่ำงๆ	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงกำรกลไกกำรพัฒนำพลังงำน
ที่สะอำด	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	และลด
ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

	ส�ำหรบัสถำนกำรณ์ด้ำนพลงังำนถงึแม้ควำมต้องกำรพลงังำน
ไฟฟ้ำในช่วงทีผ่่ำนมำจะลดลง	เนือ่งจำกภำวกำรณ์ชะลอตวัทำง
เศรษฐกิจ	แต่กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรลงทุนในระบบไฟฟ้ำ
เพือ่รองรบักำรขยำยตวัของควำมต้องกำรใช้กระแสไฟฟ้ำในช่วง
ถดัไปยงัเป็นสิง่ทีจ่�ำเป็น	ดงัจะเหน็ได้จำกกำรลงทนุโครงกำรผลติ
ไฟฟ้ำและระบบส่งไฟฟ้ำ	ตำมแผน	PDP	2007	:	ฉบับปรับปรุง	
ครัง้ที	่2	ยงัคงมมีลูค่ำสงูถงึ	1,626,274	ล้ำนบำท	นอกจำกนี	้กำร
ทีร่ฐับำลให้ควำมส�ำคญักบักำรจดักำรด้ำนพลงังำน	และส่งเสรมิ

ให้นโยบำยด้ำนพลังงำนทดแทนเป็นวำระแห่งชำติ	พร้อมกับ
สนับสนุนกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทนส่งเสริมพลังงำน
หมุนเวียน	ทั้งลม	แสงอำทิตย์	พลังน�้ำ	ชีวมวล	ก๊ำซชีวภำพ	
พลังงำนจำกขยะ	ในกำรผลิตไฟฟ้ำ	ก็จะเป็นที่มำของกำรเพิ่ม
กำรลงทุนในงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและงำนระบบไฟฟ้ำและ
เครื่องกลอย่ำงมำกในอนำคตซึ่งบริษัทยังคงมีศักยภำพในกำร
เข้ำร่วมเสนอรำคำ	งำนระบบสำยส่ง	115-500	เควี	งำนระบบ
สำยส่ง	สถำนไีฟฟ้ำย่อย	ระบบจ่ำยไฟฟ้ำแรงดนัขนำดกลำงและ
ต�่ำ	กำรเปลี่ยนแปลงระบบสำยอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน	รวม
ถึงงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนประเภทต่ำง	ๆ	ซึ่ง
เป็นกำรลงทุนระดับ	SPP	และ	VSPP	ตำมนโยบำยที่ภำครัฐได้
เน้นให้ด�ำเนินกำร

2. งำนด้ำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล	

ภำพรวมของอุตสำหกรรมจำกรำยงำนดัชนีผลผลิต		
อตุสำหกรรม	(Manufacturing	Production	Index	:	MPI)	ทีจ่ดัท�ำ
โดยส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	ซึง่ครอบคลมุอตุสำหกรรม	
53	กลุม่	พบว่ำในช่วงเดอืนมกรำคม	–	ตลุำคม	2553	ดชันผีลผลติ
อตุสำหกรรมเพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนประมำณร้อยละ	
17.5	โดยมีอุตสำหกรรรมยำนยนต์	Hard	Disk	Drive	ชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนกิส์	เครือ่งปรบัอำกำศ	เสือ้ผ้ำส�ำเรจ็รปู	เป็นอตุสำหกรรม
หลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมในช่วงเดือนมกรำคม	-	
ตุลำคม	2553	มีค่ำเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี	2552	ส�ำหรับ
แนวโน้มปี	2554	คำดว่ำ	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตัว
ในอัตรำที่ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ	6	-	8	จำกปี	2553	เนื่องจำกกำร
ฟื้นตัวของภำคอุตสำหกรรมกลับคืนสู่ภำวะปกติ	อย่ำงไรก็ตำม
กำรขยำยตัวไม่สูงเท่ำปีที่ผ่ำนมำ	นอกจำกนี้ยังคงมีปัจจัยที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรผลติ	ได้แก่กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิประเทศ
คู่ค้ำที่ส�ำคัญ	ปัญหำกำรแข็งค่ำของเงินบำท	และรำคำน�้ำมันที่
อำจปรับตัวสูงเป็นต้น

ส�ำหรับภำวะอุตสำหกรรมในสำขำที่มีกำรลงทุนขนำดใหญ่
และเป็นเป้ำหมำยงำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกลของบริษัท	เช่น	
อตุสำหกรรมปิโตรเคม	ีเหลก็	ผลติภณัฑ์พลำสตกิ	ล้วนได้รบัผลก

2)		 ระดับก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส�ำรองของประเทศ	ในปี	2552-2564	เป็นดังนี้

  หน่วย	:	ร้อยละ

PDP	2007
ปี

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1 21.1 22.7 18.5 20.6 22.0 21.1 19.8 17.2 16.7 16.6 15.5 17.3 16.2

ฉบับปรับปรุงครั้งที่	2 22.4 24.0 23.7 20.3 20.4 16.6 16.6 16.6 16.6 15.8 17.0 16.1 15.3
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ระทบจำกวกิฤตเศรษฐกจิในปี	2551	–	2552	ปัญหำสิง่แวดล้อม
บรเิวณมำบตำพดุ	ปัญหำค่ำเงนิบำททีแ่ขง็ค่ำ	อย่ำงไรกต็ำมภำย
ใต้มำตรกำรกำรวำงแผนบุกเจำะตลำด	กำรเพิ่มยอดกำรส่งออก	
คำดว่ำดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมจะกลับมำขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ	
6	–	8	ซึ่งกระทรวงอุตสำหกรรมได้สรุปสภำวะอุตสำหกรรมใน
สำขำดังกล่ำวส�ำหรับปี	2553	และแนวโน้มปี	2554	ดังนี้

•	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย	ได้รับกำรคำดกำรณ์ว่ำในปี	
2554	นัน้จะมมีลูค่ำเพิม่ขึน้ตำมกำรขยำยตวัของ	เศรษฐกจิ
โลก	อย่ำงไรก็ตำมวิกฤตเศรษฐกิจในสหภำพยุโรปที่คำด
ว่ำจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกประสบภำวะชะลอตัวอีกครั้งใน
ปี	พ.ศ.	2554	และอำจจะต่อเนื่องไปยังปี	2555	ประกอบ
กับจีนซึ่งเป็นตลำดปิโตรเคมีหลักในเอเชียมีแนวโน้มพึ่งพำ
ตนเองมำกขึ้น	อีกทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้นทุนต�่ำจำก
ตะวนัออกกลำงมแีนวโน้มเข้ำมำสูต่ลำดเอเชยีมำกขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง	ปัจจัยต่ำงๆ	เหล่ำนี้คำดว่ำจะยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของไทย	
ส�ำหรับตลำดภำยในประเทศนั้นแม้ว่ำโครงกำรเม็กกะโปร
เจกซ์ต่ำงๆ	ของภำครฐั	และมำตรกำรช่วยเหลอืและซ่อมแซม
สำธำรณูปโภคต่ำงๆ	หลังภำวะน�้ำทว่มจะช่วยกระตุ้นควำม
ต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภำยในประเทศ	แต่กำรเปิด
ด�ำเนนิกำรของโรงงำนใหม่ๆ	ในประเทศ	จะส่งผลให้ไทยน�ำ
เข้ำผลิตภัณฑ์	ปิโตรเคมีลดลงในปี	2554

• อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า	สถำนกำรณ์เหล็กโดย
รวมของปี	2553	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน	พบ
ว่ำกำรผลิตรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	17.10	ควำมต้องกำรใช้ใน
ประเทศ	เพิม่ขึน้	ร้อยละ	44.33	เนือ่งจำกควำมต้องกำรของ

อุตสำหกรรมต่อเนื่อง	เช่น	ยำนยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มี
กำรขยำยตวัเพิม่ขึน้	ส�ำหรบัมลูค่ำและปรมิำณกำรน�ำเข้ำเพิม่
ขึน้	ร้อยละ	60.32	และ	52.29	ตำมล�ำดบั	โดยเป็นผลมำจำก
กำรเพิม่ขึน้ของกำรน�ำเข้ำเหลก็แผ่นบำงรดีร้อนชนดิผ่ำนกำร
กดัล้ำงและชบุน�ำ้มนั	เพิม่ขึน้	ร้อยละ	136.45เหลก็แผ่นเคลอื
บสงักะสแีบบจุม่ร้อน	เพิม่ขึน้	ร้อยละ	117.29	และเหลก็แผ่น
เคลอืบโครเมยีม	เพิม่ขึน้ร้อยละ	104.28	เนือ่งจำกประเทศจนี
มกีำรส่งออกเหลก็เหลก็ชนดินีซ้ึง่มรีำคำถกูกว่ำเหลก็ทีผ่ลติ
ในประเทศไทย	ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมต่อ
เนื่อง	เช่น	อุตสำหกรรมอำหำรกระป๋อง	ใช้วัตถุดิบที่มำจำก
จนีมำกขึน้	ประกอบกบัค่ำเงนิบำททีแ่ขง็ค่ำขึน้เมือ่เทยีบกบั
ดอลล่ำร์สหรฐัฯ	ส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมต่อเนือ่ง
ใช้เหลก็จำกต่ำงประเทศเพิม่ขึน้	ส�ำหรบัมลูค่ำและปรมิำณกำร
ส่งออก	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	21.52	และ	16.10	ตำมล�ำดับ	โดย
เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งส�ำเร็จรูป	
ชนิดอื่นๆ	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	203.32	ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ	เพิ่ม
ขึ้น	ร้อยละ	118.11	และเหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม	เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	99.ส�ำหรับ.แนวโน้มอุตสำหกรรมเหล็กในปี	2554	
คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตวัได้ต่อเนือ่ง	เนือ่งจำกทัง้ภำคกำร
ก่อสร้ำงและภำคกำรผลิตคำดว่ำจะขยำยตัวได้	แม้ว่ำแนว
โน้มเศรษฐกิจโลกจะยังอยู่ภำยใต้ควำมผันผวนและปัญหำ
ค่ำเงิน	โดยภำคกำรก่อสร้ำงมีโอกำสใหม่ๆ	จำกกำรลงทุน
ของภำครัฐโดยเฉพำะกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ	
ที่ในปี	2553	มีกำรเปิดประมูลและเตรียมงำนก่อสร้ำง	ขณะ
ที่ภำคกำรผลิต	อุตสำหกรรมยำนยนต์จะเป็นอุตสำหกรรม
ต่อเนือ่งทีค่ำดว่ำจะขยำยตวัได้ในอตัรำทีส่งูมำกจำกกำรผลติ	
Eco-car	ของหลำยบรษิทั	ส่วนกลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้ำและกลุม่
อตุสำหกรรมอำหำรกระป๋อง	คำดว่ำอำจอยูใ่นระดบัทีท่รงๆ	
ตัวด้วยข้อจ�ำกัดจำกฐำนกำรผลิตที่สูงในปี	2553

• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก	ปี	2552	มีมูลค่ำ
กำรส่งออกรวมประมำณ	80,320	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	
12.57เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	ตลำดส่งออกทีส่�ำคญั	ได้แก่	ญีปุ่น่	
สหรฐัอเมรกิำ	อนิโดนเีซยี	และออสเตรเลยี	ส�ำหรบัในปี	2553	
คำดว่ำจะมมีลูค่ำส่งออกรวม	76,766	ล้ำนบำท	ส่วนแนวโน้ม
อุตสำหกรรมพลำสติก	ในช่วงปี	2554	น่ำจะดีขึ้น	จำกแรง
ซือ้สนิค้ำอปุโภคบรโิภคในประเทศ	หลงัสภำวะน�ำ้ท่วมในช่วง
ปลำยปี	2553	กำรทีเ่ริม่มกีำรซือ้วสัดอุปุกรณ์เพือ่ซ่อมแซม	
บ้ำน	สิ่งก่อสร้ำงหรือรถยนต์ที่ถูกน�้ำท่วม	จะช่วยผลักดัน
ด้ำนกำรผลิตมำกขึ้น	นอกจำกนี้มำตรกำรต่ำง	ๆ	ของทั้งใน
และต่ำงประเทศ	ที่เข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง	รวม
ทั้งตัวเลขทำงเศรษฐกิจของไทยที่ดีขึ้นตำมล�ำดับ	เหตุผล
ดังกล่ำวน่ำจะส่งผลต่อภำคอุตสำหกรรมต่ำง	ๆ	อำทิเช่น	
อตุสำหกรรมยำนยนต์	อตุสำหกรรมไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์	
อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์	และอตุสำหกรรมก่อสร้ำง	เป็นต้น	
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ซึง่อตุสำหกรรมพลำสตกิถอืว่ำเป็นอตุสำหกรรมสนบัสนนุจงึ
น่ำจะได้รบัอำนสิงค์จำกกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมเหล่ำนี้
ไปในทศิทำงทีด่	ีอย่ำงไรกต็ำมในสภำวะเศรษฐกจิยโุรปทีย่งั
คงมีปัญหำก็อำจเป็นปัจจัยลบต่ออุตสำหกรรมอยู่บ้ำง	

3. งำนด้ำนเสำโทรคมนำคม

ภำพรวมของอุตสำหกรรมโทรคมนำคมปี	2553	มีอัตรำ
กำรเติบโตที่ลดลงจำกปี	2552	เล็กน้อย	ด้วยเหตุผลด้ำนวิกฤต
เศรษฐกจิ	อย่ำงไรกต็ำม	แนวโน้มอตุสำหกรรมโทรศพัท์เคลือ่นที่
ครึ่งหลังปี	2553	คำดว่ำจะเติบโตต่อเนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจที่
เอื้ออ�ำนวยและกำรเติบโตของบริกำรเสริม	ในขณะที่กำรประมูล
ใบอนุญำต	3	จี	ยังมีควำมไม่	แน่นอนจำกปัญหำเดิมในอดีตและ
ประเดน็กำรแปรสญัญำสมัปทำน	2	จ	ีเป็นใบอนญุำตใหม่	ส�ำหรบั
ควำมคำดหวังในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไปสู่ระบบ	3	G	ยังคง
ต้องรอกำรตัดสินใจของ	กสทช.	ควำมไม่แน่นอนเรื่องกำรออก
ใบอนุญำต	3G	นี้	จะเป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับโอเปอเรเตอร์
ทุกรำยในประเทศไทย	ที่จะพัฒนำกำรลงทุนในเครือข่ำย	3G	
ปัจจุบันผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือได้แก้ปัญหำโดยใช้วิธีเปิดให้
บริกำร	3G	เพียงบำงส่วนเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมำยกับ	กทช.	ซึ่งจะ
ท�ำให้กำรเติบโตของอุตสำหกรรมโทรคมนำคมอยู่ในระดับที่ต�่ำ
กว่ำทีค่วร	เนือ่งจำกเครอืข่ำย	2G	นัน้เริม่จะอิม่ตวั	ดงันัน้แนวทำง
กำรขยำยธุรกิจ	จะออกมำในแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกเครือ
ข่ำย	2G	เดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้ว	ส่งผลให้กำรขยำยธุรกิจผลิตเสำ
โครงเหลก็ของบรษิทัฯ	มโีอกำสเตบิโตขึน้ตำมกำรลงทนุดงักล่ำว

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำองค์กรและขยำยธุรกิจในด้ำนที่
เกีย่วข้องกบังำนวศิวกรรมโดยมเีป้ำหมำยหลกัทีจ่ะเป็นผูอ้อกแบบ	
ก่อสร้ำงและตดิตัง้งำนระบบไฟฟ้ำแบบครบวงจรตัง้แต่งำนระบบ
ไฟฟ้ำ	จนถึงงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน

ความเสี่ยง

1.  ปัจจัยความเสี่ยง

	ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท	ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	ประกอบด้วย

1.1 ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร

	บริษัทด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรออกแบบ	จัดหำ	ก่อสร้ำง
และติดตั้งงำนระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	งำนสถำนีไฟฟ้ำย่อยงำน
ก่อสร้ำงสำยส่ง	และงำนเสำโทรคมนำคม	ซึ่งในกำรรับงำนและ

กำรด�ำเนนิงำนแต่ละโครงกำรให้แล้วเสรจ็ตำมก�ำหนดเวลำอย่ำง
มปีระสทิธภิำพนัน้	จ�ำเป็นทีต้่องพึง่พำบคุลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์
และควำมรู้ควำมสำมำรถโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิศวกรผู้ท�ำหน้ำที่
ควบคุมและบริหำรโครงกำร	ตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรโครงกำร	ซึ่ง
หำกบริษัทสูญเสียวิศวกรเหล่ำนี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อควำม
สำมำรถในกำรรับงำนและกำรบริหำรจัดกำร

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของบุคลำกรซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิธรุกจิจงึก�ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ดังกล่ำว	ด้วยกำรจัดให้มีสวัสดิกำรและมำตรกำรจูงใจพนักงำน
ให้มีควำมผูกพันกับองค์กรในระยะยำว	นโยบำยกำรบริหำรและ
พฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมถงึมกีำรกระจำยอ�ำนำจกำรบ
ริหำรงำนเพื่อลดกำรพึ่งพิงบุคลำกรเป็นรำยบุคคล

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร

คณะผู้บริหำรของบริษัทน�ำโดยนำยประเดช	กิตติอิสรำ
นนท์	กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบกำรณ์ยำวนำนในธรุกจิให้บรกิำรวศิวกรรมไฟฟ้ำและงำน
ด้ำนเสำโทรคมนำคม	คุณสมบัติดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
บริษัทประสบควำมส�ำเร็จในกำรติดต่อลูกค้ำและได้รับควำมไว้
วำงใจให้ด�ำเนนิงำนมำโดยตลอด	ดงันัน้	หำกมกีำรเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิำร	อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อควำมสำมำรถในกำร
รับงำนและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต

เพือ่ลดกำรพึง่พำผูบ้รหิำรดงักล่ำว	บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำย
เพือ่กระจำยอ�ำนำจกำรบรหิำรงำนด้วยกำรแต่งตัง้และมอบหมำย
อ�ำนำจหน้ำทีใ่ห้แก่คณะกรรมกำรบรหิำร	เพือ่ให้ร่วมดแูลงำนใน
ส่วนงำนต่ำงๆ	ทีเ่หมำะสมสอดคล้องกบัประสบกำรณ์และควำม
รูค้วำมสำมำรถ	ซึง่จะส่งผลให้กำรบรหิำรงำนโครงกำรบรรลตุำม
แผนงำนที่วำงไว้ภำยใต้เงื่อนไขของตำรำงเวลำที่ก�ำหนด

 1.2  ความเสีย่งจากความไม่สม�า่เสมอของด้านรายได้

ความเสี่ยงจากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ

รำยได้หลกัของบรษิทัมำจำกกำรให้บรกิำรซึง่มลีกัษณะเป็น
รำยโครงกำรทีม่กี�ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ไม่ใช่เป็นสญัญำว่ำจ้ำงท�ำงำน
ระยะยำว	ดงันัน้	ควำมต่อเนือ่งในกระแสรำยได้ของบรษิัทจึงขึน้
อยูก่บัควำมสำมำรถในกำรชนะประมลูหรอืได้รบัเลอืกเข้ำท�ำงำน
ในแต่ละโครงกำรซึง่เป็นลกัษณะปกตธิรุกจิของผูป้ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมประเภทให้บริกำรแบบรับเหมำทั่วไป

บรษิทัก�ำหนดนโยบำยทีจ่ะลดควำมเสีย่งเรือ่งควำมสม�ำ่เสมอ
ของรำยได้ด้วยกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย	และ	ขยำยฐำน
ไปยังธุรกิจที่ต่อเนื่อง	เช่น	กำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำระบบและ
อุปกรณ์ในสถำนีไฟฟ้ำและสำยส่งแรงสูง	ซึ่งจะให้ผลตอบแทน
ในรูปกระแสเงินสดแก่บริษัทในระยะยำวอย่ำงสม�่ำเสมอ	ทั้งนี้
รวมถงึกำรขยำยตลำดไปสูง่ำนอำณตัสิญัญำณของกำรรถไฟแห่ง

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255322



ประเทศไทย	งำนวำงเครอืข่ำยสำยสญัญำณของกำรสือ่สำรแห่ง
ประเทศไทย	และกำรเป็นผูร่้วมพฒันำโครงกำรพลงังำนทดแทน
ประเภทต่ำง	ๆ	โดยวำงเป้ำหมำยทีจ่ะเป็นผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระ	รำย
เลก็	(	SPP)	ขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติฯ	และกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค	เป็นต้น

ความเสีย่งจากการเข้าลงทนุในบรษิทัเจ พ ีเอม็ อนิเตอร์ 
จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	เด็มโก้อินดัสตรี	จ�ำกัด)

บรษิทัได้เข้ำลงทนุในบรษิทัดงักล่ำว	ตัง้แต่วนัที	่15	มกรำคม	
2551	โดยภำยหลังจำกกำรลงทุนบริษัท	มีนโยบำยในกำรปรับ
แผนกำรด�ำเนนิงำนของ	เดม็โก้อนิดสัตรี	่มุง่เน้นกำรด�ำเนนิธรุกจิ
รบัจ้ำงผลติและตดิตัง้ภำชนะรบัแรงดนัสงู	ซึง่ใช้ในธรุกจิกำรผลติ
ไฟฟ้ำและโรงงำนปิโตรเคม	ีและงำนผลติโครงสร้ำงเหลก็	เฉพำะ
แบบ	ซึ่งเป็นแนวธุรกิจที่ให้อัตรำก�ำไรขั้นต้นค่อนข้ำงสูง	ทั้งนี้	
บริษัทได้ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนพื้นที่	8,000	ตร.ม.	ในพื้นที่เดิม
เพือ่รองรบังำนผลติภำชนะรบัแรงดนั	อย่ำงไรกต็ำม	ธรุกจิรบัจ้ำง
ผลติและตดิตัง้ภำชนะรบัแรงดนัสงูถอืว่ำเป็นธรุกจิใหม่ของบรษิทั	
ดังนั้น	จึงยังไม่สำมำรถคำดเดำผลกำรด�ำเนินงำนที่แน่นอนได้	
โดยหำกผลกำรด�ำเนินไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อำจส่งผลกระ
ทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้า

บริษัทให้บริกำรและขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทั้งภำคเอกชน
และภำครฐั	ดงันัน้	ผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัจงึขึน้อยูก่บักำร
ขยำยกำรลงทุนและกำรเติบโตของลูกค้ำในแต่ละประเภทรวม
ถึงควำมสำมำรถและสภำวะกำรแข่งขันในกำรประมูลงำนต่ำงๆ	

โดยในส่วนของรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทในปี	2547	–	
2549	นั้นเป็นรำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำเอกชนทั้งหมด	อย่ำงไรก็ดี	
ตั้งแต่ปี	2550	บริษัทมีนโยบำยขยำยกำรขำยสินค้ำของบริษัท
โดยเฉพำะเสำโครงเหล็กไปสู่กลุ่มลูกค้ำในภำครัฐ	เพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ำ

ส�ำหรบังำนด้ำนบรกิำร	บรษิทัมนีโยบำยให้บรกิำรแก่ลกูค้ำทัง้
ลกูค้ำภำครฐัและเอกชน	นโยบำยในกำรรกัษำสดัส่วนรำยได้งำน
บรกิำรจำกภำครฐัและภำคเอกชนให้อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกนั	เพือ่
ลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิกลุม่ลกูค้ำและเพือ่รกัษำระดบัอตัรำ
กำรเตบิโตของรำยได้ของกจิกำรและระดบัอตัรำก�ำไรทีเ่หมำะสม	

 ความเสีย่งจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิและการเมอืง

ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจจำกวิกฤตกำรทำงกำร
เงิน	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมต้องกำรบริโภคของผู้บริโภค
ทั้งในประเทศไทยและประเทศทั่วโลก	ท�ำให้งบประมำณกำร
ลงทนุของภำคเอกชนในประเทศชะลอตวั	ส่งผลต่อเนือ่งถงึ	ธรุกจิ
ออกแบบ	จดัหำ	และบรกิำรตดิตัง้งำนระบบไฟฟ้ำ	และงำนระบบ
ไฟฟ้ำและเครื่องกล

	อย่ำงไรก็ตำม	กำรที่รัฐบำลได้เร่งกำรลงทุนภำครัฐใน
โครงกำรขนำดใหญ่	รวมถึงกำรออก	มำตรกำร	กระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องน่ำจะท�ำให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวได้บ้ำง	
ซึ่งในระหว่ำงกำรรอกำรปรับตัว	บริษัทได้ขยำยแนวธุรกิจไปสู่
โครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วยพลังงำนลม	เป็นกำรเพิ่มช่อง
ทำงกำรตลำด	ท�ำให้ควำมเสี่ยงลดลง

1.3  ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน

ความเสี่ยงจากการด�าเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาที่
ก�าหนดตามสัญญา

ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรแบบรับเหมำ	หำกกำรด�ำเนิน
โครงกำรมคีวำมล่ำช้ำจำกก�ำหนดกำร	อำจส่งผลให้บรษิทัถกูเรยีก
ค่ำเสียหำยจำกควำมล่ำช้ำของกำรส่งมอบงำนได้

ทัง้นี้	ในกรณทีีค่วำมล่ำช้ำเกดิจำกเจ้ำของโครงกำร	ซึง่อำจ
มสีำเหตจุำกผูว่้ำจ้ำงต้องกำรเปลีย่นแปลงแบบก่อสร้ำง	หรอืกำร
ขำดแคลนเงินทุนและสภำพคล่องของผู้ว่ำจ้ำง	และหำกเป็นผล
ให้โครงกำรมค่ีำใช้จ่ำยเพิม่ขึน้บรษิทัจะเรยีกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่พิม่
ขึ้นจำกเจ้ำของโครงกำร	เนื่องจำกสัญญำส่วนใหญ่จะก�ำหนดให้
บริษัทสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้ได้

ส�ำหรบักรณทีีค่วำมล่ำช้ำมสีำเหตจุำกผูร้บัเหมำช่วง	ซึง่ผูร้บั
เหมำช่วงอำจขำดแคลนเงนิทนุ	หรอืขำดแคลนแรงงำน	ผูจ้ดักำร
โครงกำรจะพิจำรณำสำเหตุของปัญหำและหำทำงแก้ไข	โดยให้
ผู้รับเหมำช่วงเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำย

นอกจำกนี้	เพื่อป้องกันปัญหำควำมล่ำช้ำที่อำจเกิดขึ้นจำก
ทมีงำนของบรษิทัเอง	บรษิทัจงึเน้นกำรพฒันำควำมสำมำรถของ
บคุลำกรของบรษิทั	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
บรหิำรโครงกำร	เช่น	ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรและผูจ้ดักำรโครงกำร	
รวมทั้งกำรจัดสรรทีมงำนให้เหมำะสมกับงำนที่ได้รับมอบหมำย

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาวสัดแุละอปุกรณ์

เนือ่งจำกธรุกจิของบรษิทัโดยส่วนใหญ่ต้องเสนอรำคำในกำรให้
บรกิำรเป็นแบบรบัเหมำแบบตำยตวั	โดยเป็นรำคำทีก่�ำหนดตัง้แต่
เริม่ประมลูงำนจนกระทัง่งำนแล้วเสรจ็	ซึง่ในระหว่ำงช่วงเวลำดงั
กล่ำวรำคำของวสัดแุละอปุกรณ์	อำจมกีำรเปลีย่นแปลงสงูขึน้	ซึง่
จะส่งผลให้บรษิทัมต้ีนทนุกำรด�ำเนนิงำนในแต่ละโครงกำรสงูขึน้

เพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว	ในกรณีอุปกรณ์
หลัก	บริษัทจะท�ำกำรตกลงกับผู้จัดจ�ำหน่ำยตั้งแต่ช่วงของกำร
เริม่ประมลูงำน	เพือ่ให้ได้รบักำรยนืยนัรำคำล่วงหน้ำ	ครอบคลมุ
ระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงพิจำรณำรำคำและเมื่อลงนำมในสัญญำจ้ำง
บรษิทัจะออกค�ำสัง่ซือ้เพือ่ควบคมุต้นทนุให้คงที	่กรณวีสัดทุัว่ไป	
ซึง่มผีูจ้ดัจ�ำหน่ำยหลำยรำย	บรษิทัจะรวบรวมปรมิำณสัง่ซือ้จำก
หลำยๆ	โครงกำร	เพือ่เพิม่อ�ำนำจต่อรอง	ท�ำให้มรีำคำต้นทนุต่อ
หน่วยทีล่ดลง	ดงันัน้	ทีผ่่ำนมำบรษิทัจงึได้รบัผลกระทบจำกกำร
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เปลี่ยนแปลงรำคำวัสดุทั่วไปไม่มำกนัก

ความเสี่ยงจากการควบคุมและบริหารจัดการ

ปัญหำหนึ่งที่พบในธุรกิจก่อสร้ำงทั่วไปคือกำรควบคุมและ
บริหำรจัดกำรโครงกำรที่อำจกระท�ำได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจำกกำร
ด�ำเนินงำนมีลักษณะเป็นโครงกำรซึ่งตั้งอยู่ตำมพื้นที่ของลูกค้ำ
แต่ละรำย	จงึอำจก่อให้เกดิปัญหำกำรขำดควำมเอำใจใส่ในงำนและ
ควำมล่ำช้ำของโครงกำรซึง่อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำร
ด�ำเนนิงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบรษิทัในอนำคต

บรษิทัได้แต่งตั้งและมอบหมำยงำนโครงกำรให้แก่ผูจ้ดักำร
โครงกำรเป็นผูค้วบคมุดแูล	โดยพจิำรณำถงึงำนทีอ่ยูใ่นควำมรบั
ผิดชอบปัจจุบัน	รวมทั้งควำมสำมำรถและควำมช�ำนำญเฉพำะ
ด้ำนของผู้จัดกำรโครงกำรแต่ละรำย	เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
งำนสำมำรถดแูลและบรหิำรงำนทีม่อียูไ่ด้อย่ำงทัว่ถงึ	พร้อมกนันี้	
บรษิทัยงัได้ก�ำหนดให้กลุม่วศิวกรผูบ้รหิำรเป็นผูด้แูลกำรบรหิำร
จัดกำรของผู้จัดกำรโครงกำรอีกชั้นหนึ่งด้วย

 1.4  ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน

บรษิทัจ�ำเป็นต้องใช้เงนิทนุหมนุเวยีนประมำณร้อยละ	10-15	
ของมูลค่ำงำนแต่ละโครงกำร	เพื่อใช้ในขั้นตอนกำรประมูลงำน	
กำรเตรยีมงำนโครงกำร	รวมถงึกำรจดัซือ้จดัจ้ำงเพือ่กำรด�ำเนนิ
งำนในโครงกำร	ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะได้รับช�ำระเงินจำกผู้ว่ำ
จ้ำงตำมสญัญำ	ดงันัน้หำกบรษิทัขำดกำรบรหิำรเงนิทนุหมนุเวยีน
ที่ดี	หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรช�ำระเงินจำกผู้ว่ำจ้ำง	อำจส่งผล
ต่อกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรให้แล้วเสรจ็	หรอืควำมสำมำรถใน
กำรได้รับงำนใหม่และกำรขยำยธุรกิจของบริษัท

อย่ำงไรก็ตำมลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้ำภำครัฐ	
และลูกค้ำภำคเอกชนที่มีคุณภำพ	บริษัทจึงไม่ประสบกับปัญหำ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรช�ำระเงินของผู้ว่ำจ้ำงมำกนัก

นอกจำกนีด้้วยลกัษณะของกระบวนกำรบรหิำรโครงกำรทีเ่ริม่
จำกกำรซือ้วสัดอุปุกรณ์	ตดิตัง้	ส่งมอบงำนและเบกิเงนิค่ำงำนจำก
ผูว่้ำจ้ำงเป็นกระบวนกำรทีใ่ช้เงนิทนุหมนุเวยีนระยะสัน้	ประกอบ
กบัทีผ่่ำนมำบรษิทัไม่เคยผดินดัช�ำระหนีก้บัธนำคำรและสถำบนั
กำรเงิน	ท�ำให้บริษัทได้รับกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนหมุนเวียน
จำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินอย่ำงต่อเนื่อง

 1.5  ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิจการค้าร่วม  
(Consortium)

ในกรณีที่บริษัทได้เข้ำร่วมในกิจกำรค้ำร่วมกับผู้ร่วมทุน
ภำยนอกเมือ่บรษิทัต้องกำรขยำยฐำนลกูค้ำหรอืต้องกำรประมลู
งำนที่มีมูลค่ำโครงกำรสูงขึ้น	ซึ่งบริษัทและผู้ร่วมทุนจะมีภำระ
ควำมรับผิดชอบต่อผู้ว่ำจ้ำงแบบร่วมกัน	(Joint	and	Several)	
ในกรณีที่ผู้ร่วมทุนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือด�ำเนินกำร
ตำมทีร่ะบใุนสญัญำได้	บรษิทัอำจต้องปฏบิตัหิน้ำทีส่่วนดงักล่ำว

แทนหรอือำจต้องลงทนุเพิม่เตมิหรอืชดใช้ค่ำเสยีหำยใดๆ	ทีเ่กดิ
ขึ้น	ทั้งนี้	เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำร่วมในกิจกำรร่วมค้ำดัง
กล่ำวบรษิทัได้ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูร่้วมทนุก่อนร่วมด�ำเนนิ
กำรอย่ำงเข้มงวดและจะเลอืกผูร่้วมทนุทีม่สีถำนะทำงกำรเงนิและ
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนที่ไม่ด้อยไปกว่ำบริษัท

 1.6  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในกำรจดัหำวสัดแุละอปุกรณ์ในกำรด�ำเนนิงำนบำงส่วนของ
บริษัทนั้น	ในบำงครั้งจ�ำเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์จำกต่ำง
ประเทศ	เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกปัจจยัดงักล่ำว	บรษิทัก�ำหนดนโยบำย
ให้มกีำรซือ้เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	(Forward	Contract)	ไว้
ทัง้จ�ำนวน	อย่ำงไรกต็ำม	หำกคณะกรรมกำรบรหิำรมคีวำมมัน่ใจ
ในกำรคำดกำรณ์แนวโน้มอัตรำแลกเปลี่ยนดังเช่นภำวกำรณ์
แข็งของค่ำเงินบำทในปัจจุบัน	บริษัทอำจพิจำรณำไม่ท�ำสัญญำ
ดังกล่ำว	นอกจำกนี้ในบำงกรณี	บริษัทอำจจะขอให้ผู้ว่ำจ้ำงเปิด
เลตเตอร์ออฟเครดิตให้ให้กับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์นั้น	ๆ	โดยตรง

 1.7  ความเสี่ยงอื่นๆ 

ได้แก่ควำมเสี่ยงที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัท	หรือมิ
อำจควบคุมได้	หรือภัยพิบัติตำมธรรมชำติ	เช่น	แผ่นดินไหว	สึ
นำมิ	อุทกภัย	วำตภัย	เป็นต้น	ซึ่งบริษัทได้ลดควำมเสี่ยงเหล่ำ
นี้	โดยก�ำหนดไว้ในสัญญำของโครงกำรเป็นข้อยกเว้นที่จะต้อง
รับผิดชอบ	และส�ำหรับโครงกำรที่มีมูลค่ำสูงหรือโครงกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ	บริษัทจะจัดท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำม
เสี่ยงทุกประเภท	(Insurance	for	all	risk)	
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	คณะกรรมกำรบรษิทั	มเีจตนำรมณ์ทีมุ่ง่มัน่ด�ำเนนิธรุกจิภำย
ใต้หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีโดยน�ำหลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่	ีและระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์	มำเป็นปัจจยัหลกัในกำรเสรมิสร้ำงองค์กรให้
มรีะบบกำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ	สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ท�ำงำน	กำรด�ำเนินกำรให้มีจริยธรรมทำงธุรกิจ	กำรจัดท�ำระบบ
ควบคมุภำยในต่ำงๆ	รวมถงึกำรให้ควำมส�ำคญัเท่ำเทยีมกนัของ
ผู้ถือหุ้น	และกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ	และ
ได้ก�ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	โดยในปี	2553	
สรปุสำระส�ำคญักำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรได้	ดงันี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 หลกัการ :	ผูถ้อืหุน้ควรได้รบักำรคุม้ครองและส่งเสรมิให้ผู้
ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

การปฏิบัติของบริษัท :

	คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบัสทิธใินด้ำน
ต่ำงๆ	ของผูถ้อืหุน้	โดยไม่กระท�ำกำรใดๆ	ทีจ่ะเป็นกำรละเมดิหรอื
ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	และได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผย
ในคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท	

	ในปี	2553	คณะกรรมกำรได้ส่งเสริมและสนันสนุนให้	
ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	ดังนี้
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• สิทธิพื้นฐานตามกฏหมาย :	ดูแลอ�ำนวยควำมสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่ำง	ๆ	ได้แก่กำรมีส่วนแบ่งในเงินปันผล
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั	กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้	ได้รบักำรจดักำร
โดยนำยทะเบียนหุ้นที่มีมำตรฐำนเชื่อถือได้	

• สทิธิในการได้รับข้อมลูขา่วสารทีส่�าคญั: เปิดเผยข้อมลู
ผลกำรด�ำเนินงำน	นโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษัท	รวม
ถงึข้อมลูทีถ่อืเป็นรำยกำรเกีย่วโยงระหว่ำงบรษิทัและบคุคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	
รวมถึงสำรสนเทศที่บริษัทฯ	เปิดเผยตำมข้อก�ำหนดต่ำงๆ
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	
เว็บไซต์	(www.demco.co.th)	ของบริษัท

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
: อ�ำนวยควำมสะดวกและเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรำย	
ได้เข้ำร่วมประชมุและใช้สทิธอิอกเสยีง	ในกำรประชมุสำมญั
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2553	นั้น	บริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุม	
ภำยในไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี	
โดยบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	ข้อมลูประกอบ		
แก่ผู ้ถือหุ ้น	ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	14	วัน	เพื่อให้	
ผู ้ถือหุ ้น	ศึกษำรำยละเอียดก่อนตัดสินใจลงคะแนนใน	
วันประชุม	นอกจำกนี้	บริษัทก�ำหนดให้มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมล่วงหน้ำโดยผ่ำนทำง	Website		
(www.demco.co.th)	ของบริษัท	และโฆษณำค�ำบอกกล่ำว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ	์3	วัน	ติดต่อกันและไม่น้อยกวำ่	
3	วันก่อนวันประชุม	ด้วย	

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	หลักการ :	ผู้ถือหุ้นทุกรำยควรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำ
เทียมกันและเป็นธรรม

	การปฏิบัติของบริษัท :

	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจได้ว่ำ	บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อผูถ้อืหุน้
ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม	คณะกรรมกำรได้ก�ำกบัดแูล
ให้บริษัทฯ	มีกำรด�ำเนินกำรที่รักษำสิทธิพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้
รับอย่ำงเทำ่เทียมกันและเป็นธรรมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	รวม
ถงึกำรจดักำรทีเ่หมำะสม	มปีระสทิธภิำพ	และให้เกดิประสทิธผิล
สูงสุด	ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

•	 เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พร้อมทัง้เอกสำรประกอบ
กำรประชุมต่ำงๆ	บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ	เป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ	30	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	และเป็นข้อมูลเดียวกับ
ที่บริษัทฯ	จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำรล่วงหน้ำก่อน
วนัประชมุผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำ	14	วนั	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ศกึษำ
ข้อมูลประกอบกำรประชุม

•	 เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเพียงพอ	
และชดัเจนทีจ่ะให้ผูถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด้ในแต่ละระเบยีบ	
วำระกำรประชุม	และไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ
โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

•	 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ในหนังสือเชิญประชุม	เสนอชื่อกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
ทุกท่ำนให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งแนบ
หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนดให้
ใช้ได้เพื่อผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

•	 บริษัทฯ	จัดเตรียมสถำนที่ส�ำหรับจอดรถไว้อย่ำงเพียงพอ	
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว	บริษัทฯได้อ�ำนวย
ควำมสะดวกโดยจดัรถรบัส่งไว้รองรบัที่	สถำนรีถไฟฟ้ำ	BTS	
หมอชิต	(รถไฟฟ้ำใต้ดินสถำนีจตุจักร)

•	 เปิดให้ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุ	2	ชัว่โมง	
และถงึแม้จะพ้นระยะเวลำรบัลงทะเบยีนแล้ว	ยงัเปิดโอกำส
ให้ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเข้ำร่วมประชมุ	สำมำรถลงทะเบยีน
และเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิ

•	 จัดให้มีอำกรแสตมป์ไว้บริกำร	ในกรณีผู้มอบฉันทะและ	
ผูถ้อืหุน้ไม่ได้น�ำมำ	เพือ่ไม่ให้เสยีสทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุ	
พร้อมทั้งจัดท�ำบัตรผู้เข้ำร่วมประชุมส�ำหรับผู้ที่ลงทะเบียน
แล้ว	เพื่อสะดวกในกำรเข้ำออกห้องประชุมโดยไม่ต้องเสีย
เวลำตรวจเอกสำรใหม่

•	 จดัเตรยีม	กำรเลีย้งรบัรองทีเ่หมำะสม	และเพยีงพอส�ำหรบั
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วย

•	 ประธำนกรรมกำรแจ้งหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรประชมุ	ขัน้ตอน	
และวธิกีำรออกเสยีงลงมตใิห้ผูถ้อืหุน้ทรำบในทีป่ระชมุก่อน
เริ่มกำรประชุม

•	 ใช้บตัรลงคะแนนในกำรออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวำระ	และ
ในระเบยีบวำระทีส่�ำคญั	เช่นกำรแต่งตัง้กรรมกำร	โดยคณะ
กรรมกำรเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ได้เลอืกกรรมกำรเป็นรำยคน

•	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำรผู้จัดกำร	ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ	ได้ให้ควำมส�ำคัญและเข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
และตอบข้อซกัถำมในกำรให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในกำรซกัถำมคณะ
กรรมกำรในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม
หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท	โดยประธำนได้แนะน�ำกรรมกำร
และผู้บริหำรรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำร่วมประชุม

หลังการประชุม

•	 	เลขำนกุำรบรษิทัฯ	บนัทกึข้อมลูทีเ่ป็นสำระส�ำคญัในรำยงำน
กำรประชมุผูถ้ือหุน้อย่ำงครบถ้วน	ได้แก่รำยชือ่กรรมกำรที่
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เข้ำ/ไม่เข้ำร่วมประชุม	ค�ำชี้แจงที่เป็นสำระส�ำคัญ	ค�ำถำม/
ค�ำตอบ/ข้อคิดเห็น	วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน	มติที่
ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงด
ออกเสียง	รวมทั้งเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์(www.demco.co.th)ของบริษัทภำยใน	14	วันนับ
จำกวันประชุมผู้ถือหุ้น	และจัดให้มีกำรจัดเก็บรำยงำนกำร
ประชุมที่ดีสำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้

•	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ำได้รับผลตอบแทนตำมสิทธิอย่ำง
ครบถ้วนภำยหลงัจำกได้รบัอนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว	
บรษิทัฯ	ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทรำบถงึผลกำรพจิำรณำผ่ำนระบบ
ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้ทรำบถงึสทิธ	ิรวม
ทั้งระบุวันเวลำ	และรำยละเอียดของเงินปันผลที่จะได้รับ

	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ได้จดัให้มช่ีองทำงกำรสือ่สำรทีห่ลำกหลำยเพือ่
ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีมกนั	ทัง้ทำงเวบ็ไซต์	กำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร	Company	Visit	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และนัก
วิเครำะห์ได้เยี่ยมชมกิจกำรและพบผู้บริหำร	หรือกำรเข้ำร่วมให้
ข้อมลูกจิกำรในงำน	Opportunity	Day	ทีจ่ดัโดยตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	ประจ�ำทกุไตรมำส	รวมทัง้สำมำรถสือ่สำร
ผ่ำนทำงหมำยเลขโทรศัพท์	และอีเมล์	IR@demco.co.th	ของบ
รษิัทฯ	นอกเหนอืจำกกำรเปิดเผยข้อมลูตำมปกตผ่ิำนทำงระบบ
ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถเข้ำถงึสำรสนเทศ
ได้มำกที่สุด

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับกำรดูแลตำมสิทธิที่
เกี่ยวข้องและควรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกัน

 การปฏิบัติของบริษัท :

	บรษิทัให้ควำมส�ำคญัและสนบัสนนุกำรคุม้ครองสทิธติำมที่	
กฎหมำยก�ำหนดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม	เพื่อ
ประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ต่อผู้ถือหุ้น: 

	ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส	ซื่อสัตย์	สุจริต	ระมัดระวัง	ไม่
ด�ำเนินกำรใดๆ	อันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	
พร้อมทัง้จดัให้มรีะบบบญัชแีละกำรเงนิทีเ่ชือ่ถอืได้	และจะมุง่มัน่
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น	โดยค�ำนึงถึงกำรเจริญ
เติบโตของบริษัทในระยะยำวและกำรให้ผลตอบแทนในระดับที่
เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง

ต่อลูกค้า:

	เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	โดยมุ่งเน้นจริยธรรมและ
กำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำเชื่อมั่นและเกิด	
ควำมพึงพอใจสูงสุดโดยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตำม
ควำมต้องกำรหรือสูงกว่ำควำมคำดหมำย	และตรงต่อเวลำ	รวม
ทั้งรักษำควำมลับของลูกค้ำและไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง	หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ต่อคู่ค้า:

	ซื้อสินค้ำและรับบริกำรจำกคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ที่เป็นธรรมและปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงินอย่ำงเคร่งครัด	

ต่อคู่แข่ง:

	ประพฤตติำมกรอบกตกิำกำรแข่งขนัทีด่ี	รกัษำบรรทดัฐำน
ของข้อพงึปฏบิตัใินกำรแข่งขนั	หลกีเลีย่งวธิกีำรไม่สจุรติ	ปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยและกตกิำต่ำง	ๆ	อย่ำงเคร่งครดัและมจีรรยำบรรณ
ที่ดีทำงธุรกิจ	

ต่อพนักงาน:

	ปฏบิตักิบัพนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีมเป็นธรรม	ไม่ล�ำเอยีง	สนบั	
สนนุกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรท�ำงำน	รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจในเรื่อง
จรรยำบรรณในกำรปฏบิตังิำน	ก�ำหนดผลตอบแทนและสวสัดกิำร
ให้แก่พนักงำนให้อย่ำงเหมำะสม	มุ่งเน้นกำรพัฒนำ	เสริมสร้ำง
วฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท�ำงำนทีด่	ีรวมทัง้กำรส่งเสรมิกำร
ท�ำงำนเป็นทีม	เพื่อสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงำน

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม:

	รับผิดชอบ	ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง

ต่อหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: 

	ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องในด้ำนต่ำงๆ	ทัง้สิง่แวดล้อม	
ควำมปลอดภัย	แรงงำน	กำรจัดกำรด้ำนภำษีอำกรและบัญชี

	นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้มกีำรพฒันำกลไกกำร
มีส่วนร่วมในระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรเสริมสร้ำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	โดยก�ำหนดให้มี	
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เพื่อให้ข้อ
เสนอแนะอันเป็นประโยชน์และสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กบับริษัท	โดย
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	สำมำรถตดิต่อผ่ำนช่องทำงจดหมำยอเีลค็
ทรอนิกส์	(E-	mail)	:	IR@demco.co.th	หรือ	จดหมำยธรรมดำ
ที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท	ซึ่ง	ข้อค�ำถำม	/	ข้อร้องเรียน	
/	ข้อเสนอแนะต่ำงๆ	จะส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำร	
แก้ไขปรับปรุง	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรต่อไป

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

	หลักการ :	ข้อมูลข่ำวสำรส�ำคัญของบริษัทฯ	ควรได้รับ	
กำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลำ	เท่ำเทียมกัน	และ
น่ำเชื่อถือ

	การปฏิบัติของบริษัท : 

	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับ
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คณุภำพข้อมลูและกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเท่ำเทยีม	โปร่งใส	และ
เป็นธรรม	ผ่ำนทำงช่องทำงทีเ่ข้ำถงึได้ง่ำย	โดยในรอบปี	2553	ได้
ก�ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกดิควำมมัน่ใจ

•	 ได้เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ	ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน
และข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทำงกำรเงนิ	ตำมเกณฑ์ที	่ก.ล.ต.และ
ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดอย่ำงถกูต้อง	ครบ
ถ้วน	โปร่งใส

•	 	เปิดเผยข้อมลูบรษิทัฯ	ทีส่�ำคญัเพิม่เตมิตำมหลกักำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่อีย่ำงครบถ้วนทกุหมวด	ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำป	ี(แบบ	56-1)	รำยงำนประจ�ำปี	(แบบ	56-2)	
รวมทั้งเว็บไซต์	(www.demco.co.th)	ของบริษัท	เพื่อให้ผู้
ถอืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทยีมกนั

	จดัให้มหีน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์	เพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทน
ในกำรดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรเสนอสำรสนเทศทีค่รบถ้วน	
เชื่อถือได้	และทันเวลำให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	หลกัการ :	คณะกรรมกำรมบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	และรับผิดชอบต่อผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตน

	การปฏิบัติของบริษัท :

	เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนมั่นใจได้ว่ำ	บริษัทฯ	โดย	
คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	ภำรกิจ	และกลยุทธ์		
กำรด�ำเนินงำน	มีระบบกำรติดตำมและวัดผลกำรบริหำรงำน
ของฝ่ำยบริหำรที่มีประสิทธิภำพ	และเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร		
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี	คณะกรรมกำรได้ก�ำกับดูแล	เพื่อให้บริษัทฯ	ปฏิบัติ
ตำมหลักกำรข้ำงต้น	สรุปได้ดังนี้

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

	ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย	โดย		
ณ	ปัจจบุนั	คณะกรรมกำรบรษิทั	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน
ทั้งสิ้น	11	คน	แบ่งได้ดังนี้

	•	 กรรมกำรที่มำจำกผู้บริหำร	จ�ำนวน	7	คน	

	•	 กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร	จ�ำนวน	4	คน

	โดยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทหรือคิด
เป็นร้อยละ	36.37	ของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมดนั้นด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งมำจำกบุคคลภำยนอก
ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแต่อย่ำงใด

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

	บรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย	เพือ่ช่วยคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรพิจำรณำงำนต่ำงๆ	ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ
จ�ำนวน	4	คน	มำกกว่ำ	1	ใน	3	ของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้
คณะ	โดยกรรมกำรตรวจสอบทกุท่ำนมคีณุสมบตัติำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
ทั้งนี้	กรรมกำร	1	คน	เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์
ด้ำนบัญชีกำรเงินเป็นอย่ำงดี	คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำ
หน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน	ระบบควบคุมภำยใน	
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์	พร้อมทั้งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท

	กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	
3	ปี	โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบ

3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
 คณะกรรมการบริษัท

	คณะกรรมกำรบรษิทัมบีทบำทในกำรก�ำหนดนโยบำย	และ
ทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั	โดยตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

	คณะกรรมกำรบริษัททุกท่ำนมีควำมเข้ำใจในหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบของกรรมกำรและลกัษณะกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั	
และมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยำบรรณ	
(Code	of	ethics	or	statement	of	business	conduct)	โดย	
คณะกรรมกำรบรษิทัได้จดัท�ำหลกัจรรยำบรรณเพือ่ให้กรรมกำร	
ผูบ้รหิำร	และพนกังำนทกุคนได้ทรำบถงึมำตรฐำนกำรปฏบิตัติน
ตำมที่บริษัทได้วำงไว้	ทั้งนี้	จริยธรรมต้องยึดถือและปฏิบัติตำม	
ประกอบด้วย	ควำมซื่อสัตย์และเชื่อถือได้	กำรให้ควำมเคำรพ
ผู้อื่นอย่ำงสม�่ำเสมอ	กำรมีควำมยุติธรรมและไม่แบ่งแยก	กำร
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ	รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร	
กำรเกบ็รกัษำควำมลบั	กำรเกบ็บนัทกึข้อมลูของบรษิทัอย่ำงถกู
ต้อง	กำรระมัดระวังในกำรเปิดเผยข้อมูลบริษัท	กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ	กำรให้ควำมเป็นธรรมต่อคู่แข่ง
ทำงธุรกิจ	และควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

4.  การประชุมคณะกรรมการ

	บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร	และด�ำเนินกำร
ประชมุให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบรษิทั	กฎหมำยมหำชน	และ
กฎระเบยีบของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	บรษิทัจะมกีำร
บนัทกึกำรประชมุอย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วนเพือ่สำมำรถให้ผูถ้อืหุน้
สำมำรถตรวจสอบได้	กรรมกำรมหีน้ำทีต้่องเข้ำร่วมประชมุคณะ
กรรมกำรทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ	

	ทัง้นี	้ในปี	2551	–2553	กำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำร
แต่ละท่ำนมีรำยละเอียดดังนี้
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ชื่อกรรมกำร
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม	/	จ�ำนวนครั้งทั้งหมด

ปี	2551 ปี	2552 ปี	2553

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(1)	นำงประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์ 8/10 11/11 8/8

(2)	นำยประเดช	กิตติอิสรำนนท์ 9/10 10/11 8/8

(3)	นำยสุวัฒน์	จรดล 10/10 11/11 8/8

(4)	นำยพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์ 10/10 10/11 7/8

(5)	นำยอำคม	มำนะแก้ว 10/10 8/11 7/8

(6)	นำยภูมิชำย	หิรัญชัย 10/10 11/11 7/8

(7)	นำยไพโรจน์	ศิริรัตน์** - 8/8 8/8

กรรมการอิสระ

(7)	พล.	อ.	เธียร	ชนไมตรี 10/10 11/11 7/8

(8)	นำยสงวน	ตังเดชะหิรัญ 10/10 11/11 8/8

(9)	นำงสุนทริกำ	เกำฏีระ* 9/10 2/3 -

(10)	นำยไมตรี	ลักษณโกเศศ** - 8/8 7/8

(9)	นำงสำวภำษิตำ	กิจยโภค** - 8/8 8/8

5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	คณะกรรมกำรบริษัท	ได้จัดให้มีกำรประเมินผลตนเองเป็น
ประจ�ำอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	โดยใช้แบบประเมินผลที่จัดท�ำโดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งกำรประเมินผลดังกล่ำว
เป็นกำรช่วยให้กรรมกำรบริษัทแต่ละคนได้พิจำรณำทบทวน
ปัญหำและอปุสรรคต่ำงๆในรอบปีทีผ่่ำนมำ	และยงัเป็นเครือ่งมอื
ในกำรช่วยตรวจสอบและวเิครำะห์ให้เหน็ว่ำกำรท�ำงำนทีผ่่ำนมำ
มีประสิทธิภำพ	เกิดประสิทธิผลและปฏิบัติครบถ้วนตำมหน้ำที่
ของกรรมกำรด้วยหรือไม่

6.  ค่าตอบแทนกรรมการ

	บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจน
และโปร่งใส	โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรม
ประเภทเดียวกันตำมควำมเหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและ
รักษำกรรมกำรบริษัทที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร	ค่ำตอบแทน
กรรมกำรต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	ส�ำหรบัค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรนัน้	จะเป็นไปตำมกำรประเมนิ
ของกรรมกำรผู้จัดกำร	ซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทและผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำรแต่ละคน

หมายเหตุ * เข้าด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 แทนกรรมการที่ลาออก โดยด�ารงต�าแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ 
   ** เข้าด�ารงต�าแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2552 วันที่ 9 เมษายน 2552

7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีนโยบำยส่งเสริมกำรให้ควำมรู้แก่
คณะกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง	โดยได้เผยแพร่	
กฏ	ระเบยีบ	แนวปฏบิตัต่ิำง	ๆ	ทีไ่ด้รบัจำก	ส�ำนกังำน	ก.ล.ต.และ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ	ให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำรและผูท้ีเ่กีย่วข้องรบัทรำบ
อย่ำงสม�่ำเสมอ	

	ส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทเข้ำอบรมหลักสูตร	Directors	
Accreditation	Program	(DAP)	จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ทุกคน

	ส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่มีควำมรู้ด้ำนบัญชีกำรเงิน
เข้ำอบรมหลกัสตูร	Finance	for	non-finance	Director	(FN)	จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	

	ส่งเสริมให้กรรมกำรตรวจสอบเข้ำอบรมหลักสูตร	Audit	
Committee	Program	(ACP)	จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)	ทุกคน

	ส่งเสริมให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจ
สอบเข้ำอบรมหลกัสตูร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	
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	นอกจำกนีบ้รษิทัยงัได้จดัให้เลขำนกุำรบรษิทั	และเลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ	และรับฟัง/
เสวนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และเป็น

1.	 กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้อง
รักษำควำมลับ	และ/หรือ	ข้อมูลภำยในของบริษัท				

2.	 กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้อง
ไม่น�ำควำมลับ	และ/หรือ	ข้อมูลภำยในของบริษัทไปเปิด
เผย	หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่นใดไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	และไม่วำ่จะ
ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

3.	 กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้อง
ไม่ท�ำกำรซื้อขำย	โอนหรือรับโอน	หลักทรัพย์ของบริษัท
โดยใช้ควำมลับและ/หรือ	ข้อมูลภำยในบริษัท	และ/หรือเข้ำ
ท�ำนติกิรรมอืน่ใดโดยใช้ควำมลบัและ/หรอืข้อมลูภำยในของ
บริษัท	อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท	ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม	ข้อก�ำหนดนีใ้ห้รวมควำมถงึคูส่มรสและ
บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	
และลูกจ้ำงของบริษัทด้วย	

ประโยชน์	ต่อกำรปฏิบัติงำน	ที่จัดโดยส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ตลำด
หลักทรัพย์ฯ	และสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย	อย่ำงสม�่ำเสมอ

กำรดูแลและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน

	กรรมกำรและผูบ้รหิำรทกุคนได้ลงนำมรบัทรำบภำระหน้ำทีใ่น
กำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ของตนในบรษิทั	รวมถงึคูส่มรสและ
บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ	ตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำร
ถอืหลกัทรพัย์	ต่อส�ำนกังำน	ก.ล.ต.	และตลำดหลกัทรพัย์ฯ	ตำม
มำตรำ	59	และบทลงโทษตำมมำตรำ	275	แห่งพระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	โดยกรรมกำรและผู้
บรหิำรทกุท่ำนมหีน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของ
ตน	รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	ต่อส�ำนักงำน	
ก.ล.ต.	และตลำดหลักทรัพย์ฯ	ดังนี้

1.	 กำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ครัง้แรก	(แบบ	59-1)	ภำยใน	
30	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
หรือผู้บริหำร

2.	 กำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์	(แบบ	59-2)	
ทกุครัง้เมือ่มกีำรซือ้	ขำย	โอน	หรอืรบัหลกัทรพัย์	ภำยใน	3	
วนันบัแต่วนัทีเ่กดิรำยกำรขึน้	พร้อมทัง้ส่งส�ำเนำรำยงำนนีใ้ห้
เลขำนุกำรของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐำนทุกครั้ง
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โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

	รำยชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รำยแรก		ณ		วันที่		23		ธันวำคม	2553

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
ณ	วันที่		23		ธันวำคม	2553

จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1.	กลุ่มนำงประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	1 100,932,033 23.18

2.	นำยก�ำธร			กิตติอิสรำนนท์ 25,528,573 5.86

3.	กลุ่มนำยประเดช	กิตติอิสรำนนท์	2 19,065,492 4.38

4.	บจก.ไทยเอ็นวีดีอำร์ 18,881,103 4.34

5.	บจก.ดีดีมำร์ท 18,846,475 4.33

6.	นำยอำนันท์		ตันติจรัสชีพ 13,676,036 3.14

7.		น.ส.นันทิดำ			กิตติอิสรำนนท์ 11,720,623 2.69

8.		น.ส.เจนจิรำ			กิตติอิสรำนนท์ 9,857,144 2.26

9.	นำยสุวัฒน์	จรดล 8,477,951 1.95

10.	นำยสุกฤษฏิ์			จรดล 7,866,753 1.81

11.	อื่นๆ 200,609,660 46.06

รวม 435,461,843 100.00

หมายเหตุ:

1. กลุ่มนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประกอบด้วย นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์  นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 

2. กลุ่มนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ประกอบด้วย นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นางบุษยา กิตติอิสรานนท์   
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 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรมกำร
ทั้งหมด	3	ชุด	คือ	คณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรบริหำร	
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน	11	คน	ดังนี้

1	 นำงประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	 ประธำนกรรมกำร	

2	 พล.อ.เธียร	ชนไมตรี	 กรรมกำรอิสระและ

	 	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	

3	 นำยสงวน	ตังเดชะหิรัญ		 กรรมกำรอิสระและ

	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	

4	 นำยไมตรี	ลักษณโกเศศ**		 กรรมกำรอิสระและ

	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	

5	 น.ส.ภำษิตำ	กิจยโภค**	 กรรมกำรอิสระและ

	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	

6	 นำยประเดช	กิตติอิสรำนนท์		 กรรมกำร

7	 นำยสุวัฒน์	จรดล		 กรรมกำร

8	 นำยพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์		 กรรมกำร

9	 นำยภูมิชำย	หิรัญชัย	 กรรมกำร

10	 นำยอำคม	มำนะแก้ว	 กรรมกำร

11	 นำยไพโรจน์	ศิริรัตน์**	 กรรมกำร

โดยมีนำยไพฑูรย์	ก�ำชัย	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยกำร
เงินและบัญชี	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

หมายเหตุ ** เข้าด�ารงต�าแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญ   
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 
เป็นดังนี้

นำงประพร์ี	ปุย้พนัธวงศ์	นำยประเดช	กติตอิสิรำนนท์	นำย
สวุฒัน์	จรดล	และนำยพงษ์ศกัดิ	์ศริคิปุต์	ลงลำยมอืชือ่	จ�ำนวน	2	
คน	และประทับตรำส�ำคัญบริษัท	หรือ	นำงประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	
นำยประเดช	กติตอิสิรำนนท์	นำยสวุฒัน์	จรดล	นำยพงษ์ศกัดิ	์ศริิ
คุปต์	คนใดคนหนึ่ง	ลงนำม	ร่วมกับ	นำยภูมิชำย	หิรัญชัย	หรือ
นำยอำคม	มำนะแก้ว	หรือนำยไพโรจน	์ศิริรัตน์และประทับตรำ
ส�ำคัญบริษัท

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	จำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที	่1/2549	เมือ่วนั
ที่	30	พฤษภำคม	2549	ที่ประชุมได้ก�ำหนด	ขอบเขต	อ�ำนำจ	
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั	เพือ่ให้คณะ
กรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้	และมอี�ำนำจใน
กำรจัดกำรบริษัท	ดังต่อไปนี้

(1)		 ต้องปฏบิตัหิน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย	วตัถปุระสงค์	
ข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)		 ก�ำหนดนโยบำย	และทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนกำรลงทนุ	
และกำรบรหิำรจดักำรทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ	ของบรษิทั

(3)		 ก�ำหนดและควบคมุดแูลให้ฝ่ำยบรหิำร	ด�ำเนนิกำรให้
เป็นไปตำมนโยบำยทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	
และประสทิธผิลโดยค�ำนงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็น
ส�ำคัญ

(4)	 	จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย	และควำมถูก
ต้องในสังคม

(5)		 จัดกำรบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์ทีก่�ำหนดไว้
ในหนังสือบริคณห์สนธิ

(6)		 จดักำรบรษิทัให้เป็นไปตำมระเบยีบทีก่�ำหนดไว้ในข้อ
บังคับของบริษัท

(7)		 จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(8)		 จดักำรแต่งตัง้	“คณะกรรมกำรบรหิำร”	เพือ่ท�ำหน้ำทีบ่รหิำร
กจิกำรรวมถงึก�ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรที่
เหมำะสม

(9)		 จดักำรแต่งตัง้	“กรรมกำรผูจ้ดักำร”	เพือ่บรหิำรควบคมุ
ดแูลกจิกำร	ทัง้ปวงของบรษิทั	รวมถงึก�ำหนดอตัรำค่ำ
ตอบแทน	และสวัสดิกำรที่เหมำะสม

(10)	 กำรให้คณุให้โทษแก่กรรมกำรผูจ้ดักำร	โดยกรรมกำร
ที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	เว้นแต่อ�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำรดงัต่อไปนี	้จะกระท�ำได้กต่็อ
เมือ่ได้รบัอนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน	ทัง้นีเ้รือ่งทีก่รรมกำรมี
ส่วนได้เสีย	หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรอืบรษิทัย่อย	ให้กรรมกำรซึง่มส่ีวนได้เสยี	หรอืมคีวำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้

(ก)	 เรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

(ข)		 กำรท�ำรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสียและอยู่ใน
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ข่ำยทีก่ฎหมำย	หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รบัอนมุตัจิำกทีป่ระชมุ	
ผู้ถือหุ้น

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรทีเ่ข้ำร่วม
ประชมุ	และจำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ	3	
ใน	4	ของจ�ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทเีข้ำประชมุและมสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(ก)		 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำง
ส่วนที่ส�ำคัญ

(ข)		 กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัท
เอกชนมำเป็นของบริษัท

(ค)		 กำรท�ำ	แก้ไข	หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำ
กิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส�ำคัญ	กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท
หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก�ำไรขำดทุนกัน

(ง)		 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ)		 กำรเพิ่มทุน	กำรลดทุน	กำรออกหุ้นกู้	กำรควบหรือ
เลิกบริษัท

(ฉ)		 กำรอืน่ใดทีก่�ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญตัขิองกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรพัย์และ/หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชมุ
คณะกรรมกำรและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีง	
ดงักล่ำวข้ำงต้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริหำร	มีจ�ำนวน	8	คน	ดังนี้

1	 นำงประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	 ประธำนกรรมกำรบริหำร

2	 นำยประเดช	กิตติอิสรำนนท์	รองประธำนกรรมกำรบรหิำร

3	 นำยสุวัฒน์	จรดล	 กรรมกำรบริหำร

4	 นำยพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	 กรรมกำรบริหำร

5	 นำยภูมิชำย	หิรัญชัย	 กรรมกำรบริหำร

6	 นำยอำคม	มำนะแก้ว	 กรรมกำรบริหำร

7	 นำยไพโรจน์	ศิริรัตน์	 กรรมกำรบริหำร

8	 นำยภำณุเดช	หงสกุล	 กรรมกำรบริหำร

	โดยมีนำยไพฑูรย์	ก�ำชัย	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยกำร
เงินและบัญชีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่	1/2549	เมื่อวัน
ที่	30	พฤษภำคม	2549	ที่ประชุมได้ก�ำหนด	ขอบเขต	อ�ำนำจ	
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร	ดงัต่อไปนี้

(1)		 มอี�ำนำจสัง่กำร	วำงแผน	และด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั	
ให้เป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด

(2)		 ก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

(3)		 ก�ำหนดแผน	และแนวทำงเกีย่วกบักำรลงทนุ	และกำร
ระดมทุนตำมนโยบำยของบริษัท

(4)		 พิจำรณำวำระต ่ำงๆ	ก ่อนเสนอขออนุมัติจำก	
คณะกรรมกำรบริษัท

(5)		 มีอ�ำนำจพิจำรณำก�ำหนดสวัสดิกำรพนักงำน	ให้	
เหมำะสมกับสภำพกำร	ประเพณี	และสอดคล้องกับ
กฎหมำยทีบ่งัคบัใช้อยู่

(6)		 มีอ�ำนำจอนุมัติกำรลงทุน	กำรซื้อขำยทรัพย์สินถำวร
ของบริษัท	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	กำรกู้ยืมเงิน	กำรให้	
กู้ยืมเงิน	กำรเข้ำท�ำสัญญำหรือกำรท�ำนิติกรรมใดๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรค้ำโดยปกติและเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของบริษัท

•	 วงเงินไม่เกิน	5	ล้ำนบำท	ส�ำหรับกำรซื้อขำย
ทรัพย์สินถำวรและกำรให้กู้ยืมเงิน

•	 วงเงนิไม่เกนิ	1,500	ล้ำนบำท	ส�ำหรบักำรเสนอ
รำคำในกรณีธุรกิจปกติ*

•	 วงเงินไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	ส�ำหรับกำรเสนอ
รำคำในกรณีธุรกิจอื่น*

•	 วงเงินไม่เกิน	1,500	ล้ำนบำท	ส�ำหรับกำรกู้ยืม
เงนิ	กำรจดัซือ้จดัจ้ำง	กำรเข้ำท�ำสญัญำ/นติกิรรม	
ใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรค้ำโดยปกติ	ตำม
วัตถุประสงค์ของบริษัท*	และ

•	 วงเงนิไม่เกนิ	500	ล้ำนบำท	ส�ำหรบักำรกูย้มืเงนิ	
กำรจดัซือ้จดัจ้ำง	กำรเข้ำท�ำสญัญำ/นติกิรรมใดๆ	
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิกำรค้ำอืน่	ตำมวตัถปุระสงค์
ของบริษัท*

	(7)		 ในกรณีที่ก�ำหนดไว้ในแผนธุรกิจ	หรืองบประมำณที่
คณะกรรมกำรบริษัท	อนุมัติไว้แล้ว	คณะกรรมกำร
บริหำร	สำมำรถด�ำเนินกำรได้โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน

(8)		 มอี�ำนำจอนมุตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบรหิำร
ทีจ่�ำเป็น	รวมถงึก�ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนและสวสัดกิำร
ทีเ่หมำะสม
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ทั้งนี้	กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น	ต้องอยู่ภำยใต้	
หลกัเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั	ทัง้นี้	
คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำรใดๆ	ในหรือ
เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	รำยกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	และ/หรือ	รำยกำรหรือเรื่องที่
คณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	มีส่วนได้
เสยี	หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดทีจ่ะท�ำขึน้กบั
บริษัทและบริษัทย่อย	(ถ้ำมี)	ในกรณีดังกล่ำว	ให้คณะกรรมกำร
บรหิำรน�ำเสนอเรือ่งดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และ/หรอื	
คณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป	โดยกรรมกำร
บริหำรท่ำนนั้น	และบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัในเรือ่งดงักล่ำว

หมายเหต ุ* พจิารณาเพิม่เตมิอ�านาจอนมุตัติามการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย	กรรมกำรอสิระ	4	คน	ทีม่ไิด้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้บริหำร	และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของส�ำนักงำน
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ดังนี้

1.	 พล.อ.เธียร	ชนไมตรี		 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	 นำยสงวน	ตังเดชะหิรัญ		 กรรมกำรตรวจสอบ

3.	 นำยไมตรี	ลักษณโกเศศ**		กรรมกำรตรวจสอบ	

4.	 น.ส.ภำษิตำ	กิจยโภค**		 กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมนีางสาววรรณฤด ีสวุพนัธ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ ** เข้าด�ารงต�าแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	
3	ปี	หรือสิ้นสุดโดยกำรลำออกหรือกำรถอดถอนจำกคณะกรรม
กำรบริษัทฯ	หรือกำรพ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ	ทั้งนี้
กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
แต่งตั้ง	จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	อีกได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	มบีทบำท	หน้ำที	่ควำมรบัผดิชอบ
ตำมกฏบัตร	ดังนี้

(1)		สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
และเพียงพอ

(2)		สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน	(Internal	Control)	

และ	ระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	ทีเ่หมำะสม
และมปีระสทิธผิล	และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำ	
แต่งตัง้	โยกย้ำย	เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	
หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

(3)		สอบทำนให้บริษัทปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และ
กฎหมำย	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4)		พจิำรณำ	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่
ท�ำหนำ้ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่ำตอบแทน
ของบคุคลดงักล่ำว	รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

(5)		พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดั
แย้งทำงผลประโยชน์	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6)		จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไป

(ก)		 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่	
เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

	(ข)		ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุ
ภำยในของบริษัท

	(ค)		ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย	
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ข้อก�ำหนดของตลำด	
หลกัทรพัย์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

(ง)		 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)		 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

(ฉ)		 จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำร
เข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช)		 ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกตโุดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจ
สอบได้รบัจำกกำรปฎบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร	(Charter)

(ซ)		 รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบ	
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบ
หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(7)		ปฎิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย
ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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เลขานุการบริษัท

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบริษัท	
จดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและ
เตรยีมพร้อมเพือ่รองรบั	พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ	
พ.ศ.2535	ฉบบัแก้ไข	ทีก่�ำหนดให้บรษิทัจดทะเบยีน	ต้องจดัให้มี
เลขำนกุำรบรษิทั	โดยกำรแต่งตัง้ของคณะกรรมกำรนัน้	บรษิทัฯได้
แต่งตัง้ให้นำยไพฑรูย์	ก�ำชยั	เป็นเลขำนกุำรของบรษิทั	ตำมมตขิอง
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรครัง้ที	่3/2551	เมือ่วนัที	่4	มนีำคม	2551	
โดยมภีำระหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฏหมำยและกฏเกณฑ์ต่ำง	ๆ 	ที่	
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรต้องทรำบ	เพื่อท�ำหน้ำที่อย่ำงเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร	
ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำร	ด�ำเนิน
กำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้น	
และดแูลกำรจดัเกบ็เอกสำรทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ	ได้แก่	ทะเบยีน
กรรมกำร	หนังสือนัดประชุม	และรำยงำนกำรประชุม	เป็นต้น

ผู้บริหาร

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีผู้บริหำรจ�ำนวน	11	
คน	ดังนี้

1.	 นำยประเดช	กิตติอิสรำนนท์		
กรรมกำรผู้จัดกำร		

2.	 นำยสุวัฒน์	จรดล	
รองกรรมกำรผู้จัดกำรก�ำกับดูแลสำยกำรเงิน	บัญชี			
บุคคล	และคลังสินค้ำ

3.	 นำยพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	
รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ก�ำกับดูแลสำยงำนก่อสร้ำง	

4.	 นำยอำคม	มำนะแก้ว	
รองกรรมกำรผู้จัดกำร	ก�ำกับดูแลสำยงำนกำรตลำด	

5.	 นำยไพโรจน์	ศิริรัตน์	
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรก�ำกบัดแูลสำยงำนจดัซือ้	และโรงงำน

6.	 นำยภูมิชำย	หิรัญชัย	
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบุคคล	คลังสินค้ำ

7.	 นำยภำณุเดช	หงสกุล	
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนก่อสร้ำงงำนระบบ

8.	 นำยไพฑูรย์	ก�ำชัย	
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรเงินและบัญชี

9.	 นำยรักษำ	สำรณำคมน์กุล	
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนก่อสร้ำงสถำนไีฟฟ้ำ1	
และ	2

10.	 นำยพิสุทธิ์	รัตนวิลัย	
	ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนโรงงำน	

11.	 นำยฉัตรชัย	พืชพันธ์	 	
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรออกแบบและ
วิศวกรรม

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

จำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที	่1/2549	เมือ่วนัที่	
30	พฤษภำคม	2549	ทีป่ระชมุได้ก�ำหนด	ขอบเขต	อ�ำนำจ	หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร	ดังต่อไปนี้

1.	 เสนอแผนและแนวทำงกำรบรหิำรให้แก่คณะกรรมกำร
บริหำรพิจำรณำ

2.	 วำงแผนและควบคมุกำรด�ำเนนิงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย
ทีก่�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรบรหิำร

3.	 ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้แก่ผู้
บริหำรระดับสูง

4.	 สรปุผลกำรด�ำเนนิงำนเพือ่น�ำเสนอคณะกรรมกำรบรหิำร

5.	 มอี�ำนำจจ้ำง	แต่งตัง้	ปลดออก	ให้ออก	ไล่ออก	ก�ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำง	ให้บ�ำเหน็จรำงวัล	ปรับขึ้นเงินเดือนค่ำ
ตอบแทน	โบนัส	ส�ำหรับพนักงำนตั้งแต่รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรลงมำ

6.	 มีอ�ำนำจอนุมัติกำรลงทุน	กำรซื้อขำยทรัพย์สินถำวร
ของบริษัท	กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	กำรกู้ยืมเงิน	กำรให้	
กู้ยืมเงิน	กำรเข้ำท�ำสัญญำหรือกำรท�ำนิติกรรมใดๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรค้ำโดยปกติและเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของบริษัท	

•	 วงเงินไม่เกิน	2	ล้ำนบำท	ส�ำหรับกำรซื้อขำย
ทรัพย์สินถำวรและกำรให้กู้ยืมเงิน	

•	 วงเงนิไม่เกนิ	500	ล้ำนบำท	ส�ำหรบักำรเสนอรำคำ
ในกรณีธุรกิจปกติ*

•	 วงเงนิไม่เกนิ	100	ล้ำนบำท	ส�ำหรบักำรเสนอรำคำ
ในกรณีธุรกิจอื่น*

•	 วงเงินไม่เกิน	500	ล้ำนบำท	ส�ำหรับกำรกู้ยืมเงิน	
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	กำรเข้ำท�ำสัญญำ/นิติกรรม	
	ใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรค้ำโดยปกติ	ตำม
วัตถุประสงค์ของบริษัท*	

•	 วงเงินไม่เกิน	100	ล้ำนบำท	ส�ำหรับกำรกู้ยืมเงิน	
กำรจดัซือ้จดัจ้ำง	กำรเข้ำท�ำสญัญำ/นติกิรรมใดๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรค้ำอื่น	ตำมวัตถุประสงค์
ของบริษัท*
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7	 มีอ�ำนำจกระท�ำกำร	และแสดงตนเป็นตัวแทนของ
บรษิทัต่อบคุคลภำยนอกในกจิกำรเกีย่วข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท

8	 มอี�ำนำจอนมุตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำด้ำนต่ำงๆ	ทีจ่�ำเป็น
ต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั	รวมถงึก�ำหนดอตัรำค่ำ
ตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม

9	 ด�ำเนินกิจกำร	ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไป
ของบริษัทหรือกิจกำรอื่นๆ	ที่	คณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือ	คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย

10	 มอี�ำนำจกระท�ำกำรขอวงเงนิ	Line	Credit	จำกธนำคำร	
ส�ำหรับใช้บริหำรจัดกำรโครงกำรต่ำงๆ	ของบริษัท	
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน	เมื่อธนำคำรอนุมัติวงเงินแล้วใน
กำรเข้ำผูกพันใช้เงินจำกธนำคำรดังกล่ำว	ต้องมีกำร
ขออนุมัติตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่อีกครั้ง

	ทัง้นี	้กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
กรรมกำรผูจ้ดักำรดงักล่ำวข้ำงต้นนัน้ต้องอยู	่ภำยใต้หลกัเกณฑ์

ของกฎหมำยและกฎระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทั	ทัง้นี	้กรรมกำรผู้
จดักำรไม่มอี�ำนำจในกำรด�ำเนนิกำรใดๆ	ใน/หรอืเกีย่วกบัรำยกำร
ทีเ่กีย่วโยงกนั	รำยกำรได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�ำคญั
ของบริษัท	และ/หรือ	รำยกำรหรือเรื่องที่กรรมกำรผู้จัดกำรหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย	(ถ้ำ
มี)	ในกรณีดังกล่ำว	ให้กรรมกำรผู้จัดกำรน�ำเสนอเรื่องดังกล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั	เพือ่
พจิำรณำอนมุตัต่ิอไป	โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรจะไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในกำรประชุมมีคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องดังกล่ำว

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรเป็นรำยเดือน	โดย
มีรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ในช่วงเวลำปี		
2551	–	2553	เป็นดังนี้
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รำยชื่อกรรมกำร
ปี	2551 ปี	2552 ปี	2553

จ�ำนวนเงิน(บำท) จ�ำนวนเงิน(บำท) จ�ำนวนเงิน(บำท)

นำงประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์ 451,500 462,000 462,000

พล.อ.เธียร	ชนไมตรี	 451,500 462,000 462,000

นำยสงวน	ตังเดชะหิรัญ	 451,500 462,000 462,000

นำยไมตรี	ลักษณโกเศศ*** - 328,533 462,000

นำงสำวภำษิตำ	กิจยโภค*** - 328,533 462,000

นำยประเดช	กิตติอิสรำนนท์	 258,000 264,000 264,000

นำยสุวัฒน์	จรดล	 258,000 264,000 264,000

นำยพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	 258,000 264,000 264,000

นำยอำคม	มำนะแก้ว 258,000 264,000 264,000

นำยภูมิชำย	หิรัญชัย 258,000 264,000 264,000

	นำยไพโรจน์	ศิริรัตน์*** - 187,733 264,000

นำงสุนทริกำ	เกำฏีระ** 451,500 133,467 -

   รวมทั้งสิ้น 3,096,000 3,684,266 3,894,000

หมายเหตุ  *** เข้าด�ารงต�าแหน่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
  ** เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนางมณี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 และพ้นต�าแหน่งตามวาระ 
     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ลักษณะค่ำ
ตอบแทน

ปี	2551 ปี	2552 ปี	2553

จ�ำนวนผู้บริหำร

(รำย)

จ�ำนวนเงิน	

(บำท)

จ�ำนวนผู้บริหำร

(รำย)

จ�ำนวนเงิน	

(บำท)

จ�ำนวนผู้บริหำร

(รำย)

จ�ำนวนเงิน	

(บำท)

เบี้ยประชุม 6 2,160,000 8 2,280,000 8 2,880,000

บ�ำเหน็จ	 - -

รวมทั้งสิ้น 6 2,160,000 8 2,280,000 8 2,880,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ลักษณะค่ำ
ตอบแทน

ปี	2551 ปี	2552 ปี	2553

จ�ำนวนผู้บริหำร	
(รำย)

จ�ำนวนเงิน	
(บำท)

จ�ำนวนผู้บริหำร	
(รำย)

จ�ำนวนเงิน	
(บำท)

จ�ำนวนผู้บริหำร	
(รำย)

จ�ำนวนเงิน	
(บำท)

เงินเดือนรวม 10 25,063,000 11 26,322,417 6 20,311,000

โบนัส 10 1,986,900 10 1,986,900 6 1,648,070

รวมทั้งสิ้น 27,049,900 28,309,317 21,959,070

หมายเหตุ ปี 2553 จ�านวนผู้บริหารลดลงเนื่องจากการปรับผังโครงสร้างใหม่ ค่าตอบแทนผู้บริหารรายงานตามหลักเกณฑ์ที่ 
กลต.ก�าหนด



กำรคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ
บรษิทัไม่ได้ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	วธิกีำรสรรหำกรรมกำรจะ
กระท�ำโดยคณะกรรมกำรบริษัท	ซึ่งจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก
ตำมเกณฑ์คุณสมบัติตำมมำตรำ	68	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ�ำกดั	พ.ศ.	2535	และตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง	นอกจำกนีย้งัพจิำรณำ
ถงึประสบกำรณ์	ควำมรู	้และควำมสำมำรถ	จำกนัน้จงึน�ำรำยชือ่
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง

ในกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรของบริษัทจะกระท�ำโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น	ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

(ก)	 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่
เสียง

(ข)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ตำมข้อ	
1	เพือ่เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร
กไ็ด้	แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้กรรมกำรคนใดมำกกว่ำ
หรือน้อยกว่ำคนอื่นไม่ได้

(ค)	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็น
ผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำร
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคล
ซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร

เท่ำกนัเกนิจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

นอกจำกนี	้ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้	ให้กรรมกำร
ออกจำกต�ำแหน่ง	1	ใน	3	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะออกไม่อำจ
แบ่งให้ตรงเป็นจ�ำนวนได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
สดัส่วน	1	ใน	3	กรรมกำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รบัเลอืก
เข้ำรบัต�ำแหน่งอีกกไ็ด้	กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปี
แรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้	ให้ใช้วธิจีบัสลำก
กันว่ำผู้ใดจะออก	ส่วนในปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง	กรรมกำรที่ออก
ตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น	นอกจำกถึง
ครำวออกตำมวำระ	ให้กรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มลีกัษณะต้องห้ำม	ตำมมำตรำ	68	แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทั
มหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป	เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้อย
กว่ำ	2	เดือน			บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรซึง่
ตนแทน	และต้องได้รบัมตขิองคณะกรรมกำรด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่
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คณะกรรมกำรบรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อระบบควบคมุภำยใน	
อย่ำงต่อเนื่อง	โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ	สอบทำนกำรประเมนิระบบควบคมุ
ภำยใน	โดยมฝ่ีำยตรวจสอบภำยในรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	ท�ำหน้ำที่สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำงๆ	
ของบรษิทัตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำ	
กำรปฏบิตังิำนมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล	มกีำรใช้ทรพัยำกร
ต่ำงๆ	ของบรษิทัอย่ำงคุม้ค่ำสมประโยชน์	รวมถงึมกีำรควบคมุด้ำน
กำรด�ำเนนิงำน	ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถกูต้อง	เชือ่ถอื
ได้และทนัเวลำ	รวมทัง้กำรปฏบิตัติำมนโยบำย	และให้เป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดกฏหมำยและข้อบงัคบัของทำงรำชกำร	มกีำรทบทวน
ควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อให้	
สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้	บนพืน้ฐำน	
ควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย	นอกจำกนี้	
คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมหีน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำคดัเลอืกและ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	รวมทั้งค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	
พจิำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัในกรณทีีเ่กดิรำยกำรเกีย่ว
โยงหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคีวำม
ถูกต้องครบถ้วน

	ในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญเป็น
อย่ำงยิ่ง	โดยบริษัทมีกำรพิจำรณำและประเมินปัจจัยควำมเสี่ยง

ของธุรกิจในด้ำนต่ำง	ๆ	พร้อมทั้งมีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและสอดคล้องในแต่ละสถำนกำรณ์

	ในรอบปี	2553	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมกันประชุม	
4	ครั้ง	โดยมีฝ่ำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง	
และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	โดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยเป็นจ�ำนวน	1	ครั้ง	ในเดือน
ช่วงต้นมกรำคม	2554	ส�ำหรบักำรพจิำรณำงบกำรเงนิของบรษิทั
ประจ�ำปี	2553	คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้ประเมนิระบบควบคมุภำยในตำมแบบประเมนิควำมเพยีงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในทั้ง	5	องค์ประกอบ	คือ	โครงสรำ้ง
องค์กรและสภำพแวดล้อม	กำรบรหิำรควำมเสีย่ง	กำรควบคมุ	กำร
ปฏบิตังิำนของฝ่ำยบรหิำร	ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู	
ระบบกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน	ประกอบกับผลกำรตรวจสอบ
ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	สรปุควำมเหน็ได้ว่ำบรษิทัมรีะบบกำร
ควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ	ไม่มี
ข้อบกพร่องของระบบควบคุมภำยในที่เป็นสำระส�ำคัญ	รำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทจัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีทีรับรองโดย
ทั่วไป	กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง	
เชื่อถือได้	กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฏหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	และกฏหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

	นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	
และผู้สอบบัญชี	มีควำมเห็นว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็น

ไปภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่โปร่งใสมีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม	มปีระสทิธภิำพ	และตระหนกั
ดว่ีำระบบกำรควบคมุภำยในใดๆ	กต็ำม
อำจไม่สำมำรถรับประกันได้ทั้งหมด	
ต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกควำมผิด
พลำดที่เป็นสำระส�ำคัญ	แต่สำมำรถ
ป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่		
สมเหตุสมผล

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 39

กำรควบคุมภำยใน



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ	ประกอบด้วยกรรมกำร
อสิระ	จ�ำนวน	4	ท่ำน	ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุ	ิมคีวำมรู	้ควำมเชีย่วชำญ
ด้ำนกำรเงิน	บัญชี	กฏหมำย	วิศวกรรม	กำรบริหำรองค์กร	และ
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดและ	แนวทำงปฏบิตัทิีด่ขีอง
คณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำม
เหน็อย่ำงเป็นอสิระ	เป็นไปตำมขอบเขต	อ�ำนำจและภำระหน้ำที่	
ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ในรอบปี	2553	
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัให้มกีำรประชมุ	4	ครัง้	มกีรรมกำร
ตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบถ้วน	3	ครั้งและ	1	ครั้งมี
กรรมกำรตรวจสอบลำประชุม	2	ท่ำน	เพื่อพิจำรณำและอนุมัติ
เรื่องต่ำงๆ	โดยสรุป	ดังนี้

1.	 สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ�ำ
ปี	2553	ของบรษิทัฯ	โดยผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิำรของ	
บรษิทัฯมหีน้ำทีร่บัผดิชอบจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิให้
มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้	ตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน
อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ	ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ	งบกำร
เงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.	 อนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในและสอบทำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน	รวมถึงกำรประเมินผลกำรด�ำเนิน
งำนและระบบควบคุมภำยในระหว่ำงปี	2553	เพื่อให้
มัน่ใจว่ำบรษิทัฯ	มรีะบบควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอและ
มปีระสทิธผิล	สนบัสนนุให้กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	
บรรลวุตัถปุระสงค์	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำม
เหน็ว่ำบรษิทัฯ	มกีำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอเหมำะสม	

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และมกีำรปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.	 สอบทำนกำรเข้ำท�ำรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจก่อให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน	์ในปี	2553	เพื่อให้
แน่ใจว่ำ	กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงมีควำมสมเหตุสม
ผล	เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	ซึ่ง
บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี	สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด

4.	 สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและกฏหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของ
บริษัท	รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของบริษัทฯ

5.	 เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัให้พจิำรณำแต่งตัง้นำงสำว	
จินตนำ	มหำวนิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่	4687	
หรอื	นำงจนิตนำ	เตชะมนตรกีลุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำต
เลขที	่5231	แห่งส�ำนกังำนสอบบญัช	ีซ	ีแอนด์	เอ	เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจ�ำปี	2554	โดยก�ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงินรวมไม่เกิน	900,000	บำท

ทั้งนี้ในกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบ
ปี	2553	ได้รับควำมร่วมมือด้วยดีจำก	ผู้บริหำรของบริษัทฯ	ผู้
สอบบัญชีและทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	จึงขอขอบคุณมำ	ณ	โอกำสนี้

	 เธียร ชนไมตรี 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255340



รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

	 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	งบก�ำไรขำดทุนรวม	งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม	และงบกระแสเงินสดรวม	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	และได้ตรวจสอบงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ด้วยเช่นกัน	ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อควำมถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมลูในงบกำรเงนิเหล่ำนี	้ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจ
สอบของข้ำพเจ้ำ	งบกำรเงินรวมของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	และงบกำรเงินเฉพำะกิจของ	บริษัท	เด็มโก้	
จ�ำกัด	(มหำชน)	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2552	ที่แสดงเปรียบเทียบไว้	ณ	ที่นี้	ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่ำนอื่น	ซึ่งได้
แสดงควำมเห็นไว้อย่ำงมีเงื่อนไข	ตำมรำยงำนลงวันที่	19	กุมภำพันธ์	2553

	 ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำต้องวำงแผน	และปฏิบัติงำน
เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมันอย่ำงมีเหตุผลว่ำ	งบกำรเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่	กำรตรวจสอบรวมถึง
กำรใช้วิธีกำรทดสอบหลักฐำนประกอบรำยกำรทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงิน	และกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน	กำรประเมินควำมเหมำะ
สมของหลักกำรบัญชีที่กิจกำรใช้	และประมำณกำรเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรเงินที่เป็นสำระส�ำคัญซึ่งผู้บริหำรเป็นผู้จัดท�ำขึ้น	ตลอด
จนกำรประเมนิถงึควำมเหมำะสมของกำรแสดงรำยกำรทีน่�ำเสนอในงบกำรเงนิโดยรวม	ข้ำพเจ้ำเชือ่ว่ำกำรตรวจสอบดงักล่ำวให้ข้อ
สรุปที่เป็นเกณฑ์อย่ำงเหมำะสมในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

	 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	ผลกำรด�ำเนินงำน	และกระแสเงินสด	
ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	และบรษิทัย่อย	และเฉพำะกจิกำรของ	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	

	 ส�านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

 (นำงสำวจินตนำ	มหำวนิช)
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขที่	4687

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552 31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552

บำท บำท บำท บำท

งบดุล 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย	:	บำท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13 	165,122,067.80	 	30,349,462.15	 	164,631,416.57	 	29,921,469.19	

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระผูกพัน 14 	715,084.40	 	16,580,747.29	 	-	 	-	

ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 15 	319,831,739.81	 	337,173,289.81	 	299,369,384.38	 	334,450,135.73	

ลูกหนี้กำรค้ำบริษัทย่อย 16 	-	 	-	 	22,142,382.82	 	3,165,399.60	

มูลค่ำงำนที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ 17 	827,138,838.57	 	557,315,661.54	 	820,982,595.35	 	550,236,354.78	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำร

			ที่เกี่ยวข้องกัน 10 	101,600.00	 	151,500.00	 	34,101,600.00	 	5,151,500.00	

สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ 18 	191,928,154.37	 	179,785,607.88	 	191,150,587.21	 	187,388,268.71	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร 	32,968,576.25	 	43,076,776.12	 	32,800,576.25	 	42,931,076.12	

ลูกหนี้กรมสรรพำกร 	2,641,201.43	 	2,714,028.67	 	-	 	-	

เงินทดรองจ่ำย 	7,077,584.43	 	8,694,635.33	 	6,830,253.32	 	8,694,635.33	

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 	10,210,129.59	 	11,156,812.78	 	10,039,137.65	 	11,156,812.78	

ลูกหนี้เงินประกัน 	10,432,146.45	 	11,731,474.76	 	9,000,393.72	 	11,731,474.76	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	6,269,982.05	 	16,885,676.66	 	7,273,337.61	 	5,538,012.52	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,574,437,105.15 1,215,615,672.99 1,598,321,664.88 1,190,365,139.52 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน 19 	17,651,365.06	 	3,681,353.86	 	17,651,365.06	 	3,681,353.86	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 20 	-	 	-	 	64,000,000.00	 	64,000,000.00	

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 21 	40,530,000.00	 	33,062,500.00	 	40,530,000.00	 	33,062,500.00	

ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์-สุทธิ 22 	290,844,424.12	 	309,872,174.18	 	130,870,995.66	 	131,932,992.91	

ที่ดินที่ไม่ใช้ด�ำเนินงำน-สุทธิ 23 	11,078,000.00	 	11,078,000.00	 	11,078,000.00	 	11,078,000.00	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 24 	4,328,163.64	 	5,535,305.61	 	4,143,059.24	 	5,268,322.54	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่ำย 	29,351,368.49	 	28,373,999.89	 	26,877,979.51	 	28,373,999.89	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	842,336.43	 	1,745,621.92	 	706,021.43	 	1,455,462.76	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	394,625,657.74	 	393,348,955.46	 	295,857,420.90		278,852,631.96	

รวมสินทรัพย์ 1,969,062,762.89 1,608,964,628.45 1,894,179,085.78 1,469,217,771.48 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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งบดุล 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552 31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552

บำท บำท บำท บำท

(หน่วย	:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

			จำกสถำบันกำรเงิน 26 	153,802,162.81	 	150,516,071.82	 	136,251,383.58	 	129,089,103.55	

เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย 	265,042,598.37	 	218,352,770.63	 	260,383,167.07	 	214,654,670.43	

เจ้ำหนี้กำรค้ำบริษัทย่อย 10 	-	 	-	 	-	 	80,250.00	

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 27 	179,223,002.20	 	180,335,370.63	 	179,000,000.00	 	180,000,000.00	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 10 	8,486,093.66	 	3,553,850.26	 	-	 	-	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนด

			ช�ำระภำยในหนึ่งปี 28,29 	26,129,707.72	 	29,337,958.02	 	14,412,091.10	 	16,880,447.55	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 	41,602,783.04	 	19,437,653.25	 	41,698,144.41	 	19,243,913.38	

เงินรับล่วงหน้ำงำนบริกำร 	131,787,043.05	 	154,620,684.94	 	131,712,043.05	 	154,210,828.13	

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 	16,686,989.86	 	2,036,303.76	 	12,208,877.00	 	2,036,303.76	

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 	20,281,038.13	 	18,689,883.49	 	17,446,081.82	 	14,311,821.99	

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร 	13,897,106.03	 	-	 	13,897,106.03	 	-	

ภำษีขำยรอเรียกเก็บ 	11,559,080.69	 	18,101,954.71	 	10,267,838.06	 	17,909,210.08	

เจ้ำหนี้หุ้นทุนซื้อคืน 	11,148,278.22	 	-	 	11,148,278.22	 	-	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ๆ 	8,305,857.37	 	30,470,260.36	 	7,004,621.12	 	10,512,730.07	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  887,951,741.15  825,452,761.87  835,429,631.46  758,929,278.94 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำว-สุทธิ 28 	26,112,789.95	 	38,871,404.81	 	-	 	2,432,000.00	

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน-สุทธิ 29 	4,581,555.99	 	4,137,474.68	 	4,252,276.71	 	2,516,970.33	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  30,694,345.94  43,008,879.49  4,252,276.71  4,948,970.33 

รวมหนี้สิน  918,646,087.09  868,461,641.36  839,681,908.17  763,878,249.27 

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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งบดุล 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552 31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552

บำท บำท บำท บำท

(หน่วย	:	บำท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 30

				ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมัญ	451,935,207	หุ้น	

			มูลค่ำหุ้นละ	1.00	บำท  451,935,207.00  451,935,207.00 

หุ้นสำมัญ	635,461,843	หุ้น	

			มูลค่ำหุ้นละ	1.00	บำท  635,461,843.00  635,461,843.00 

				ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว

หุ้นสำมัญ	435,461,843	หุ้น	

			มูลค่ำหุ้นละ	1.00	บำท 	435,461,843.00	 	-	 	435,461,843.00	 	-	

หุ้นสำมัญ	304,600,462	หุ้น	

			มูลค่ำหุ้นละ	1.00	บำท 	-	 	304,600,462.00	 	-	 	304,600,462.00	

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 	455,874,244.17	 	144,650,000.00	 	455,874,244.17	 	144,650,000.00	

เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น 	21,419,442.00	 	455,292.97	 	21,419,442.00	 	455,292.97	

ก�ำไร(ขำดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ว

ส�ำรองตำมกฎหมำย 33 	30,361,667.12	 	21,660,153.09	 	30,361,667.12	 	21,660,153.09	

ส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน 5,31 	124,192,080.00	 	-	 	124,192,080.00	 	-	

ยังไม่ได้จัดสรร 	86,361,895.55	 	232,487,857.97	 	111,379,981.32	 	233,973,614.15	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,153,671,171.84	 703,853,766.03	 1,178,689,257.61	 	705,339,522.21	

หัก	หุ้นทุนซื้อคืน 5,31 (124,192,080.00) 	-	(124,192,080.00) 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 1,029,479,091.84 703,853,766.03 1,054,497,177.61  705,339,522.21 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	20,937,583.96	 	36,649,221.06	 	-	 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,050,416,675.80 740,502,987.09 1,054,497,177.61 705,339,522.21 

     รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,969,062,762.89 1,608,964,628.45 1,894,179,085.78 1,469,217,771.48 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255344



งบก�ำไรขำดทุน 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552 31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552

บำท บำท บำท บำท

(หน่วย	:	บำท)

รายได้

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,492,828,893.80	 1,600,999,632.68	 2,465,927,050.07	 1,573,224,195.02	

รำยได้อื่น 	27,367,410.49	 	49,382,145.59	 	27,000,527.32	 	45,972,509.13	

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 	-	 	2,468,905.00	 	-	 	2,468,905.00	

ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ

					สูงกว่ำต้นทุน 	-	 	16,599,702.29	 	-	 	-	

รวมรายได้ 2,520,196,304.29 1,669,450,385.56 2,492,927,577.39 1,621,665,609.15 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขำยและบริกำร (2,167,837,574.39) (1,423,267,370.16) (2,113,291,459.75) (1,378,211,183.05)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 	(13,774,716.32) 	(16,225,712.85) 	(13,774,716.32) 	(16,225,712.85)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 	(162,266,211.18) 	(118,855,066.45) 	(156,765,726.83) 	(108,432,015.63)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 	(31,105,820.00) 	(37,571,583.32) 	(28,733,070.00) 	(34,273,583.32)

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 	(13,023,666.45) 	(2,557,070.74) 	(13,271,501.08) 	(2,317,951.17)

รวมค่าใช้จ่าย (2,388,007,988.34) (1,598,476,803.52) (2,325,836,473.98) (1,539,460,446.02)

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 132,188,315.95  70,973,582.04  167,091,103.41  82,205,163.13 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 	(19,443,809.41) 	(23,161,844.41) 	(15,102,630.18) 	(18,094,851.97)

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 	(39,158,192.58) 	(9,451,261.88) 	(39,158,192.58) 	(9,451,261.88)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปี  73,586,313.96  38,360,475.75  112,830,280.65  54,659,049.28 

การแบ่งปันก�าไร(ขำดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 	89,297,951.06	 	50,035,444.67	

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	(15,711,637.10) 	(11,674,968.92)

รวม  73,586,313.96  38,360,475.75 

ก�าไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 34 	0.23	 	0.17	 	0.29	 	0.18	

ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 34 	0.20	 	0.16	 	0.25	 	0.18	

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552 31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552

บำท บำท บำท บำท

(หน่วย	:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 	112,744,506.54	 	47,811,737.63	 	153,188,473.23	 	64,110,311.16	

ปรบักระทบรำยกำรก�ำไร(ขำดทนุ)สทุธเิป็นเงนิสด

รับ(จ่ำย)

ค่ำเสื่อมรำคำ 	42,619,993.64	 	37,813,146.15	 	21,570,392.52	 	19,766,245.72	

ค่ำใช้จ่ำยตัดจ�ำหน่ำย 	2,522,295.97	 	1,741,556.87	 	2,440,417.30	 	1,659,156.91	

หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 	(5,858,165.34) 	(167,823.69) 	(5,858,165.34) 	(792,440.24)

หนี้สงสัยจะสูญ 	3,338,858.74	 	193,666.00	 	3,089,836.34	 	-	

(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 	421,623.87	 	325,002.95	 	(57,675.95) 	325,002.95	

ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำสนิค้ำคงเหลอื	(โอนกลบั) 	(5,323.27) 	(2,570,765.73) 	(5,323.27) 	(2,570,765.73)

(ก�ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิ

			ขึ้นจริง 	(36,736.31) 	(85,952.58) 	(4,374.50) 	(85,952.58)

(ก�ำไร)ขำดทนุจำกกำรขำยเงนิลงทนุชัว่ครำว 	-	 	(2,468,905.00) 	-	 	(2,468,905.00)

รำยได้ค่ำด�ำเนินกำรโครงกำร 	-	 	(24,994,650.00) 	-	 	(24,994,650.00)

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยภำษีเงินได้

นิติบุคคล

			หัก	ณ	ที่จ่ำย 	3,932,633.36	 	2,201,210.02	 	3,932,633.36	 	-	

ดอกเบี้ยรับ 	(322,287.74) 	(1,045,766.76) 	(1,993,999.87) 	(427,046.67)

ต้นทุนทำงกำรเงิน 	19,368,392.14	 	23,116,391.68	 	15,102,630.18	 	18,094,851.97	

ส่วนเกินของส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่ำ

ยุติธรรม

			ของสินทรัพย์และหนี้สินที่สูงกว่ำรำคำทุน 	-		(16,599,702.29) 	-	 	-	
ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  178,725,791.60  65,269,145.25  191,404,844.00  72,615,808.49 

(เพิม่ขึน้)ลดลงในเงนิฝำกประจ�ำทีต่ดิภำระผกูพนั 	15,865,662.89	 	15,921,119.79	 	-			 	-			

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ 	20,060,219.10	 	(24,703,684.07) 	37,767,058.64	 	(40,302,575.55)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กำรค้ำบริษัทย่อย 	-			 	-			 	(18,976,983.22) 	6,657,391.61	

(เพิม่ขึน้)ลดลงในมลูค่ำงำนทีเ่สรจ็แต่ยงัไม่เรยีกเกบ็ 	(269,823,177.03) 	(191,744,140.61) 	(270,746,240.57) 	(201,315,636.73)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้ำคงเหลือ 	(12,137,223.22) 	37,992,762.85	 	(3,756,995.23) 	36,148,876.53	

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและ

บริกำร
	9,776,749.87	 	24,265,856.80	 	9,811,174.87	 	24,009,791.91	

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพำกร 	72,827.24	 	(27,529,965.70) 	324,105.76	 	-			

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255348



งบกระแสเงินสด 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552 31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552

บำท บำท บำท บำท

(หน่วย	:	บำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	13,731,489.94	 	2,451,621.50	 	5,809,443.77	 	(2,742,313.81)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	903,285.49	 	(193,119.28) 	749,441.33	 	(1,559,139.80)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย 	46,694,202.24	 	(65,425,377.86) 	45,732,871.14	 	(61,254,303.75)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้ำหนี้กำรค้ำบริษัทย่อย 	-	 	-	 	(80,250.00) 	80,250.00	

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 	25,164,673.38	 	4,797,088.58	 	22,454,231.03	 	4,800,813.39	

เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้ำงำนบริกำร 	(22,423,785.08) 	77,385,729.61	 	(22,498,785.08) 	110,933,335.28	

เพิ่มขี้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 	12,313,389.46	 	(1,673,522.94) 	10,172,573.24	 	-	

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 	1,841,035.72	 	1,197,914.10	 	3,681,003.32	 	3,083,356.30	

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(16,348,339.01) 	45,638,267.36	 	(490,849.68) 	2,569,788.21	

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด�าเนินงาน  4,416,802.59  (36,350,304.62)  11,356,643.32  (46,274,557.92)

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 	319,170.15	 	953,904.31	 	476,393.50	 	335,184.18	

เงินสดจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน 	(18,911,853.17) 	(23,039,829.18) 	(14,709,394.80) 	(18,556,478.33)

เงินสดรับจำกภำษีเงินได้นิติบุคคล 	9,468,060.29	 	32,636,995.36	 	9,468,060.29	 	32,636,995.36	

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล 	(52,240,584.73) 	(25,737,365.11) 	(51,062,865.85) 	(24,424,568.12)

เงนิสดสทุธไิด้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด�าเนนิงาน  (56,948,404.87)  (51,536,599.24)  (44,471,163.54)  (56,283,424.83)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มี

			ภำระผูกพัน 	(13,970,011.20) 	(1,035,181.23) 	(13,970,011.20) 	(1,035,181.23)

(เพิ่มขึ้น)ลดลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

			หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 	(101,600.00) 	-	 	(28,950,100.00) 	(2,000,000.00)

เงินสดรับในเงินลงทุนชั่วครำว 	-	 	18,784,805.00	 	-	 	18,784,805.00	

เงินสดรับในกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น 	-	 	25,000,000.00	 	25,000,000.00	

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนระยะยำวอื่น 	(7,467,500.00) 	(27,837,500.00) 	(7,467,500.00) 	(27,837,500.00)

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	-	 	-	 	-	 	(10,000,000.00)

เงินสดจ่ำยซื้อในสินทรัพย์ถำวร 	(18,072,607.77) 	(27,490,715.59) 	(12,857,050.39) 	(12,029,254.52)

เงินสดรับในกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 	404,298.60	 	234,018.69	 	83,831.31	 	234,018.69	

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,079,154.00)  (1,261,077.73)  (1,079,154.00)  (1,261,077.73)

เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน  (40,286,574.37)  (13,605,650.86)  (64,239,984.28)  (10,144,189.79)

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 49



หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและ

			เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 	3,286,090.99	 	47,387,159.82	 	7,162,280.03	 	40,711,230.98	

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 	(1,112,368.43) 	90,335,370.63	 	(1,000,000.00) 	90,000,000.00	

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคล

			ที่เกี่ยวข้องกัน 	4,932,243.40	 	941,420.14	 	-	 	-	

เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยำว 	25,500,000.00	 	10,000,000.00	 	25,500,000.00	 	-	

เงินสดจ่ำยช�ำระในเงินกู้ยืมระยะยำว 	(41,287,070.10) 	(40,405,799.17) 	(31,279,155.89) 	(33,528,943.88)

เงินสดจ่ำยช�ำระในหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

			ทำงกำรเงิน 	(6,967,379.00) 	(8,446,146.16) 	(4,618,097.70) 	(4,081,903.07)

เงินสดจ่ำยซื้อคืนหุ้นสำมัญ 	(113,043,801.78) 	-	 	(113,043,801.78) 	-	

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 	463,049,774.20	 	9,455,292.97	 	463,049,774.93	 	9,455,292.97	

เงินสดจ่ำยเงินปันผล 	(102,349,904.39) 	(12,094,018.48) 	(102,349,904.39) 	(12,094,018.48)

ส่วนทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง) 	-		(10,000,000.00) 	-	 	-	

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน  232,007,584.89  87,173,279.75  243,421,095.20  90,461,658.52 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 	134,772,605.65	 	22,031,029.65	 	134,709,947.38	 	24,034,043.90	

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ณ	วันต้นงวด 	30,349,462.15	 	8,318,432.50	 	29,921,469.19	 	5,887,425.29	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด  165,122,067.80  30,349,462.15  164,631,416.57  29,921,469.19 

งบกระแสเงินสด 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552 31	ธนัวำคม	2553 31	ธนัวำคม	2552

บำท บำท บำท บำท

(หน่วย	:	บำท)

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255350



หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ข้อมูลทั่วไป

	 บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	(“บรษิทั”)	จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ในประเทศไทย	
เมื่อวันที่	1	มิถุนำยน	2535	ทะเบียนเลขที่	0105535084271	และเมื่อวันที่	26	พฤษภำคม	2549	บริษัทได้แปรสภำพจำก
บรษิทัจ�ำกดัเป็นบรษิทัมหำชน	ทะเบยีนเลขที	่0107549000092	บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิหลกัเป็นผูร้บัเหมำก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ
และงำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	และงำนโทรคมนำคมทุกประเภท	รวมทั้งเป็นผู้ผลิตงำนโครงเหล็กชุบสังกะสี	ซื้อและ
จ�ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ	และวัสดุก่อสร้ำง		 		 			

ปัจจุบันบริษัทมีส�ำนักงำนตั้งอยู่ตำมที่อยู่	ดังนี้

ส�ำนักงำนใหญ่		 ตั้งอยู่เลขที่	59	หมู่ที่	1	ต�ำบลสวนพริกไทย	อ�ำเภอเมืองปทุมธำนี	จังหวัดปทุมธำนี		
ส�ำนักงำนโรงงำน		 ตั้งอยู่เลขที่	64	หมู่ที่	4	ต�ำบลบ่อทอง	อ�ำเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี			

เพื่อกำรรำยงำนในงบกำรเงินนี้	บริษัทรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำเป็น	“กลุ่มบริษัท”		 			

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน 

	 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำร
บัญชี	พ.ศ.	2543	ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี	พ.ศ.	2547

	 รปูแบบกำรน�ำเสนองบกำรเงนิของบรษิทัส�ำหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2553	และ	2552	ได้จดัท�ำขึน้ตำมประกำศ
กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำลงวนัที	่30	มกรำคม	2552	เรือ่ง	ก�ำหนดรำยกำรย่อทีต้่องมใีนงบกำรเงนิ	พ.ศ.	2552	ซึง่มผีลบงัคบั
ใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	2552	เป็นต้นไป	นอกจำกนี้งบกำรเงินของ
บริษัทได้จัดท�ำขึ้นตำมข้อบังคับของ	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ลงวันที่	22	มกรำคม	2544	เรื่องกำรจัดท�ำและส่ง
งบกำรเงินและรำยกำรเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและ	ผลด�ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียน	พ.ศ.	2544	

	 งบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	ได้แสดงตำมแบบจ�ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่
แบบขั้นเดียว	รวมทั้งกำรแสดงต้นทุนทำงกำรเงิน	ซึ่งเป็นตำมประกำศของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำว่ำด้วยรูปแบบของงบ
กำรเงิน	พ.ศ.	2552	ลงวันที่	30	มกรำคม	2552	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2552

	 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท�ำขึน้ตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทยในกรณทีีม่คีวำม
หมำยขดัแย้งกนัหรอืมคีวำมแตกต่ำงกนัในกำรตคีวำมระหว่ำงสองภำษำ	ให้ใช้งบกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็น
หลกั

	 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบของ
งบกำรเงิน	ยกเว้นรำยกำรบำงประเภทซึ่งใช้มูลค่ำยุติธรรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยบัญชี				 		 		 		
	 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	
ก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องประมำณกำรและมีสมมติฐำน		ซึ่งมีผลกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่รำยงำนไว้ในงบกำร
เงิน	กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น	ณ	วันที่ในงบกำรเงิน	รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ในงวดทีร่ำยงำนไว้ในงบกำรเงนิถงึแม้ว่ำตวัเลขประมำณกำรได้จัดท�ำขึน้ด้วยควำมเข้ำใจทีด่ทีีส่ดุในเหตกุำรณ์และสิง่ทีไ่ด้
กระท�ำไป	ในปัจจุบัน	ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกประมำณกำร	

	 		 		 		 		 		 		

3.  การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี 

	 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีฉบับที่	12/2552	ลงวันที่	15	พฤษภำคม	2552	และฉบับที่	49	ลง
วนัที	่	24	พฤศจกิำยน	2553	เกีย่วกบักำรจดัล�ำดบัเลขระบฉุบบัมำตรฐำนกำรบญัชไีทยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินขึ้นใหม่		ให้ตรงกับมำตรฐำนบัญชีระหว่ำงประเทศ	และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
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	 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีฉบับที่	16/2552	ลงวันที่	21	พฤษภำคม	2552	เกี่ยวกับมำตรฐำน
กำรบญัชดีงัต่อไปนี	้ซึง่ได้ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำแล้ว	แต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2553	
เว้นแต่แม่บทกำรบัญชี	(ปรับปรุง	2550)	ที่มีผลบังคับใช้ทันที		 		 		 		 		 		 		

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

แม่บทกำรบัญชี	
(ปรับปรุง	2550)

มีผลบังคับใช้ทันที

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที	่20		 กำรบญัชสี�ำหรบัเงนิอดุหนนุจำกรฐับำลและกำรเปิดเผยข้อมลู	
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

1	มกรำคม	2555

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที	่24				
(ปรับปรุง	2550)

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน				
(เดิมฉบับที่	47)

1	มกรำคม	2554

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที	่40		 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 1	มกรำคม	2554

	 สภำวชิำชพีบญัชไีด้ออกประกำศสภำวชิำชพีบญัชฉีบบัที	่17/2553	ลงวนัที	่9	เมษำยน	2553	ฉบบัที	่50/2553	-55/2553	
ลงวันที่	24	พฤศจิกำยน	2553	เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	ซึ่งมำตรฐำนกำร
บัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ได้มีกำรปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้	ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว	
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553	เว้นแต่แม่บทกำรบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที			 		
			

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

แม่บทกำรบญัช	ี(ปรบัปรงุ	2552) มีผลบังคับใช้ทันที

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	 กำรน�ำเสนองบกำรเงิน 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2552)	 สินค้ำคงเหลือ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2552) งบกระแสเงินสด 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2552) นโยบำยกำรบัญชี	กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี

			และข้อผิดพลำด 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	10	(ปรับปรุง	2552) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2552) สัญญำก่อสร้ำง 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	12	 ภำษีเงินได้ 1	มกรำคม	2556

ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552) ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2552) สัญญำเช่ำ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2552) รำยได้ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	19 ผลประโยชน์พนักงำน 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)						 กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย

			ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 1	มกรำคม	2556

ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ

			ต่ำงประเทศ 1	มกรำคม	2556

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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ฉบับที่	23	(ปรับปรุง	2552) ต้นทุนกำรกู้ยืม 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2552) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	26 กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์

			เมื่อออกจำกงำน 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2552) งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	29 กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2552) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2552) ก�ำไรต่อหุ้น 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2552) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2552) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	37	(ปรับปรุง	2552) ประมำณกำรหนี้สิน	หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น	และสินทรัพย์

			ที่อำจเกิดขึ้น 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	40	(ปรับปรุง	2552) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	102 กำรรับรู้รำยได้ส�ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ มีผลบังคับใช้จนถึง

วันที่	31	ธันวำคม	2553

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	2	 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2552) กำรรวมธุรกิจ 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำน

			ที่ยกเลิก 1	มกรำคม	2554

ฉบับที่	6 กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 1	มกรำคม	2554

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	15	 สัญญำกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 1	มกรำคม	2554

	 สภำวชิำชพีบญัชไีด้ออกประกำศสภำวชิำชพีบญัชฉีบบัที	่49/2553	ลงวนัที	่24	พฤศจกิำยน	พ.ศ.2553	เรือ่ง	กำรจดัเลข
ระบฉุบบัมำตรฐำนกำรบญัช	ีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิบำงรำยกำรซึง่ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำแล้วเมือ่วนั
ที่	15	ธันวำคม	พ.ศ.	2553	ดังนี้		 		 		 		 		 		 		
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เลขระบุฉบับและชื่อมาตรฐานการบัญชีเดิม เลขระบุฉบับและชื่อมาตรฐานการบัญชีใหม่

ฉบับ
ที่

เรื่อง
ฉบับ

ที่
เรื่อง

11 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

26 กำรรับรู้รำยได้ส�ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 102 กำรรับรู้รำยได้ส�ำหรับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

27 กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของธนำคำร 103 กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของธนำคำร

			และสถำบันกำรเงินที่คล้ำยคลึงกัน 			และสถำบันกำรเงินที่คล้ำยคลึงกัน

34 กำรบัญชีส�ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มี 104 กำรบัญชีส�ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ที่มี

			ปัญหำ	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2545) 			ปัญหำ	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2545)

40 กำรบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 105 กำรบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้

			และตรำสำรทุน 			และตรำสำรทุน

42 กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินธุรกิจ 106 กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินธุรกิจ

			เฉพำะด้ำนกำรลงทุน 			เฉพำะด้ำนกำรลงทุน

48 กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล 107 กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล

			ส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน 			ส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน

	 ผู้บริหำรของบริษัทคำดว่ำจะน�ำมำตรฐำนกำรบัญชี	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้น	มำเริ่มถือปฏิบัติกับงบกำรเงินของบริษัทเมื่อมำตรฐำนดังกล่ำวมีผลบังคับใช้

	 ผู้บริหำรของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่	กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่	และมำตรฐำนกำรบญัชทีีม่กีำรปรบัปรงุดงักล่ำวจะไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสำระส�ำคญั
ต่องบกำรเงนิทีน่�ำเสนอ	ยกเว้นมำตรฐำนดงัต่อไปนีท้ีผู่บ้รหิำรของกจิกำรอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบจำกกำรปฏบิตัิ
ตำม

	 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที	่12	เกีย่วข้องกบัภำษเีงนิได้	ซึง่รวมถงึภำษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั	และภำษเีงนิได้รอกำรตดั
บญัชหีนีส้นิหรอืสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัค�ำนวณจำกจ�ำนวนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยแก่	หรอืได้รบัคนืจำกหน่วยงำนจดั
เกบ็ภำษ	ีโดยใช้อตัรำภำษแีละกฎหมำยภำษอีำกรทีบ่งัคบัใช้อยูห่รอืทีค่ำดว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน	
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชคี�ำนวณโดยอ้ำงองิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวของฐำนภำษขีองสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ	และมลูค่ำตำมบญัชี
ของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นินัน้ด้วยอตัรำภำษสี�ำหรบังวดทีก่จิกำรคำดว่ำจะได้รบัประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บญัชหีรอืในงวดทีก่จิกำรคำดว่ำจะต้องจ่ำยช�ำระหนีส้นิภำษ	ีโดยใช้อตัรำภำษแีละกฎหมำยภำษอีำกรทีบ่งัคบัใช้อยูห่รอืทีค่ำดได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน	กลุม่บรษิทัจะเริม่น�ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบันีม้ำปฏบิตัติัง้แต่		
1	มกรำคม	พ.ศ.	2556	โดยกำรปรับปรุงย้อนหลัง	ซึ่งคำดว่ำน่ำจะท�ำให้เกิดรำยกำรภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	และมี	
ผลกระทบต่อก�ำไรสะสมและค่ำใช้จ่ำย	ภำษีเงินได้	ผู้บริหำรของบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี		

	 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	ก�ำหนดให้กิจกำรต้องรวมต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นส�ำหรับกำรรื้อ	
กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภำระผูกพันของกิจกำรเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์
กิจกำรต้องคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนประกอบของที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อส่วน
ประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น	มำตรฐำนที่มีกำรปรับปรุงใหม่
ก�ำหนดให้กิจกำรต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์	มูลค่ำคงเหลือ	และวิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบ
ปีบัญชี	บริษัทและบริษัทย่อยจะเริ่มน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้มำปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2554		 		
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	 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที	่19	เกีย่วข้องกบักำรบญัชสี�ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน	ซึง่สำมำรถจดัประเภทได้	4	ประเภท	
ได้แก่		ก)	ผลประโยชน์ระยะสั้น	ข)	ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน	รวมถึงโครงกำรสมทบเงิน	และโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน	ค)	ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น	และ	ง)	ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง	มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ก�ำหนดให้วัดมูลค่ำ
โครงกำรผลประโยชน์พนกังำนและผลประโยชน์ระยะยำวอืน่	โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้	กจิกำรสำมำรถ
เลอืกรบัรูผ้ลก�ำไรและขำดทนุ	จำกกำรประมำณกำรตำมคณติศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์ในก�ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จหรือก�ำไรขำดทุน	ส่วนผลก�ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นให้รับรู้ในก�ำไรขำดทุน	กลุ่มบริษัทจะเริ่มน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้มำปฏิบัติตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	
2554		 		 		 		 		 		 		

4.   เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม               

4.1	 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมถือเกณฑ์รวมบริษัทซึ่ง	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีอ�ำนำจในกำรควบคุม

4.2	 สนิทรพัย์	หนีส้นิ	และผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อยได้รวมอยูใ่นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีเ่ข้ำซือ้กจิกำรจนถงึวนั
ที่ขำยหรือเลิกกิจกำร		 		 		 		 		 			

4.3	 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อย	รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญ	เงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย	และ
ทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว		 		 		 		 		 			

4.4	 บรษิทัได้เข้ำไปลงทนุใน	บรษิทั	เดม็โก้	อนิดสัตรี	่จ�ำกดั	เมือ่วนัที	่1	มกรำคม	2551	โดยมทีนุจดทะเบยีน	120,000,000	
บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	1,200,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท	บริษัทถือเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นเงินลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบนัทกึเงนิลงทนุดงักล่ำวโดยวธิรีำคำทนุ	โดยบรษิทัใหญ่มสีดัส่วนในกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยในอตัรำ
ร้อยละ	45	ต่อมำในระหว่ำงปี	2552	สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อยเปลีย่นจำกอตัรำร้อยละ	45	เป็น
อัตรำร้อยละ	65		 		 		 		 		 			

4.5	 งบกำรเงนิรวมนีป้ระกอบด้วยงบกำรเงนิของ	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	และงบกำรเงนิของบรษิทัย่อย	ซึง่บรษิทั
ถือหุ้นโดยตรงดังนี้		 		 		 		 		 			

อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น	ณ	วันที่	

31	ธันวำคม	

จดทะเบียน

ในประเทศ

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 2553 2552

บรษิทั	เดม็โก้	อนิดสัตรี	่จ�ำกดั

	

รับจ้ำงผลิต	และติดตั้งโครงสร้ำงเหล็ก
	ภำชนะแรงดันสูง	ระบบท่อรับแรงดัน

65

		

65 ไทย

	 		 		 		

5.  นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ               

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย   	 		 		 		 			

	 	 รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำก่อสร้ำง		 		 		 		 		 		

	 	 	 รำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีจำกสัญญำก่อสร้ำงจะรับรู้เป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยก็ต่อ
เมือ่สำมำรถประมำณผลส�ำเรจ็ของสญัญำก่อสร้ำงได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื	รำยได้จำกกำรให้บรกิำรตำมสญัญำก่อสร้ำงรบั
รูต้ำมสญัญำคงทีด้่วยวธิอีตัรำส่วนของงำนทีท่�ำเสรจ็	อตัรำส่วนของงำนทีท่�ำเสรจ็ค�ำนวณจำกต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
ต้นทนุทัง้หมดทีป่ระมำณว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสญัญำ	โดยเทยีบเคยีงกบัอตัรำส่วนงำนทีท่�ำเสรจ็ซึง่ก�ำหนดโดย
วิศวกร	ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสัญญำก่อสร้ำงจะรับรู้ทั้งจ�ำนวนทันทีในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อมคีวำมเป็นได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำต้นทุนรวมตำมสัญญำจะมีมูลค่ำสูงกว่ำรำยได้	รวมตำมสัญญำ

	 	 	 เงนิค่ำงวดทีถ่งึก�ำหนดช�ำระตำมสญัญำส่วนทีย่งัไม่ได้รบัช�ำระแสดงไว้เป็น	“ลกูหนีก้ำรค้ำ”	ส่วนของรำยได้ทีร่บัรู้
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ตำมเกณฑ์อัตรำร้อยละของงำนที่ท�ำเสร็จที่เกินกว่ำเงินค่ำงวดที่ถึงก�ำหนดช�ำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็น	“มูลค่ำงำน
เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ”	ภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวียน	เงินค่ำงวดที่ได้รับช�ำระตำมสัญญำซึ่งเกินกว่ำรำยได้ที่รับรู้ตำม
เกณฑ์อัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จแสดงไว้เป็น	“เงินรับล่วงหน้ำ”	ภำยใต้หนี้สินหมุนเวียน		

	 	 	 รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร		 		 		 		 		 		

	 	 			 รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรที่ให้กับลูกค้ำรับรู้เป็นจ�ำนวนสุทธิจำกภำษีขำย	กำรรับคืนและส่วนลด			 		
	 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่มกีำรส่งมอบและผูซ้ือ้ยอมรบัสนิค้ำ	โดยผูซ้ือ้ได้รบัโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทน
ที่เป็นสำระส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำได้โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว

	 	 	 รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรลูกค้ำแล้ว		 		 		 		 		 		

				 	 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่น		 		 		 		 		 		

				 รำยได้จำกกำรยกเลิกสัญญำรับรู้เมื่อลูกค้ำขอยกเลิกสัญญำ		 		 		 		 		 		

				 รำยได้จำกกำรให้เช่ำ	รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ		 		 		 		 		 		

		 		 รำยได้ดอกเบีย้รบั	รบัรูต้ำมเกณฑ์สดัส่วนของเวลำโดยค�ำนงึถงึอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของช่วงเวลำจนถงึวนัครบอำย	ุ	

	 	 ต้นทุนขำย	และค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง			 		 		 		 		 		

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดแสดงในงบดลุด้วยรำคำทนุ	เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	ประกอบด้วย
เงนิสดในมอื	เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม	หรอืเงนิลงทนุระยะสัน้อืน่ทีม่สีภำพคล่องสงูในกำรเปลีย่น
มือสูง	ซึ่งมีอำยุไม่เกิน	3	เดือน	นับจำกวันที่ได้มำและไม่น�ำไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันใดๆ	

5.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	 		 		 		 		 			

	 	 	 ลูกหนี้กำรค้ำวัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน	และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับ

	 	 	 บรษิทัตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเท่ำกบัจ�ำนวนหนีท้ีค่ำดว่ำจะเรยีกเกบ็จำกลกูหนีไ้ม่ได้	ทัง้นีโ้ดยกำรประมำณจำก	
ประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหนี้ควบคู่กับกำรวิเครำะห์ฐำนะในปัจจุบันของลูกหนี้		 		 		 		 		
			 หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญูทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปีจะรบัรูใ้นงบก�ำไรขำดทนุโดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร		 		 		 		 		 			

5.4 สินค้าคงเหลือ 	 		 		 		 		 			

				 	 สนิค้ำคงเหลอืแสดงในงบดลุด้วยรำคำทนุ	หรอืมลูค่ำสทุธทิีค่ำดว่ำจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำรำคำทนุของ
สินค้ำคงเหลือค�ำนวณโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน	(FIFO)			 		 		 		 		 		

		 	 		 มลูค่ำสทุธทิีค่ำดว่ำจะได้รบัประมำณจำกรำคำทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกตขิองธรุกจิ	หกัด้วยต้นทนุส่วนเพิม่ทีจ่ะ
ผลิตให้เสร็จ	(ส�ำหรับสินค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรผลิต)	และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็นต้องจ่ำยเพื่อให้สินค้ำนั้นขำยได้	

	 	 	 ต้นทุนในกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ	และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำนั้น	เช่น	ค่ำขนส่งหัก
ด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำ	(ถ้ำมี)

	 	 	 ต้นทุนของสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำประกอบด้วย	ค่ำวัตถุดิบ	ค่ำแรงงำนทำงตรง	ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง
และค่ำโสหุ้ยกำรผลิต

	 	 	 บริษัทตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำส�ำหรับสินค้ำเก่ำ	ล้ำสมัย	หรือเสื่อมสภำพ	และมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้
รับ	ทั้งนี้บริษัทจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือส�ำหรับสินค้ำที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลำ	1	ปี		
ร้อยละ	50	ของมูลค่ำและส่วนที่เกิน	2	ปี	ขึ้นไปพิจำรณำคั้งค่ำเผื่อทั้งจ�ำนวน		 		 		 		 		
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5.5 เงินลงทุน 	 		 		 		 		 			

	 	 	 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย	ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร	แสดงด้วยรำคำทนุและปรบัด้วยค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์
ตำมวิธีรำคำทุน	(ถ้ำมี)	รำยได้จำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะรับรู้เมื่อมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผล			 		 	
เงินลงทุนทั่วไป		คือ	เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ	แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำ	(ถ้ำมี)		 		 		 		 		 		

		 		 	 เงนิลงทนุเพือ่ค้ำ		คอืเงนิลงทนุในควำมต้องกำรของตลำดทีก่จิกำรถอืไว้โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัทีจ่ะขำยในอนำคต
อนัใกล้	ท�ำให้กจิกำรถอืหลกัทรพัย์นัน้ไว้เป็นระยะสัน้	เพือ่หำก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำของเงนิลงทนุแสดงด้วย
มูลค่ำยุติธรรม		 		 		 		 		 			

		 		 	 เงินลงทุนเผื่อขำย		คือเงินลงทุนในควำมต้องกำรของตลำดที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริม
สภำพคล่องหรอืเมือ่อตัรำดอกเบีย้เปลีย่นแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงนิลงทนุระยะยำว	เว้นแต่กรณทีีฝ่่ำยบรหิำรแสดง
เจตจ�ำนงทีจ่ะถอืไว้ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ	12	เดอืน	นบัแต่วนัทีใ่นงบดลุ	กจ็ะแสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์หมนุเวยีนแสดง
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม			 		 		 		 		 			

		 		 	 เงนิลงทนุระยะยำวในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�ำหนด	แสดงมลูค่ำตำมวธิรีำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้
ที่แท้จริง		 		 		 		 		 		

		 		 	 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด		คือ	เงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลำและผู้บริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือ
ไว้จนครบก�ำหนดได้	แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเว้นแต่จะครบก�ำหนดภำยใน	12	เดือน	นับแต่วันที่ในงบดุล
จะแสดงใว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 	 มลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในควำมต้องกำรของตลำด	ณ	วนัทีใ่นงบดลุ	ค�ำนวณจำกรำคำเสนอซือ้หลงัสดุของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ณ	สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของ	ณ	วันที่ในงบดุล

	 	 	 รำยกำรก�ำไร(ขำดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยจะรวมไว้ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จนกระทั่งจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์จึงบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำนั้นในงบก�ำไรขำดทุน

	 	 	 รำยกำรก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ำจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุน

	 	 	 กำรซือ้และขำยเงนิลงทนุจะบนัทกึบญัช	ีณ	วนัทีซ่ือ้ขำยซึง่เป็นวนัทีบ่รษิทัตกลงทีจ่ะซือ้หรอืขำยเงนิลงทนุ	ต้นทนุ
ของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนกำรจัดกำรท�ำรำยกำร					 		 		 		 			

				 	 บริษัทจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้วำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น	หำกรำคำตำม
บญัชขีองเงนิลงทนุสงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบั	บรษิทัจะบนัทกึรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำไว้ในงบก�ำไรขำดทนุ	

	 	 	 กำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน	ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำตำม
บญัชขีองเงนิลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ	กรณทีีจ่�ำหน่ำยเงนิลงทนุทีถ่อืไว้ในตรำสำรหนีห้รอืตรำสำร
ทนุชนดิเดยีวกนัออกไปบำงส่วน	รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุทีจ่�ำหน่ำยจะใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัด้วยรำคำตำม
บัญชีจำกจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้		 		 		 		 		 			

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   	 		 		 		 			

				 	 ที่ดิน	แสดงด้วยรำคำทุนและปรับด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ	(ถ้ำมี)			 		 		 		 		 		

	 	 	 อำคำรและอุปกรณ์	แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมหรือค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์	(ถ้ำมี)	

	 	 	 ค่ำเสือ่มรำคำค�ำนวณโดยวธิเีส้นตรง	เพือ่ลดรำคำตำมบญัชใีห้เท่ำกบัมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์แต่ละชนดิตำม
อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์				 		 		 		 		 			

	 	 			 ที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงด�ำเนินงำนไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ		 		 		 		 		 		
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			 อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์	ดังนี้	

	 	 	 	 	อายุการใช้งานโดยประมาณ

	 	 ที่ดินและส่วนปรับปรุง	 	 5	และ	10	ปี

	 	 อำคำรและส่วนปรับปรุง	 	 5	และ	20	ปี	

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์		 	 5	และ	10	ปี	

	 	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน	 	 3	และ	10	ปี	

	 	 ยำนพำหนะ		 	 5	ปี		 		 		

				 	 มลูค่ำซำก	และอำยกุำรใช้งำนโดยประมำณของสนิทรพัย์ได้ทบทวนและแก้ไขตำมควำมเหมำะสม	ณ	วนัทีใ่นงบดลุ			

	 	 	 ในกรณีที่รำคำตำมบัญชีสูงกวำ่มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน	รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เทำ่กับมูลคำ่ที่คำดว่ำ
จะได้รับคืน

	 	 	 เมื่อมีกำรขำยหรือเลิกใช้งำนสินทรพัย์	กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดรำคำทุนและค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์นั้น
ออกจำกบัญชีและรับรู้ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์	ทั้งนี้	ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำย
สินทรัพย์	ค�ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับรำคำตำมบัญชี		 			

   กำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนในระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดขึ้น	ต้นทุนในกำรปรับปรุงให้ดี
ขึน้อย่ำงเป็นสำระส�ำคญัจะถกูรวมไว้ในรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์เมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีป่ระโยชน์เชงิ
เศรษฐกิจในอนำคตที่บริษัทจะได้รับมีมูลค่ำสูงเกินกว่ำมำตรฐำนกำรให้ประโยชน์ที่เคยประเมินไว้จำกสินทรัพย์ที่มี
อยู่เดิม	ต้นทุนในกำรปรับปรุงดังกล่ำวจะถูกตัดค่ำเสื่อมรำคำ	ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	 		 		 		 		 			

			 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร	์	 		 		 		 		 		

				 	 สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โดยที่ซื้อมำบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยต้นทุนในกำรได้มำและกำร
ด�ำเนนิกำรให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สำมำรถน�ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์	โดยจะตดัจ�ำหน่ำยโดยวธิเีส้นตรงตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณเป็นระยะเวลำ	5	ปี		

	 	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บันทึกด้วยรำคำทุนและจะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม	แต่จะทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี
และปรับปรุงหำกมีกำรด้อยค่ำ		

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 	 		 		 		 		 			

	 	 	 ยอดสนิทรพัย์คงเหลอืตำมบญัชขีองกลุม่บรษิทัจะได้รบักำรทบทวน	ณ	ทกุวนัทีใ่นงบดลุว่ำมข้ีอบ่งชีเ้รือ่งกำรด้อย
ค่ำหรือไม่	ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน

	 	 	 กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ	เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์	หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน	ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในงบก�ำไรขำดทุน

	 	 กำรค�ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน	

	 	 	 มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื	หมำยถงึ	รำคำขำยสทุธขิองสนิทรพัย์	หรอืมลูค่ำจำกกำรใช้ของสนิทรพัย์	แล้วแต่มลูค่ำ
ใดจะสูงกว่ำในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์เกิดจำกประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะ
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน	โดยใช้อัตรำคิดลดก่อนค�ำนวณภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำด
ปัจจุบันซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์	ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจำกสินทรัพย์อื่นให้พิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีควำมเกี่ยวข้องด้วย		 		 		 		 		 			
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				 กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ		 		 		 		 		 		

		 	 		 บรษิทัจะกลบัรำยกำรบญัชขีำดทนุจำกกำรด้อยค่ำหำกมกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ช้ในกำรค�ำนวณมลูค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคืน

	 	 	 บรษิทัจะกลบัรำยกำรบญัชขีำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเพยีงเพือ่ให้มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่เกนิกว่ำมลูค่ำตำม
บญัช	ีภำยหลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำหรอืค่ำตดัจ�ำหน่ำย	เช่นเดยีวกบัในกรณทีีไ่ม่เคยมกีำรบนัทกึขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ
มำก่อน			

5.9 สัญญาเช่าระยะยาว – กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า 	 		 		 		 		 			

		 	 		 สญัญำเช่ำระยะยำวทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถอืเป็นสญัญำ
เช่ำกำรเงนิ	สญัญำเช่ำกำรเงนิจะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ	หรอืมลูค่ำปัจจบุนั
ของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ

	 	 	 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำวส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในงบก�ำไรขำดทุน	

		 	 		 สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ	แต่หำกมี
ควำมไม่แน่นอนในสิทธิกำรเป็นเจ้ำของเมื่อสัญญำสิ้นสุดจะค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์
ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต�่ำกว่ำ

	 	 	 สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ	ส่วนใหญ่ตกอยู่กับ	
ผู้ให้เช่ำจะจัดเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน	เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน	(สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้
รับจำกผู้ให้เช่ำ)	จะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำนั้น

	 	 	 ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรยกเลกิสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนก่อนหมดอำยกุำรเช่ำ	เช่น	เบีย้ปรบัทีต้่องจ่ำยให้กบัผูใ้ห้เช่ำ
จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น		 		 		 		 				

5.10 ประมาณการหนี้สิน 	 		 		 		 		 			

				 	 บรษิทัจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิ	เมือ่เกดิภำระผกูพนัในปัจจบุนัตำมกฏหมำยหรอืโดยอนมุำนจำกผลสบืเนือ่ง
มำจำกเหตกุำรณ์ในอดตี	ภำระผกูพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้ต้องใช้ทรพัยำกรเพือ่จ่ำยช�ำระตำมภำระผกูพนัและ
สำมำรถประมำณกำรจ�ำนวนทีต้่องจ่ำยได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื	เมือ่ได้จ่ำยช�ำระประมำณกำรหนีส้นิไปแล้วหำกแน่ใจว่ำจะ
ได้รับคืนอย่ำงแน่นอนให้บันทึกรำยจ่ำยที่จะได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำก		 		 		 		 		
			

5.11 เครื่องมือทางการเงิน 	 		 		 		 		 			

	 	 	 สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีแ่สดงในงบดลุประกอบด้วย	เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	ลกูหนีก้ำรค้ำ	เงนิจ่ำยล่วง
หน้ำ	หนีส้นิทำงกำรเงนิทีแ่สดงอยูใ่นงบดลุประกอบด้วย	เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ	เจ้ำหนีก้ำรค้ำ	เงนิกูย้มื
ระยะยำว	นโยบำยบัญชีเฉพำะส�ำหรับแต่ละรำยกำรได้แสดงเปิดเผยไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

5.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 	 		 		 		 		 			

			 	 รำยกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินบำท			 		 		 		 		
		 	 กลุ่มบริษัทแปลงคำ่รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบำท	โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่
เกิดรำยกำรและแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	ณ	วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบำทโดย
อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกรับหรือจ่ำยช�ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ	และที่เกิดกำรแปลงค่ำ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่ำวได้บันทึกทันทีในงบก�ำไรขำดทุน	

5.13 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 	 		 		 		 		 			

		 	 ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน		 		 		 		 		 			
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				 	 ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิส�ำหรับงวดบัญชีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย	
ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญตำมระยะเวลำที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว		 		 		 		 		 			

	 	 	 ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด		 		 		 		 		 			

		 	 		 ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด	ค�ำนวณโดยดูจำกจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงงวดปรับปรุง
ด้วยจ�ำนวนหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดโดยสมมตว่ิำหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดได้แปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด	บรษิทั
มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด	คือ	สิทธิเลือกซื้อหุ้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กรรมกำรและพนักงำนในกำรค�ำนวณก�ำไร
ต่อหุ้นปรับลด	หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดมำจำกสิทธิเลือกซื้อหุ้น	บริษัทค�ำนวณจ�ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดย
พิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่ำที่เป็นตัวเงินของรำคำตำมสิทธิซื้อหุ้นที่มำพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อหุ้น	
(ก�ำหนดจำกรำคำถวัเฉลีย่ของหุน้สำมญัของบรษิทัในระหว่ำงงวด)	กำรค�ำนวณนีท้�ำขึน้เพือ่ก�ำหนดจ�ำนวนหุน้สำมญั
ที่ต้องน�ำมำบวกเพิ่มกับหุ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลดโดยไม่มีกำรปรับก�ำไร
สุทธิแต่อย่ำงใด

5.14  หุ้นทุนซื้อคืน 	 		 		 		 		 			

	 	 			 หุ้นทุนซื้อคืน	แสดงมูลค่ำในงบดุลด้วยรำคำทุนเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด	หำกรำคำขำยของ
หุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่ำรำคำซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน	บริษัทจะรับรู้ผลต่ำงเข้ำบัญชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นทุนซื้อคืนและหำก
รำคำขำยของหุ้นทุนซื้อคืนต�่ำกว่ำรำคำซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน	บริษัทจะน�ำผลต่ำงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นทุนซื้อ
คืนให้หมดไปก่อน	แล้วจึงน�ำผลต่ำงที่เหลืออยู่ไปหักจำกบัญชีก�ำไรสะสม			 		 		 		 		
			

5.15 ส�ารองตามกฎหมาย             

		 	 	 บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 			

				 	 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ	116	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	บริษัทต้องจัดสรรก�ำไร
สทุธปิระจ�ำปี	ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก�ำไรสทุธปิระจ�ำปี	หกัด้วยยอดขำดทนุ
สะสมยกมำ	(ถ้ำมี)	จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนส�ำรองตำมกฎหมำยดัง
กล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได้		 		 		 		 		 			

		 	 	 บริษัทย่อย		 		 		 		 		 			

				 	 บรษิัทย่อยจะต้องจดัสรรก�ำไรสทุธอิย่ำงนอ้ยร้อยละห้ำ	เป็นส�ำรองตำมกฏหมำยทกุครัง้ทีป่ระกำศจ่ำยเงนิปันผล
จนกว่ำส�ำรองตำมกฏหมำยจะมีเท่ำกับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน	ส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้	

5.16  การจ่ายเงินปันผล 	 		 		 		 		 			

		 	 		 เงินปันผลที่จ่ำยบันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล	

5.17  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 	 		 		 		 		 			

		 	 	 บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 			

				 	 งบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทใหญ่ค�ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำ
ร้อยละ	25	ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ	ฉบับที่	475	ให้ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	
25	ของก�ำไรสุทธ	ิส�ำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้
เฉพำะก�ำไรสทุธใินส่วนทีไ่ม่เกนิ	300	ล้ำนบำท	เป็นเวลำสำมรอบระยะเวลำบญัชต่ีอเนือ่งกนันบัตัง้แต่รอบระยะเวลำ
บญัชแีรกทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกรำคม	2551	ทัง้นีก้�ำไรสทุธทิำงบญัชทีีน่�ำมำค�ำนวณได้บวกกลบัรำยกำรปรบัปรงุ
ตำมประมวลรัษฎำกร	ส่วนใหญ่ได้แก่	หนี้สงสัยจะสูญ	ค่ำเลี้ยงรับรอง	ขำดทุนจำกมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลง	และค่ำ
ใช้จ่ำยต้องห้ำม	เป็นต้น			 		 		 		 	
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	 	 	 บริษัทย่อย		 		 		 		 		 			

				 	 งบกำรเงนิส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2553	และ	2552	บรษิทัย่อยไม่มภีำษเีงนิได้นติบิคุคลเนือ่งจำกบรษิทั
ย่อยมีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุน		 		 		 		 		 			

5.18 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 	 		 		 		 		 			

	 	 	 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่จำ่ยให้แก่ผู้บริหำรและกรรมกำรของบริษัท	ประกอบด้วยคำ่ตอบแทน
ที่เป็นตัวเงิน	ได้แก่	เงินเดือน	ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่ำตอบแทนกรรมกำร	รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทน
ในรูปอื่น	

	 	 	 ทั้งนี้ผู้บริหำรของบริษัท	หมำยถึงบุคคลที่ก�ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	

5.19 ผลประโยชน์พนักงาน 	 		 		 		 		 			

	 	 			 บริษัทบันทึกเงินเดือน	ค่ำจ้ำง	โบนัส	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็น	
ค่ำใช้จ่ำยมื่อเกิดรำยกำร

6.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ               

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

	 บริษัทและพนักงำนของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภำยใต้กำรอนุมัติจำกกระทรวงกำรคลังตำม	
พระรำชบญัญตักิองทนุส�ำรองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดอืนและเงนิทีบ่รษิทั
จ่ำยสมทบให้ในอัตรำร้อยละ	2	ของเงินเดือนและจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของ
บริษัท	และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัท	บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน

7.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน               

	 บรษิทัได้รบับตัรส่งเสรมิกำรลงทนุ	เลขที	่2232(2)/2550	ลงวนัที	่12	ธนัวำคม	2550	จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ
เพือ่แสดงว่ำเป็นผูไ้ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุในกจิกำรผลติ	STEEL	STRUCTURE	ประเภท	4.19	กจิกำรผลติโครงสร้ำง
โลหะที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงหรืออุปกรณ์ส�ำหรับงำนอุตสำหกรรม	(FABRICATION	INDUSTRY)	โดยได้สิทธิประโยชน์ตำม	
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน	พ.ศ.	2520	ตำมมำตรำ	25,	26,	28,	31,	34,	35	และมำตรำ	36	สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
รวมทั้งกำรได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรตำมที่อนุมัติยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิมีก�ำหนด
เวลำ	8	ปี	และภำษีเงินได้นิติบุคลคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกิน	
ร้อยละ	100	ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลำ	8	ปี			 		 		 		 		
	 บริษัทเริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนตั้งแต่วันที่	4	มกรำคม	2551	และหมดอำยุวันที่	
31	มกรำคม	2559		 		 		 		 		 			

	 รำยได้ของบรษิทัส�ำหรบัปีจ�ำแนกตำมกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุและไม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุสำมำรถ
สรุปได้	ดังนี้		 		 		 		 		 			

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2553 2552 2553 2552 2553 2552

รำยได้จำกกำรขำยและ	บริกำร

			-	ในประเทศ 135,939,565.23 104,247,308.38 2,325,662,924.84 1,418,836,566.73 2,461,602,490.07 1,523,083,875.11

			-	ต่ำงประเทศ - 50,140,319.91 4,324,560.00 - 4,324,560.00 50,140,319.91

รวม 135,939,565.23 154,387,628.29 2,329,987,484.84 1,418,836,566.73 2,465,927,050.07 1,573,224,195.02

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 61



8.   การจัดประเภทรายการในงบการเงิน               

	 กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส�ำหรับงวดก่อนใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
จัดประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปัจจุบัน	ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ		 		 		 		 		
		 		

9.  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล               

	 เมือ่วนัที	่12	มกรำคม	2554	คณะกรรมกำรบรษิทั	ซสัเทนฯ	มมีตอินมุตัใิห้เรยีกช�ำระค่ำหุน้เพิม่เตมิจำกผูถ้อืหุน้จ�ำนวน	
30	ล้ำนหุ้น	ในอัตรำหุ้นละ	3.50	บำท	เป็นจ�ำนวนเงิน	105	ล้ำนบำท	โดยมีก�ำหนดช�ำระค่ำหุ้นภำยในวันที่	25	กุมภำพันธ์	
2554		 		 		 		 		 		 		

	 ในปี	2554	บรษิทัและกลุม่บรษิทัมกีำรท�ำสญัญำงำนจ้ำงเหมำ	หรอืงำนบรกิำรอืน่กบับคุคลภำยนอก	โดยมมีลูค่ำตำม
สัญญำประมำณ	54.83	ล้ำนบำท

10.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน               

	 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	หมำยถึง	บุคคลหรือกิจกำรที่สำมำรถควบคุมบุคคลหรือกิจกำรอื่น	หรือสำมำรถใช้
อิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญในกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงินหรือกำรด�ำเนินงำนของบุคคลหรือกิจกำรอื่น		 		 		
	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	มีดังนี้		 		 		 		 		 			

 ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ำกัด	 เป็นบรษิทัย่อยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรง	และมกีรรมกำรร่วมกนั

บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	เค.อำร์.วัน	จ�ำกัด	 บริษัทในเครือของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	เค.อำร์.ทู	จ�ำกัด	 บริษัทในเครือของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	เฟิร์ส	โครำช	วินด์	จ�ำกัด	 บริษัทในเครือของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	อีสต์	ห้วยบง	วินด์	จ�ำกัด	 บริษัทในเครือของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	เทพำรักษ์	วินด์	จ�ำกัด	 บริษัทในเครือของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	วะตะแบกวินด์	จ�ำกัด	 บริษัทในเครือของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	 บริษัทในเครือของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

บริษัทไทรแองเกิ้ล	เอ็นจิเนียร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	ดีดี	มำร์ท	จ�ำกัด	 ผูถ้อืหุน้บรษิทั	และมคีวำมเกีย่วข้องกบักรรมกำรในบรษิทั

คุณเสกสรร	คณำรักษ์	 ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คุณสวำสดิ์	ปุ้ยพันธวงศ์	 ผู้ถือหุ้นบริษัท

คุณไพฑูรย์	ก�ำชัย	 ผู้ถือหุ้นบริษัท	และเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย

คุณมณฑีร์	สุวรรณภักดี	 ผู้ถือหุ้นบริษัท	และเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย

คุณภำณุเดช	หงส์สกุล	 ผู้ถือหุ้นบริษัท	และเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย

คุณประเดช	กิตติอิสรำนนท์	 ผู้ถือหุ้นบริษัท	และเป็นกรรมกำรในบริษัทใหญ่

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255362



นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำส�ำหรับแต่ละประเภทรำยกำรมีดังนี้		 		 		 		 		 			

			รายการบัญชี  นโยบายในการก�าหนดราคา 	 		 		

	รำยได้จำกกำรขำย	 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเกิน		 		 		

	รำยได้จำกกำรบริกำร	 ตำมสัญญำ		 		 		

	ดอกเบี้ยรับ	 อัตรำร้อยละ	7.75	ต่อปี		 		 		

	รำยได้อื่น	 รำคำตกลงร่วมกัน		 		 		

	ซื้อสินค้ำ	 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเกิน		 		 		

	ต้นทุนบริกำร		 ตำมสัญญำ		 		 		

	ค่ำเช่ำ		 ตำมสัญญำ		 		 		

	ค่ำที่ปรึกษำ		 ตำมสัญญำ		 		 		

	ดอกเบี้ยจ่ำย	 อัตรำร้อยละ	7.75	ต่อปี		 		 		

10.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน มีดังนี้ 	 		 		 		 		 			

	 	 	 	 	 	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)

ลูกหนี้กำรค้ำ 	-			 	-			 	22,142,382.82	 	3,165,399.60	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ยอดคงเหลือต้นงวด 	-			 	-			 	5,000,000.00	 	3,000,000.00	

เพิ่มขึ้น 	-			 	-			 	29,000,000.00	 	10,000,000.00	

ลดลง 	-			 	-			 	-			 	(8,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด  -    -    34,000,000.00  5,000,000.00 

	 ณ	31	ธันวำคม	2553	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญำกู้ยืม	ประเภทก�ำหนดกำรช�ำระเงินเมื่อ
ทวงถำมอัตรำดอกเบี้ย	ร้อยละ	7.75	ต่อปี	

	 ณ	31	ธันวำคม	2552	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญำกู้ยืม	ประเภทมีก�ำหนดระยะเวลำ	6	เดือน				
อัตรำดอกเบี้ย	ร้อยละ	7.75	ต่อปี	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 63



	 	 	 	 	 	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รำยได้ค้ำงรับ 	-			 	-			 	1,518,150.67	 	10,616.44	

ลูกหนี้อื่น 	-			 	11,235.00	

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 	-			 	-			 	-			 	80,250.00	

เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 	-			 	-			 	884,900.00	 	89,703.00	

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 	-			 	-			 	196,483.43	 	138,654.42	

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ำกดั

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทขำยสนิค้ำ 	2,947,315.00	 	-			 	2,947,315.00	 	-			

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทงำนบรกิำร 	39,485,140.00	 	309,123.00	 	39,485,140.00	 	309,123.00	

มลูค่ำงำนทีเ่สรจ็แต่ยงัไม่เรยีกเกบ็ 	602,426.80	 	-			 	602,426.80	 	-			

ลูกหนี้อื่น 	562,500.00	 	540,000.00	 	562,500.00	 	540,000.00	

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 	-			 	5,350.00	 	-			 	5,350.00	

บริษัท	เค.อำร์.วัน	จ�ำกัด

ลูกหนี้อื่น 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	

บริษัท	เค.อำร์.ทู	จ�ำกัด

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทขำยสนิค้ำ 	572,985.00	 	-			 	572,985.00	 	-			

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทงำนบรกิำร 	20,080,081.00	 	-			 	20,082,081.00	 	-			

มลูค่ำงำนทีเ่สรจ็แต่ยงัไม่เรยีกเกบ็ 	52,240,198.08	 	-			 	52,240,198.08	 	-			

ลูกหนี้อื่น 	135,000.00	 	67,500.00	 	135,000.00	 	67,500.00	

บริษัท	เฟิร์ส	โครำช	วินด์	จ�ำกัด

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทขำยสนิค้ำ 	550,515.00	 	-			 	550,515.00	 	-			

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทงำนบรกิำร 	21,045,562.50	 	-			 	21,045,562.50	 	-			

มลูค่ำงำนทีเ่สรจ็แต่ยงัไม่เรยีกเกบ็ 	53,033,832.59	 	-			 	53,033,832.59	 	-			

ลูกหนี้อื่น 	-			 	135,000.00	 	-			 	135,000.00	

บริษัท	อีสต์	ห้วยบง	วินด์	จ�ำกัด

ลูกหนี้อื่น 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	

บริษัท	เทพำรักษ์	วินด์	จ�ำกัด

ลูกหนี้อื่น 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	

บริษัท	วะตะแบกวินด์	จ�ำกัด

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทขำยสนิค้ำ 	5,350.00	 	-			 	5,350.00	 	-			

ลูกหนี้อื่น 	37,500.00	 	150,000.00	 	37,500.00	 	150,000.00	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255364



รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	 เอนเนอยี	
คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด

มลูค่ำงำนทีเ่สรจ็แต่ยงัไม่เรยีกเกบ็ 	14,395,264.21	 	-			 	14,395,264.21	 	-			

บริษัทไทรแองเกิ้ล	 เอ็นจิเนียร์ส	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

ลกูหนีก้ำรค้ำ	ประเภทขำยสนิค้ำ 	450,011.92	 	-			 	450,011.92	 	-			

เจ้ำหนี้งำนโครงกำร 	-			 	259,368.00	 	-			 	259,368.00	

คุณประเดช	กิตติอิสรำนนท์

ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 	41,424.66	 	-			 	-			 	-			

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณไพฑูรย์	ก�ำชัย

ยอดคงเหลือต้นงวด 	-			 	1,037,155.60	 	-			 	-			

เพิ่มขึ้น 	50,000.00	 	311,000.00	 	-			 	-			

ลดลง 	(50,000.00) 	(1,348,155.60) 	-			 	-			

ยอดคงเหลือปลำยงวด  -    -    -    -   

คุณมณฑีร์	สุวรรณภักดี

ยอดคงเหลือต้นงวด 	3,553,850.26	 	1,563,274.52	 	-			 	-			

เพิ่มขึ้น 	1,083,433.48	 	8,255,071.36	 	-			 	-			

ลดลง 	(2,151,190.08) 	(6,264,495.62) 	-			 	-			

ยอดคงเหลือปลำยงวด  2,486,093.66  3,553,850.26  -    -   

คุณภำนุเดช	หงส์สกุล

ยอดคงเหลือต้นงวด 	-			 	12,000.00	 	-			 	-			

เพิ่มขึ้น 	-			 	-			 	-			 	-			

ลดลง 	-			 	(12,000.00) 	-			 	-			

ยอดคงเหลือปลำยงวด  -    -    -    -   

คุณประเดช	กิตติอิสรำนนท์

ยอดคงเหลือต้นงวด 	-			 	-			 	-			 	-			

เพิ่มขึ้น 	6,000,000.00	 	-			 	-			 	-			

ลดลง 	-			 	-			 	-			 	-			

ยอดคงเหลือปลำยงวด  6,000,000.00  -    -    -   
	

	 	 	 	 	 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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10.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้ 	 		 		 		 		 			

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)

รำยได้จำกกำรขำย 	-			 	-			 	21,443,631.34	 	10,675,840.56	

ดอกเบี้ยรับ 	-			 	-			 	1,699,691.76	 	58,827.26	

รำยได้อื่น 	-			 	-			 	2,000.00	 	10,500.29	

ซื้อสินค้ำ 	-			 	-			 	367,620.00	 	2,632,971.00	

ต้นทุนบริกำร 	-			 	-			 	9,078,500.00	 	17,227,624.82	

ค่ำเช่ำ 	-			 	-			 	917,817.43	 	236,041.96	

ค่ำที่ปรึกษำและควบคุมงำน 	-			 	-			 	73,500.00	 	-			

บรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ำกดั

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 	4,008,062.60	 	-			 	4,008,062.60	 	-			

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 	38,987,442.51	 	329,269.60	 	38,987,442.51	 	329,269.60	

บริษัท	เค.อำร์.ทู	จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 	73,000.00	 	-			 	73,000.00	 	-			

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 	67,551,988.08	 	-			 	67,551,988.08	 	-			

บริษัท	เฟิร์ส	โครำช	วินด์	จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 	52,000.00	 	-			 	52,000.00	 	-			

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 	53,033,832.59	 	-			 	53,033,832.59	 	-			

บริษัท	วะตะแบกวินด์	จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 	5,000.00	 	-			 	5,000.00	 	-			

บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี	
คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 	14,345,920.09	 	338,244.12	 	14,345,920.09	 	338,244.12	

บริษัทไทรแองเกิ้ล	เอ็นจิเนียร์ส	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

ค่ำจ้ำง 	36,225,570.00	 	104,405,780.00	 	36,225,570.00	 	104,405,780.00	

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 	537,567.38	 	-			 	537,567.38	 	-			

รำยได้อื่น	ๆ 	7,100.00	 	-			 	7,100.00	 	-			

คุณสวำสดิ์	ปุ้ยพันธวงศ์

ค่ำที่ปรึกษำ 	360,000.00	 	-			 	360,000.00	 	-			

คุณประเดช	กิตติอิสรำนนท์

ดอกเบี้ยจ่ำย 	41,424.66	 	-			 	-			 	-			

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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10.3  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  		 		 		 		 			

				 	 บริษัทใหญ่ 	 		 		 		 		 		

				 	 ส�ำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทใหญ่ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้บริหำรจ�ำนวน	28.73	
ล้ำนบำท	และ	34.27	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ				 		 		 		 		 			

				 	 บริษัทย่อย		 		 		 		 		 		

				 	 ส�ำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวำคม		2553	และ	2552	บริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้บริหำรจ�ำนวน	2.37	
ล้ำนบำท	และ	3.30	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ				 		 		 		 		 			

10.4  หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 	 		 		 		 		 			

			 	 บริษัทใหญ่ 	 		 		 		 		 		

				 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัได้ให้สถำบนักำรเงนิหลำยแห่งออกหนงัสอื
ค�้ำประกัน	ตำมหมำยเหตุ	36.1	ให้กับ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	และหรือบริษัทในเครือ	เพื่อเป็นหลัก
ประกันยื่นข้อเสนอไฟฟ้ำ	ตำมสัญญำร่วมพัฒนำโครงกำรและสัญญำร่วมงำน	(Consotium	agreement)			 		
		 		 		 		 		 		 			

11. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ�าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย           

  รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะงำนส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	มีดังนี้		 	

(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

11.1 กำรเปลีย่นแปลงในสนิค้ำส�ำเรจ็รปูและ

			งำนระหว่ำงท�ำ 	259,037.37	 	23,071,209.74	 	106,321.30	 	23,682,267.92	

11.2 ขำดทนุ(โอนกลบั)จำกกำรลดมลูค่ำสนิค้ำ (5,323.27) (2,570,765.73) (5,323.27) (2,570,765.73)

11.3 ซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูปเพื่อขำย 	

1,277,789,885.38	

	715,468,635.04	 	

1,298,816,790.24	

	742,552,217.19	

11.4 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 	180,571,198.39	 	142,275,705.97	 	155,668,776.98	 	130,864,270.22	

11.5 งำนที่กิจกำรท�ำและถือเป็นรำยจ่ำย

ฝ่ำยทุน

	818,063.51	 	941,946.43	 	818,063.51	 	941,946.43	

11.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 	31,105,820.00	 	37,571,583.32	 	28,733,070.00	 	34,273,583.32	

11.7 ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 	152,665,861.46	 	126,327,209.21	 	134,349,931.49	 	97,990,413.19	

11.8 ค่ำเสื่อมรำคำ 	42,619,993.64	 	37,813,146.15	 	21,570,392.52	 	19,766,245.72	

11.9 ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำย 	2,522,817.27	 	1,741,556.87	 	2,440,417.30	 	1,659,156.91	

11.10 ค่ำจ้ำงท�ำของ 	563,689,143.21	 	412,502,567.61	 	550,992,962.54	 	402,848,003.93	

11.11 ค่ำธรรมเนียม 	30,860,145.82	 	25,165,715.07	 	30,609,758.47	 	24,650,671.38	

11.12 ค่ำน�้ำมันรถ 	13,890,920.47	 	10,752,620.66	 	12,767,865.31	 	9,447,685.95	

11.13 ค่ำขนส่ง 	3,845,459.77	 	2,794,106.31	 	3,829,459.77	 	2,788,106.31	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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12.   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด               

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทใหญ่มีรำยกำรที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที่มีสำระส�ำคัญ	
ได้แก่		ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ	จ�ำนวน	1.56	ล้ำนบำท	และ	7.50	ล้ำนบำท

บริษัทย่อย		 		 		 		 		 		 		

		 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทย่อยมีรำยกำรที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดที่มีสำระส�ำคัญ	
ได้แก่	ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ	จ�ำนวน	0.29	ล้ำนบำท	และ	0.54	ล้ำนบำท	

		 		 			

13. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

เงินสด 	2,232,658.84	 	2,952,773.50	 	2,177,658.84	 	2,860,000.00	

เงินฝำกธนำคำร-ออมทรัพย์ 	22,013,717.12	 	26,360,842.80	 	22,013,717.12	 	26,026,000.26	

เงินฝำกธนำคำร-กระแสรำยวัน 	140,871,408.60	 	1,035,468.93	 	140,436,136.52	 	1,035,468.93	

เงินฝำกธนำคำร-ประจ�ำ 	4,283.24	 	376.92	 	3,904.09	 	-	

รวม  165,122,067.80  30,349,462.15  164,631,416.57  29,921,469.19 

เงินฝำกธนำคำร	มีอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ธนำคำรก�ำหนด

		 		 			

14.   เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน               

บริษัทย่อย		 		 		 		 		 		 		

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	และ	2552	เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระผกูพนัทัง้จ�ำนวน	เป็นเงนิทีบ่รษิทัได้รบัจำกลกูค้ำซึง่
ฝำกในนำมของบริษัทย่อย	โดยเงินฝำกดังกล่ำวจะน�ำมำใช้ได้เฉพำะกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพื่องำนของลูกค้ำเท่ำนั้น				

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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15.  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ               

		 บริษัทมีกำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ	ดังนี้		 		 		 		 		 			

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ

ประเภทขายสินค้า

ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 	102,796,978.16	 	28,136,675.78	 	102,764,319.62	 	28,100,864.96	

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน	3	เดือน	 	5,683,276.43	 	20,485,963.32	 	5,666,416.92	 	20,446,350.93	

มำกกว่ำ	3	เดือน	ถึง	6	เดือน	 	14,801,642.21	 	1,352,597.35	 	14,589,873.64	 	1,352,597.35	

มำกกว่ำ	6	เดือน	ถึง	9	เดือน	 	26,494.70	 	2,081,935.16	 	26,494.70	 	2,081,935.16	

มำกกว่ำ	9	เดอืน	ถงึ	12	เดอืน	 	213,626.05	 	290,857.23	 	213,626.05	 	290,857.23	

มำกกว่ำ	12	เดือน	ขึ้นไป		 	2,028,087.93	 	5,575,998.73	 	2,003,471.38	 	5,551,382.18	

รวม	 	125,550,105.48	 	57,924,027.57	 	125,264,202.31	 	57,823,987.81	

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	(2,028,087.93) 	(5,107,095.64) 	(2,003,471.38) 	(5,082,479.09)

ลกูหนีก้ำรค้ำและตัว๋เงนิรบัประเภท
ขำย

			สินค้ำ-สุทธิ 	123,522,017.55	 	52,816,931.93	 	123,260,730.93	 	52,741,508.72	

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
ประเภทงานบริการ

ลกูหนีก้ำรค้ำทีย่งัไม่ออกใบแจ้งหนี้ 	-	 	44,000.00	 	-	 	44,000.00	

ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 	102,040,775.09	 	181,377,185.55	 	97,299,629.93	 	179,891,927.24	

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน	3	เดือน	 	80,503,254.79	 	75,968,115.60	 	68,867,858.21	 	74,805,643.04	

มำกกว่ำ	3	เดือน	ถึง	6	เดือน	 	7,022,842.88	 	13,180,492.91	 	3,198,315.81	 	13,180,492.91	

มำกกว่ำ	6	เดือน	ถึง	9	เดือน	 	1,889,152.95	 	13,786,563.82	 	1,889,152.95	 	13,786,563.82	

มำกกว่ำ	9	เดอืน	ถงึ	12	เดอืน	 	4,632,607.80	 	-			 	4,632,607.80	 	-			

มำกกว่ำ	12	เดือน	ขึ้นไป		 	221,088.75	 	-			 	221,088.75	 	-			

รวม	 	196,309,722.26	 	284,356,357.88	 	176,108,653.45	 	281,708,627.01	

ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 	319,831,739.81	 	337,173,289.81	 	299,369,384.38	 	334,450,135.73	

ลูกหนี้เช็คคืน 	15,329,233.64	 	14,936,533.22	 	15,329,233.64	 	14,936,533.22	

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 	(15,329,233.64) 	(14,936,533.22) 	(15,329,233.64) 	(14,936,533.22)

ลูกหนี้เช็คคืน-สุทธิ 	-	 	-			 	-	 	-			

รวมลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงนิรบั-
สทุธิ

 319,831,739.81  337,173,289.81  299,369,384.38  334,450,135.73 

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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บริษัทใหญ่ 	 		 		 		 		 			

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทได้มอบอ�ำนำจกำรรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในอันที่จะได้รับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้
กำรค้ำประเภทงำนบรกิำร	จ�ำนวน	572.79	ล้ำนบำท	ให้กบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่ง	เพือ่เป็นหลกัประกนัในกำรขอวงเงนิ
สินเชื่อจำกธนำคำร	ตำมที่กล่ำวตำมหมำยเหตุ	25		 		 		 		 		 			

			 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	บริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในอันที่จะได้รับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้กำรค้ำประเภทขำยสินคำ้	
จ�ำนวน	10.82	ล้ำนบำท	และลกูหนีป้ระเภทงำนบรกิำร	จ�ำนวน	193.49	ล้ำนบำท	ให้กบัสถำบนักำรเงนิหลำยแห่ง	เพือ่เป็น
หลักประกันในกำรขอวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวตำมหมำยเหตุ	25

บริษัทย่อย		 		 		 		 		 			

			 ณ	วันที่		31	ธันวำคม	2552	ลูกหนี้กำรค้ำส่วนหนึ่งจ�ำนวน	1.11	ล้ำนบำท	ได้มีกำรโอนสิทธิเรียกร้องในกำรเรียกเก็บ
หนี้ให้กับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งตำมหมำยเหตุ	25	โดยบริษัทย่อยยังคงต้องรับผิดชอบในลูกหนี้กำรค้ำ	หำกบริษัทย่อย
ไม่สำมำรถเรียกรับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้กำรค้ำตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ	25

16.   ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย               

	 บริษัทมีกำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้		 		 		 		 		 			

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552

ลูกหนี้การค้า ประเภทขายสินค้า

ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 	1,760,675.37	 	249,866.40	

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน	3	เดือน	 	8,735,196.45	 	1,619,734.44	

มำกกว่ำ	3	เดือน	ถึง	6	เดือน	 	10,485,282.80	 	1,295,798.76	

มำกกว่ำ	6	เดือน	ถึง	9	เดือน	 	324,107.28	 	-			

มำกกว่ำ	9	เดือน	ถึง	12	เดือน	 	486,106.35	 	-			

มำกกว่ำ	12	เดือน	ขึ้นไป		 	351,014.57	 	-			

รวม  22,142,382.82  3,165,399.60 

17.   มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ               

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	และ	2552	บรษิทัได้มอบอ�ำนำจกำรรบัเงนิหรอืโอนสทิธเิรยีกร้องในอนัทีจ่ะได้รบัช�ำระหนี้
จำกมูลค่ำงำนที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจ�ำนวน	130.58	ล้ำนบำท	และ	415.66	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ให้กับสถำบันกำรเงิน
หลำยแห่ง	เพื่อเป็นหลักประกันในกำรขอวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรดังกล่ำวตำมหมำยเหตุ	25

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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18.  สินค้าคงเหลือ-สุทธิ               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

สินค้ำส�ำเร็จรูป 	59,394,342.43	 	66,837,339.95	 	59,394,342.43	 	66,837,339.95	

สินค้ำระหว่ำงผลิต 	48,474,387.90	 	41,137,711.68	 	48,474,387.90	 	41,137,711.68	

งำนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง 	127,200.00	 	229,094.27	 	127,200.00	 	6,347,701.63	

วัตถุดิบ 	89,161,208.85	 	77,334,866.18	 	89,161,208.85	 	77,334,866.18	

วัสดุใช้สิ้นเปลือง	 	1,862,723.40	 	1,343,627.28	 	1,085,156.24	 	2,827,680.75	

รวม 	199,019,862.58	 	186,882,639.36	 	198,242,295.42	 	194,485,300.19	

หกั	ค่ำเผือ่มลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืลดลง 	(7,091,708.21) 	(7,097,031.48) 	(7,091,708.21) 	(7,097,031.48)

สุทธิ  191,928,154.37  179,785,607.88  191,150,587.21  187,388,268.71 

19.  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

เงินฝำกธนำคำร-ออมทรัพย์ 	693,125.56	 	693,721.43	 	693,125.56	 	693,721.43	

เงินฝำกธนำคำร-ประจ�ำ 	16,958,239.50	 	2,987,632.43	 	16,958,239.50	 	2,987,632.43	

รวม  17,651,365.06  3,681,353.86  17,651,365.06  3,681,353.86 

	 เงินฝำกธนำคำรออมทรัพย์ทั้งจ�ำนวนน�ำไปค�้ำประกันเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของศำล	ส่วนเงินฝำกประจ�ำทั้งจ�ำนวน
น�ำไปค�้ำประกันมูลค่ำงำนและวงเงินสินเชื่อให้กับสถำบันกำรเงิน		 		 		 		 		 		
		

20.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ2552

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียก
ช�าระแล้ว

สัดส่วนการ
ลงทุน

ร้อยละ (%)
มูลค่าเงินลงทุน
 ตามวิธีราคาทุน 

บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ำกัด 	120,000,000.00	 	120,000,000.00	 65 	64,000,000.00	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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	 เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2552	บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำกอดีตกรรมกำรของบริษัทย่อยในอัตรำร้อยละ	20	
ของทุนจดทะเบียน	จ�ำนวน	240,000		หุ้น	ในมูลค่ำ	10	ล้ำนบำท	โดยมีมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ	ดังนี้		 		
		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

มูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่

31 มีนาคม 2552

มูลค่ำยุติธรรมตำมสัดส่วนที่บริษัท	ลงทุนในอัตรำร้อยละ	20	 	26,599,702.29	

หัก	เงินที่จ่ำยซื้อ	 	(10,000,000.00)

ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   สูงกว่าต้นทุน (รับรู้เป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทุนรวม)  16,599,702.29 
	

21.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สัดส่วนการ
ลงทุน

ร้อยละ (%)
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2553 และ 2552
วิธีราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

บริษัท	ซัสเทนเอเบิล					
		เอนเนอยี	

คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั 	120,000,000.00	 	75,000,000.00	 8.82 	40,530,000.00	 	33,062,500.00	

	 เงินลงทุนระยะยำวอื่นส่วนหนึ่งจ�ำนวน		3,500,000	บำท	เป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้นซึ่งบริษัท	ซัสเทนฯยังไม่ได้จด
ทะเบียนกำรเพิ่มทุนที่กระทรวงพำณิชย์		 		 		 		 		 		 		

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

		 บริษัทมีเงินลงทุนใน	บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	โดยซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวจำก	บริษัท	รี
นิวเอเบิล	เอนเนอยี	คอร์เปอร์เรชั่น	จ�ำกัด	จ�ำนวน	2.65	ล้ำนหุ้น	ในมูลค่ำหุ้นละ	12.50	บำท	ต่อหุ้น	รวมเป็นมูลค่ำเงิน
ลงทุนที่บริษัทจ่ำยซื้อ	จ�ำนวน	33.06	ล้ำนบำท	ซึ่งปัจจุบัน	บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	มีทุนจด
ทะเบยีน	300	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	30	ล้ำนหุน้	มลูค่ำหุน้ละ	10	บำท	ต่อหุน้	ณ	วนัทีต่กลงซือ้เงนิลงทนุจำก	บรษิทั	รนีวิเอเบลิ		
เอนเนอยี	คอร์เปอร์เรชั่น	จ�ำกัด	บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	มีมูลค่ำหุ้นที่ช�ำระจ�ำนวน	2.50	บำท	
ต่อหุ้น	ซึ่งตำมข้อตกลงในสัญญำระบุว่ำมูลค่ำหุ้นต่อหุ้นส่วนที่เหลืออีกจ�ำนวน	7.50	บำท	ต่อหุ้น	บริษัทผู้ซื้อจะต้องเป็น	
ผู้จ่ำยเมื่อมีกำรเรียกช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมจึงท�ำให้มีส่วนล�้ำมูลค่ำหุ้นจ�ำนวน	10	บำท	ต่อหุ้น	

	 ในปี	2553	บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	ได้เรียกช�ำระค่ำหุ้นจ�ำนวน	2.65	ล้ำนหุ้น	ในมูลค่ำหุ้น
ละ	1.50	บำท	ต่อหุ้น	รวมเป็นจ�ำนวนที่บริษัทได้จ่ำยค่ำหุ้นเพิ่มจ�ำนวน	3.98	ล้ำนบำท				 		 		 		 		
		 		

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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		 เมื่อวันที่	10	สิงหำคม	2553	ได้มีกำรท�ำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น	โดยมีควำมประสงค์ที่จะร่วมลงทุนใน	บริษัท	ซัสเทน
เอเบิล	เอนเนอยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม		 		 		
	 ณ	วันที่ท�ำสัญญำ	บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	300	ล้ำนบำท	แบ่ง
เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	30	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	โดยเป็นหุ้นที่ช�ำระมูลค่ำแล้ว	4	บำทต่อหุ้น			 		
		 คูส่ญัญำตกลงว่ำจะมกีำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั	ซสัเทนเอเบลิ	เอนเนอยี	่คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั	จ�ำนวน	650	ล้ำน
บำท	ทั้งนี้	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้รับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญในสัดส่วน	10%	คิดเป็นจ�ำนวนเงิน	65	ล้ำนบำท		
		 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้มีจ่ำยช�ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนข้ำงต้นจ�ำนวน	1.40	ล้ำนหุ้น	
มูลค่ำหุ้นละ	2.50	บำท	เป็นจ�ำนวน	3.50	ล้ำนบำท

เงื่อนไขที่ส�ำคัญในสัญญำ	มีดังนี้		 		 		 		 		 			

-	 	 กรณีที่	บริษัท	ซัสเทนเอเบิล	เอนเนอยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	ประสบภำวะที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำงบประมำณ	ก�ำหนด
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดหำเงินกู้เพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงินก่อนเป็นอันดับแรก	และในกรณีที่สถำบันกำรเงิน
ร้องขอให้บรษิทัออกหลกัประกนัใดเพือ่ค�ำ้ประกนั	คูส่ญัญำมหีน้ำทีจ่ดัหำหลกัประกนัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของแต่ละ
ฝ่ำย	เพื่อให้บริษัทยังคงสำมำรถด�ำเนินกำรก่อสร้ำงและด�ำเนินกำรตำมโครงกำรผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำก
พลังงำนลมต่อไปได้	

22. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
	 		 	(หน่วย	:	บำท)	

	งบกำรเงินรวม	

	ที่ดินและ	

	ส่วนปรับปรุง	

	อำคำรและ	

	ส่วนปรับปรุง	

	เครื่องจักร

และ	

	อุปกรณ์	

	เครื่อง

ตกแต่ง	

	และเครื่องใช้	

	ส�ำนักงำน	 	ยำนพำหนะ	

	สินทรัพย์	

	ระหว่ำง

ก่อสร้ำง	

	รวม	

ราคาทุน :

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552 69,004,223.14	 151,226,272.01	 139,419,958.04	 25,849,846.41	 60,209,386.56	 	9,095,454.91	 454,805,141.07	

ซื้อเพิ่ม	 	-			 	746,486.07	 12,543,861.09	 	2,439,865.96	 	2,254,224.80	 	6,544,338.42	 24,528,776.34	

ขำยและตัดจ�ำหน่ำยบัญชี 	-			 	-			 (1,055,891.33) 	(712,524.25) 	(543,878.51) 	-			 (2,312,294.09)

โอนเข้ำ/(โอนออก) 323,959.38	 	5,937,948.09	 	259,049.06	 	38,331.93	 	-			 (6,559,288.46) 	-			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 69,328,182.52 157,910,706.17 151,166,976.86 27,615,520.05 61,919,732.85  9,080,504.87 477,021,623.32 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  :

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552 	7,768,144.45	 23,895,552.82	 59,393,149.10	 14,813,631.40	 39,062,489.12	 	-			 144,932,966.89	

โอนออก/ตัดจ�ำหน่ำย 	-			 	-			 	(558,433.93) 	(504,478.88) 	(312,848.52) 	-			 (1,375,761.33)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 	2,508,102.46	 	8,224,878.64	 18,343,204.94	 	4,406,668.76	 	9,137,138.84	 	-			 42,619,993.64	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 10,276,246.91 32,120,431.46 77,177,920.11 18,715,821.28 47,886,779.44  -   186,177,199.20 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 59,051,935.61 125,790,274.71 73,989,056.75  8,899,698.77 14,032,953.41  9,080,504.87 290,844,424.12 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 61,236,078.69 127,330,719.19 80,026,808.94 11,036,215.01 21,146,897.44  9,095,454.91 309,872,174.18 

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�าไร

ขาดทุนส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553 42,619,993.64	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2552 37,813,146.15	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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	(หน่วย	:	บำท)	

		งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร		

	ที่ดินและ	

	ส่วนปรับปรุง	

	อำคำรและ	

	ส่วนปรับปรุง	

	เครื่องจักร

และ	

	อุปกรณ์	

	เครื่อง

ตกแต่ง	

	และเครื่องใช้	

	ส�ำนักงำน	 	ยำนพำหนะ	

	สินทรัพย์	

	ระหว่ำง

ก่อสร้ำง	

	รวม	

ราคาทุน :

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552 37,192,384.82	 39,338,031.87	 105,454,967.17	 20,268,775.56	 45,455,741.69	 	1,379,623.90	 249,089,525.01	

ซื้อเพิ่ม	 	-			 	-			 10,436,215.85	 	2,716,386.16	 	2,060,182.24	 	5,399,666.38	 20,612,450.63	

ขำยและตัดจ�ำหน่ำยบัญชี 	-			 	-			 	(41,978.70) 	(479,094.14) 	(65,514.02) 	-			 	(586,586.86)

โอนเข้ำ/(โอนออก) 	78,056.86	 	1,153,706.04	 	259,049.06	 	38,331.93	 	-			 (1,529,143.89) 	-			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 37,270,441.68 40,491,737.91 116,108,253.38 22,544,399.51 47,450,409.91  5,250,146.39 269,115,388.78 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  :

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552 	5,793,501.22	 15,735,271.08	 49,090,481.55	 13,232,350.12	 33,304,928.13	 	-			 117,156,532.10	

โอนออก/ตัดจ�ำหน่ำย 	-			 	-			 	(32,152.96) 	(384,865.52) 	(65,513.02) 	-			 	(482,531.50)

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 	345,576.99	 	2,055,010.98	 10,976,666.22	 	2,839,670.75	 	5,353,467.58	 	-			 21,570,392.52	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  6,139,078.21 17,790,282.06 60,034,994.81 15,687,155.35 38,592,882.69  -   138,244,393.12 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 31,131,363.47 22,701,455.85 56,073,258.57  6,857,244.16  8,857,527.22  5,250,146.39 130,870,995.66 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 31,398,883.60 23,602,760.79 56,364,485.62  7,036,425.44 12,150,813.56  1,379,623.90 131,932,992.91 

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบก�าไร

ขาดทุนส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553 21,570,392.52	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2552 19,766,245.72	

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

		 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทได้น�ำที่ดิน	อำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงตลอดจนเครื่องจักรบำงส่วนไปค�้ำ
ประกันสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุ	25	และนอกจำกนี้บริษัทมีสินทรัพย์ที่ค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำหมด
แล้วแต่ยงัใช้ด�ำเนนิงำนอยูใ่นรำคำตำมบญัชก่ีอนหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมจ�ำนวน	75.46		ล้ำนบำท	และ	61.49	ล้ำนบำท	ตำม
ล�ำดับ	โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี	จ�ำนวนเงิน	1,888	บำท	และจ�ำนวน	1,681.00	บำท	ตำมล�ำดับ

บริษัทย่อย		 		 		 		 		 		 		

		 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทได้น�ำที่ดิน	อำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วนไปค�้ำประกันสินเชื่อที่ได้
รบัจำกสถำบนักำรเงนิ	ตำมหมำยเหตุ	25	และหมำยเหตุ	26	และนอกจำกนี้บรษิทัมสีินทรพัย์ที่ค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำหมด
แล้วแต่ยังใช้ด�ำเนินงำนอยู่	รำคำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมจ�ำนวน	2.43	ล้ำนบำท		และ	0.13	ล้ำนบำท	ตำม
ล�ำดับโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจ�ำนวนเงิน			45	บำท	และจ�ำนวน	7	บำท	ตำมล�ำดับ

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255374



23.  ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน-สุทธิ               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม  งบการเงินรวม 
เฉพาะกิจการ 

รำคำทุน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552 	12,200,000.00	 	12,200,000.00	

หัก	ค่ำเผื่อขำดทุนกำรด้อยค่ำในที่ดิน (1,122,000.00) (1,122,000.00)

ราคาทุน-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  11,078,000.00  11,078,000.00 

		 		 	

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

		 บรษิทัได้น�ำทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ด�ำเนนิงำนไปใช้ในกำรค�ำ้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัจำกสถำบนักำรเงนิ	ตำมหมำยเหต	ุ25		
		 		 		 		 			

24.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ               	
		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 
เฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552

ราคาทุน	:

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552 	12,889,113.13	 	12,477,113.13	

บวก	เพิ่มระหว่ำงปี 	1,315,154.00	 	1,315,154.00	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 	14,204,267.13	 	13,792,267.13	

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม :

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552 	7,353,807.52	 	7,208,790.59	

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย 	2,522,295.97	 	2,440,417.30	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  9,876,103.49  9,649,207.89 

ราคาตามบัญชีสุทธิ	:

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  4,328,163.64  4,143,059.24 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  5,535,305.61  5,268,322.54 

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยที่อยู่ในงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553										2,440,417.30	

สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2552										1,741,556.87	

25.   สินเชื่อและการค�้าประกัน               

	 สินเชื่อในรูปเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร	หนังสือค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน	และเงินกู้ยืมระยะยำว	
บริษัทได้มอบอ�ำนำจกำรรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้กำรค้ำ	ตำมหมำยเหตุ	15	มูลค่ำงำนที่เสร็จแต่ยังไม่เรียก
เก็บ	ตำมหมำยเหตุ	17	ที่ดิน	อำคำรพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง	และเครื่องจักรบำงส่วนตำมหมำยเหตุ	22	ที่ดินที่ไม่ใช้ด�ำเนินงำน
ตำมหมำยเหต	ุ23	รวมทัง้เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผกูพนัตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหต	ุ19	เป็นหลกัทรพัย์เพือ่ค�ำ้ประกนั
วงเงนิสนิเชือ่ดงักล่ำว	นอกจำกนีก้ลุม่บรษิทัได้โอนผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสนิทรพัย์ของกลุม่บรษิทัให้กบัสถำบนั
กำรเงิน				 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 			

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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26.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน            

  (หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 	6,800,779.23	 	11,336,569.04	 	-	 	3,692,401.99	

เงินกู้ทรัสต์รีซีท 	-	 	8,268,771.56	 	-	 	8,268,771.56	

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกตัว๋สญัญำใช้เงนิ 	129,050,000.00	 	130,027,930.00	 	118,300,000.00	 	117,127,930.00	

เงินกู้แฟคตอริ่ง 	-			 	882,801.22	 	-	 	-			

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกำรขำยลดตัว๋เงนิ 	17,951,383.58	 	-	 	17,951,383.58	 	-			

รวม  153,802,162.81  150,516,071.82  136,251,383.58  129,089,103.55 

		 		 		 			

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 			

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

อายุโดย
ประมาณ

(เดือน)

อัตรา

ดอกเบี้ย

จ�านวนเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 	-			 	-			 	-	 	3,692,401.99	

เงินกู้ทรัสต์รีซีท 	-			 	4.10	-	6.625%	 	-	 	8,268,771.56	

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกตัว๋สญัญำใช้เงนิ	 1-3 	MLR-0.5%,5.50-6.05	 	118,300,000.00	 	117,127,930.00	

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกำรขำยลดตัว๋เงนิ 3 	3.03-3.21%	 17,951,383.58 	-			

รวม  136,251,383.58  129,089,103.55 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	และ	2552	วงเงนิสนิเชือ่เกีย่วกบัเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงินมีหลักทรัพย์ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ	25	ค�้ำประกัน	และมีกรรมกำรบริษัทค�้ำประกันร่วมด้วย			 		 		
		 	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทได้น�ำตั๋วเงิน	จ�ำนวน	17.95	ล้ำนบำท	ไปขำยลดให้กับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง	
โดยเสียค่ำธรรมเนียมจำกกำรขำยลดตั๋วเงินดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ	3.03	-	3.21	ต่อปี	ระยะเวลำประมำณไม่เกิน	3	เดือน	
ซึ่งในกำรขำยลดตั๋วเงินดังกล่ำวบริษัทยังมีภำระผูกพันต่อผู้รับซื้อดังกล่ำวจนกว่ำผู้รับซื้อจะสำมำรถเรียกเก็บเงินได้เต็ม
จ�ำนวน		 		 		 		 		 		 		

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255376



บริษัทย่อย 		 		 		 		 			 		 		 		
		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)	

อายุโดย
ประมาณ

(เดือน)

อัตรา

ดอกเบี้ย

จ�านวนเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร - 6.375% 	6,800,779.23	 	7,644,167.05	

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกตัว๋สญัญำใช้เงนิ	 2 6.25	-	6.375% 	10,750,000.00	 	12,900,000.00	

เงินกู้แฟคเตอริ่ง 1 10.50% 	-			 	882,801.22	

รวม  17,550,779.23  21,426,968.27 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	และ	2552	วงเงนิสนิเชือ่เกีย่วกบัเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน	มีหลักทรัพย์ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ	25	และมีกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทใหญ่ค�้ำประกันร่วมด้วย			 		
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	เงินกู้แฟคตอริ่งขำ้งต้นได้มีกำรโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้กำรค้ำส่วนหนึ่งจ�ำนวน	1.11	
ล้ำนบำท	ให้กับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ	15	และมีกรรมกำรบริษัทร่วมค�้ำประกัน				 		
		 		 		 		

27.  เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 	179,223,002.20	 	180,335,370.63	 	179,000,000.00	 	180,000,000.00	

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

		 เงินกู้ยืมจำกบุคคลอื่นทั้งจ�ำนวนเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน	เงินกู้ดังกล่ำวมีอัตรำ
ดอกเบี้ยร้อยละ	3.40	ต่อปี	ระยะเวลำประมำณ	3	เดือน

บริษัทย่อย	
	 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบคุคลอืน่เป็นเงนิกูย้มืโดยกำรท�ำสญัญำระหว่ำงกนั	โดยไม่มหีลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนั	เงนิกูด้งักล่ำว
มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	12	ต่อปี	ก�ำหนดจ่ำยช�ำระคืนเมื่อทวงถำม	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 77



28.  เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

เงินกู้วงเงิน	33.00	ล้ำนบำท	 	-			 	2,695,155.89	 	-			 	2,695,155.89	

เงินกู้วงเงิน	30.00	ล้ำนบำท 	22,537,244.13	 	33,718,757.58	 	-			 	6,200,000.00	

เงินกู้วงเงิน	25.50	ล้ำนบำท 	8,300,000.00	 	-			 	8,300,000.00	 	-			

เงินกู้วงเงิน	14.25	ล้ำนบำท 	2,432,000.00	 	7,616,000.00	 	2,432,000.00	 	7,616,000.00	

เงินกู้วงเงิน	13.00	ล้ำนบำท 	4,724,388.61	 	6,924,726.25	 	-			 	-			

เงินกู้วงเงิน	10.00	ล้ำนบำท 	7,601,493.69	 	9,041,493.69	 	-			 	-			

เงินกู้วงเงิน			6.00	ล้ำนบำท 	1,586,665.42	 	2,972,728.54	 	-			 	-			

รวม 	47,181,791.85	 	62,968,861.95	 	10,732,000.00	 	16,511,155.89	

หัก	ส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึง
					ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี

	(21,069,001.90) 	(24,097,457.14) 	(10,732,000.00) 	(14,079,155.89)

สุทธิ  26,112,789.95  38,871,404.81  -    2,432,000.00 

	

	 กำรเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะยำวส�ำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวำคม		2553	และ	2552	ดังนี้				 		 		

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

ยอดคงเหลือ	ต้นงวด 	62,968,861.95	 	93,374,661.12	 	16,511,155.89	 	50,040,099.77	

บวก	รับเงินกู้ยืมระหว่ำงงวด 	25,500,000.00	 	10,000,000.00	 	25,500,000.00	 	-			

หัก	จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระหว่ำงงวด 	(41,287,070.10) 	(40,405,799.17) 	(31,279,155.89) 	(33,528,943.88)

ยอดคงเหลือ ปลายงวด  47,181,791.85  62,968,861.95  10,732,000.00  16,511,155.89 

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

	 บริษัทใหญ่มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินโดยได้รับวงเงินสินเชื่อจ�ำนวนสี่วงเงิน	ดังนี้

วงเงินที่ 1			 วงเงิน	33.00	ล้ำนบำท	เป็นกำรกู้ยืมโดยกำรท�ำสัญญำกู้ยืมก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็น
รำยเดือน	รวมกันไม่ต�่ำกว่ำเดือนละ	700,000	บำท	เป็นระยะเวลำ	5	ปี	9	เดือน	อัตรำดอกเบี้ย	MLR	
ต่อปี	บริษัทน�ำที่ดินและเครื่องจักรจดจ�ำนองเป็นหลักประกัน	ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ	25	

วงเงินที่ 2		 วงเงิน	30.00	ล้ำนบำท	เป็นกำรกู้ยืมโดยกำรท�ำสัญญำกู้ยืมก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น
รำยเดือน	จ�ำนวน	18	เดือน	ดังนี้	เดือน	1	-	17	ช�ำระเงินต้นไม่น้อยกว่ำ	1,700,000	บำท	และเดือนที่	
18	จ่ำยเงินต้นในส่วนที่เหลือ	โดยมีอัตรำดอกเบี้ย	MLR-0.85%	ต่อปี	ไม่มีหลักค�้ำประกัน

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255378



วงเงินที่ 3			 วงเงิน	14.25	ล้ำนบำท	เป็นกำรกู้ยืมโดยท�ำสัญญำกู้ยืม	ก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นเป็นรำยเดือน	งวด
ที่	1	-	3	ช�ำระดอกเบี้ย	เพียงอย่ำงเดียว	งวดที่	4	-	35	ช�ำระเงินต้นงวดละ	432,000	บำท	งวดที่	36	
เป็นต้นไป	ช�ำระเงินต้น	จ�ำนวน	426,000	บำท	อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี	

วงเงินที่ 4 		 วงเงิน	25.50	ล้ำนบำท	เป็นกำรกู้ยืมโดยกำรท�ำสัญญำกู้ยืมก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น
รำยเดือน	จ�ำนวน	15	เดือน	มีเงื่อนไขดังนี้	เดือนที่	1	เงินต้นไม่น้อยกว่ำ	300,000	บำท	เดือนที่	2	ไม่
น้อยกว่ำ	900,000	บำท	เดือนที่	3	-	14	ไม่น้อยกว่ำ	2,000,000	บำท	เดือนที่	15	ผ่อนช�ำระเงินต้น
ส่วนที่เหลือ	โดยมีอัตรำดอกเบี้ย	MRR-1.0%	ต่อปี	ไม่มีหลักค�้ำประกัน		 		 		 		
			

บริษัทย่อย		 		 		 		 		 		 		

บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินโดยได้รับวงเงินสินเชื่อจ�ำนวนสี่วงเงิน	ดังนี้

วงเงินที่ 1					 วงเงิน	30.00	ล้ำนบำท	เป็นกำรกู้ยืมโดยกำรท�ำสัญญำเงินกู้ยืม	ก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นเป็นรำย		
เดือน	ๆ	ละ	420,000	บำท	โดยเริ่มผ่อนช�ำระครั้งแรกวันที่	6	กรกฎำคม	2552	โดยต้องช�ำระเงินกู้ให้
ครบภำยในระยะเวลำ	84	เดือน	อัตรำดอกเบี้ย	MLR+0.25	ต่อปี	โดยน�ำสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค�้ำ
ประกันตำมหมำยเหตุ	22	และมีบริษัทใหญ่	และกรรมกำรบริษัทย่อยร่วมค�้ำประกัน

วงเงินที่ 2 			 วงเงิน	13.00	ล้ำนบำท	เป็นกำรกู้ยืมโดยกำรท�ำสัญญำเงินกู้ยืม	ก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ย
เป็นรำยเดือน	ๆ	ละ	220,000	บำท	โดยเริ่มผ่อนช�ำระครั้งแรกวันที	่6	สิงหำคม	2549	โดยต้องช�ำระ
เงนิกูใ้ห้ครบภำยในระยะเวลำ	84	เดอืน	อตัรำดอกเบีย้	MRR+1	ต่อปี	โดยน�ำสนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์
ค�้ำประกันตำมหมำยเหตุ	22

วงเงินที่ 3 		 วงเงิน	10.00	ล้ำนบำท	เป็นกำรกู้ยืมโดยกำรท�ำสัญญำเงินกู้ยืม	ก�ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ย
เป็นรำยเดือน	ๆ	ละ	120,000	บำท	โดยเริ่มผ่อนช�ำระครั้งแรกวันที่	22	พฤษภำคม	2552โดยต้องช�ำร
ะเงินกู้ให้ครบภำยในระยะเวลำ	48	เดือน	อัตรำดอกเบี้ย	MLR	ต่อปี	โดยน�ำสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน	ตำมหมำยเหตุ	22	และมีบริษัทใหญ่และกรรมกำรบริษัทย่อยร่วมค�้ำประกัน		 		
		 		 			

วงเงินที่ 4	 วงเงนิ	6.00	ล้ำนบำท	เป็นกำรกูย้มืโดยกำรท�ำสญัญำเงนิกูย้มื	ก�ำหนดจ่ำยคนืเงนิต้นรวมดอกเบีย้เป็น
รำยเดือน	ๆ	ละ	130,000	บำท	โดยเริ่มผ่อนช�ำระครั้งแรกวันที่	6	สิงหำคม	2549	โดยต้องช�ำระเงินกู้
ให้ครบภำยในระยะเวลำ	60	เดือน	อัตรำดอกเบี้ย	MRR+1	ต่อปี	โดยน�ำสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค�้ำ
ประกันตำมหมำยเหตุ	22		 		 		 		 			

		 		 		 		 		 		 			

29.  หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ               
		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

จ�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่องจ่ำยตำมสญัญำ				 	10,255,236.51	 	10,016,416.83	 	8,459,260.60	 	5,652,002.72	

หัก		ดอกเบี้ยจ่ำยในอนำคต			 	(612,974.70) 	(638,441.27) 	(526,892.79) 	(333,740.73)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 	9,642,261.81	 	9,377,975.56	 	7,932,367.81	 	5,318,261.99	

หกั			หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ
						ช�ำระภำยในหนึ่งปี

	(5,060,705.82) 	(5,240,500.88) 	(3,680,091.10) 	(2,801,291.66)

สุทธิ		  4,581,555.99  4,137,474.68  4,252,276.71  2,516,970.33 

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 79



บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

		 บรษิทัใหญ่ได้ท�ำสญัญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะกบับรษิทัหลำยแห่งโดยก�ำหนดช�ำระคนืเป็นงวดทกุเดอืน	จ�ำนวน	36	งวดๆ	ละ	
ประมำณ	0.01	-	0.12	ล้ำนบำท	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	2.10	-	7.40	ต่อปี	โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะโอนเป็นของบริษัท
เมื่อได้จ่ำยช�ำระค่ำงวดครบถ้วนแล้ว	และมีกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ค�้ำประกัน	

บริษัทย่อย		 		 		 		 		 		 		

		 บรษิทัย่อยได้ท�ำสญัญำเช่ำซือ้สนิทรพัย์ถำวรกบับรษิทัหลำยแห่ง	โดยก�ำหนดช�ำระคนืเป็นงวดทกุเดอืน	จ�ำนวน	36	-	
48	งวด	ๆ	ละ	ประมำณ	0.01	-	0.16	ล้ำนบำท	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	2.90	-	9.00	ต่อปี	โดยกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์จะโอน
เป็นของบริษัท	เมื่อได้จ่ำยช�ำระค่ำงวดครบถ้วนแล้ว	และมีกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ค�้ำประกัน

30.  ทุนเรือนหุ้น               

		 		 		 		 		 		 			 	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

จ�านวนหุน้ (หุน้) มูลค่า (บาท) จ�านวนหุน้ (หุน้) มูลค่า (บาท)

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสำมัญต้นงวด 	451,935,207	 	451,935,207.00	 	402,286,100	 	402,286,100.00	

หัก	หุ้นสำมัญลดลง 	(16,473,364) 	(16,473,364.00) 	(350,893) 	(350,893.00)

บวก	หุ้นสำมัญเพิ่มขึ้น 	200,000,000	 	200,000,000.00	 	50,000,000	 	50,000,000.00	

หุ้นสามัญสิ้นงวด  635,461,843  635,461,843.00  451,935,207  451,935,207.00 

ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระเตม็มลูค่า
แล้ว

หุ้นสำมัญต้นงวด 	304,600,462	 	304,600,462.00	 	302,350,462	 	302,350,462.00	

บวก	หุ้นสำมัญเพิ่มขึ้น 	130,861,381	 	130,861,381.00	 	2,250,000	 	2,250,000.00	

รวมหุน้สำมญัก่อนหกัหุน้ทนุซือ้คนื  435,461,843  435,461,843.00  304,600,462  304,600,462.00 

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

30.1	 	 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1	/2553	เมื่อวันที่	27	พฤษภำคม	2553	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ใน
ส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ได้แก่	อนุมัติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ	DEMCO-W1	จ�ำนวน	16.97	ล้ำนหุ้น	เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิ	DEMCO-W2	เนื่องจำกปรับสิทธิกำรจ่ำยเงินปันผล	โดยก�ำหนดให้ใบส�ำคัญแสดงสิทธ	ิ1	หน่วย	
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1.019	หุ้น	รำคำกำรใช้สิทธิใหม่	2.552	บำท	ต่อหุ้น	ก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยวันที่	9	
มิถุนำยน	2553

30.2	 	 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2	/2553	เมื่อวันที่	23	กรกฎำคม	2553	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ใน
ส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้				 		 		 		 			

(1)	 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำกจ�ำนวน	451,935,207	บำท	เป็นจ�ำนวน	435,461,843	บำท	โดยตัดหุ้นสำมัญจด
ทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ�ำหน่ำย	จ�ำนวน	16,473,364	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท

(2)	 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	200,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	จำกทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	
435,461,843	บำท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น	635,461,843	บำท

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255380



(3)	 มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ดังนี้	

•	 จดัสรรหุน้เพิม่ทนุจ�ำนวน	110,000,000	หุน้	เพือ่รองรบักำรใช้สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้เพิม่
ทุนของบริษัท	ครั้งที่	3	(“DEMCO-W3”)		 		 		 		 		 		

•	 จดัสรรหุน้เพิม่ทนุจ�ำนวน	74,000,000	หุน้	เพือ่รองรบักำรใช้สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้เพิม่
ทุนของบริษัท	ครั้งที่	4	(“DEMCO-W4”)		 		 		 		 		 		

•	 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน	16,000,000	หุ้น	เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญ	ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	ตำมโครงกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ต่อกรรมกำรและพนักงำน	ครั้งที่	2	(“DEMCO-ESOP	#2”)

	 		 ทัง้นี	้ในกรณทีีม่หีุน้สำมญัทีจ่ดัสรรไว้รองรบักำรใช้สทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธ	ิDEMCO-W3	เหลอื
อยู่หลังจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลง	และมีเหตุกำรณ์ที่ต้องปรับสิทธิตำมเงื่อนไขในข้อ
ก�ำหนดว่ำด้วยสทิธหิน้ำทีข่องผูอ้อกใบส�ำคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส�ำคญัแสดงสทิธิ	DEMCO-W4	เป็น
เหตใุห้ต้องมกีำรจดัสรรหุน้เพือ่รองรบักำรใช้สทิธเิพิม่ขึน้	ให้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจจดัสรรหุน้สำมญัส่วน
ที่เหลือจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W3	ที่หมดอำยุมำรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	
DEMCO-W4	ที่มีกำรปรับสิทธินั้นได้			 		 		 		 		 		

30.3	 	 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2552	เมื่อวันที่	9	เมษำยน	2552	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดทุน
จดทะเบยีนจำก	จ�ำนวนเงนิ	402.29	ล้ำนบำท	เป็นจ�ำนวนเงนิ	401.94	ล้ำนบำท	โดยตดัหุน้สำมญัจดทะเบยีนทีย่งัมไิด้
ออกจ�ำหน่ำย	จ�ำนวน	350,667	หุน้	มลูค่ำหุน้ละ	1	บำท	ซึง่เป็นหุน้ทีเ่หลอืจำกกำรใช้สทิธแิปลงสภำพวอร์แรนท์ของ
กรรมกำรผูบ้รหิำรและพนกังำน	ตำมโครงกำร	ESOP	ทีค่รบก�ำหนดไปเมือ่วนัที่	12	ธนัวำคม	2551	โดยจดทะเบยีน
ลดทุนที่กระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	23	เมษำยน	2552

30.4	 	 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2552	เมื่อวันที่	22	ตุลำคม	2552	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์	ดังนี้			

(1)	 มีมติลดทุนจดทะเบียนจำกจ�ำนวนเงิน	401,935,433	บำท	เป็นจ�ำนวนเงิน	401,935,207	บำท		โดยตัดหุ้น
สำมัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ�ำหน่ำย	จ�ำนวน	226	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจำกกำรเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุ้นปันผล	และรองรับกำรปรับสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่	1	ตำม
มตทิีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่2/2551	โดยจดทะเบยีนลดทนุทีก่ระทรวงพำณชิย์แล้วเมือ่วนัที่	26	ตลุำคม	
2552		 		 		 		 		 		

	(2)	 มมีตอินมุตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนจำก	401,935,207	บำท	เป็น	451,935,207	บำท	โดยออกหุน้สำมญั	จ�ำนวน	
50,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	27	ตุลำคม	
2552		 		 		 		 		 		

(3)	 มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	ดังนี้		 		 		 		 		 		

•	 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน	43,516,000	หุ้น	เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่	ครั้งที่	2	(DEMCO-W2)			 		 		 		 		 		

•	 	จัดสรรหุ้นจ�ำนวน	6,484,000	เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	สำมัญที่ออก
ใหม่	ครั้งที่	1	(DEMCO-W1)	เพิ่มเติมเนื่องจำกกำรปรับสิทธิแปลงสภำพจำกกำรออกใบส�ำคัญแสดง
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 			

31.  หุ้นทุนซื้อคืน/ก�าไรสะสมจัดสรรส�าหรับหุ้นทุนซื้อคืน

	 ตำมรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร	ครัง้ที	่9	/2553	เมือ่วนัที	่5	สงิหำคม	2553	ได้มมีตอินมุตัโิครงกำรซือ้หุน้
คนื	เพือ่กำรบรหิำรกำรเงนิส�ำหรบัสภำพคล่องส่วนเกนิ	จ�ำนวนไม่เกนิก�ำไรสะสมจ�ำนวน	214	ล้ำนบำท	เป็นจ�ำนวนหุน้	40	
ล้ำนหุ้น	โดยจะด�ำเนินกำรซื้อหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่	30	สิงหำคม	2553	ถึงวันที่	29	มิถุนำยน	
2554	และมีก�ำหนดระยะเวลำจ�ำหนำ่ยหุ้นซื้อคืนภำยหลัง	6	เดือน	นับกำรซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกิน	3	ป	ีนับจำก
วันที่ซื้อคืนหุ้นเสร็จแล้วเสร็จ	
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	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีหุ้นสำมัญซื้อคืนจ�ำนวน	24.78	ล้ำนหุ้น	รำคำทุนรวม	124.19	ล้ำนบำท

	 ตำมจดหมำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่	กลต.	ชส.	(ว)	2/2548	ลงวันที่	
14	กุมภำพันธ์	2548	เกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินก�ำไรสะสม	และให้บริษัทต้องกันก�ำไรสะสมไว้เป็นเงินส�ำรอง
เท่ำกับจ�ำนวนเงินที่ได้จำ่ยซื้อคืน	จนกวำ่จะมีกำรจ�ำหนำ่ยหุ้นซื้อคืนได้หมด	หรือลดทุนที่ช�ำระแล้ว	โดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่
จ�ำหน่ำย	ไม่หมด	แล้วแต่กรณี	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทได้จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองส�ำหรับหุ้นซื้อคืนจ�ำนวน	
124.19	ล้ำนบำท

32.   ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ               

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

32.1	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W1)		 		 		 		 		 			

				 	 ในระหว่ำงปี	2553	มผีูใ้ช้สทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัจ�ำนวน	86.73	ล้ำนหุน้	คดิเป็นจ�ำนวนเงนิ
ที่ได้รับ	จำกกำรใช้สิทธิ	329.23	ล้ำนบำท	คงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิจ�ำนวน	13.23	ล้ำนหน่วย	ซึ่ง
พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	26	มีนำคม	2553	และไม่สำมำรถแปลง
สภำพเป็นหุ้นได้อีก		 		 		 		 		 			

32.2	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W2)		 		 		 		 		 			

				 	 ในระหว่ำงปี	2553	มีผู้ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจ�ำนวน	44.01	ล้ำนหุ้น	คิดเป็นจ�ำนวน
เงนิทีไ่ด้รบั	จำกกำรใช้สทิธ	ิ112.40	ล้ำนบำท	คงเหลอืใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่ได้ใช้สทิธจิ�ำนวน	0.29	ล้ำนหน่วย	ซึง่
พ้นสภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ตัง้แต่วนัที่	9	มถินุำยน	2553	และไม่สำมำรถแปลง
สภำพเป็นหุ้นได้อีก		 		 		 		 		 			

32.3	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W3)		 		 		 		 		 			

				 	 ในระหว่ำงปี	2553	มีผู้ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจ�ำนวน	7,930,860	หน่วย		คงเหลือใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิจ�ำนวน	100,931,677		หน่วย	คิดเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิ	21,413,322		
บำท		ซึง่บรษิทัได้แสดงล่วงหน้ำค่ำหุน้เนือ่งจำก	บรษิทั	ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุทีเ่รยีกช�ำระแล้วกบักระทรวงพำณชิย์
เมื่อวันที่	6	มกรำคม	2554		 		 		 		 		 			

32.4	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W4)		 		 		 		 		 			

				 ในระหว่ำงปี	2553	มผีูใ้ช้สทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัจ�ำนวน	1,224	หน่วย	คงเหลอืใบส�ำคญัแสดง
สิทธิที่ไม่ได้ใช้สิทธิจ�ำนวน	72,573,807		หน่วย	คิดเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิ	6,120.00	บำท		ซึ่งบริษัท
ได้แสดงอยูใ่นบญัชเีงนิรบัล่วงหน้ำค่ำหุน้เนือ่งจำก	บรษิทั	ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุทีเ่รยีกช�ำระแล้วกบักระทรวงพำณชิย์
เมื่อวันที่	6	มกรำคม	2554		 		 		 		 		 			

32.5	 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2	/2553	เมื่อวันที่	23	กรกฎำคม	2553	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในส่วนที่
เป็นสำระส�ำคัญดังนี้		 		 		 		 		 			

(1)	 อนมุตักิำรออกใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั	ครัง้ที	่3	(DEMCO-W3)	จ�ำนวน	110,000,000	
หน่วย	เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	ซึ่งกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธินี้	
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและรองรับกำรขยำยกิจกำรของบริษัทในอนำคตโดยมีรำยละเอียดใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W3)	ในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้		

•	 เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้		 		 		 		 			

•	 รำคำต่อหน่วย	0	บำท			 		 		 		 			

•	 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตรำส่วน	หุ้นสำมัญเดิม	4	หุ้นต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย
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•	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1	หุ้น

•	 รำคำกำรใช้สิทธิ	2.7	บำท	ต่อหุ้น

•	 ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	วันที่	10	สิงหำคม	2553

•	 อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	ปี	6	เดือน	(กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับวันที่	10	กุมภำพันธ์	2555)

•	 	 บรษิทัจะน�ำใบส�ำคญัแสดงสทิธเิข้ำจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ			
		 		 		 			

	 	บริษัทได้จ�ำหน่ำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W3)	จ�ำนวน	108,862,537	หน่วย	ส่วนใบ
ส�ำคัญ	แสดงสิทธิที่เหลือจ�ำนวน	1,137,463	หน่วย	บริษัทจะด�ำเนินกำรยกเลิก

(2)	 อนุมัติกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งที	่4	(DEMCO-W4)	จ�ำนวน	74,000,000	
หน่วย	เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	ซึ่งกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธินี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและรองรับกำรขยำยกิจกำรของบริษัทในอนำคตโดยมีรำยละเอียดใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ	เพื่อซื้อหุ้นสำมัญ(DEMCO-W4)	ในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้	

•	 เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้	

•	 รำคำต่อหน่วย	0	บำท

•	 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตรำส่วน	หุ้นสำมัญเดิม	6	หุ้นต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย

•	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1	หุ้น

•	 รำคำกำรใช้สิทธิ	5	บำท	ต่อหุ้น	

•	 ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	วันที่	10	สิงหำคม	2553	

•	 อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	2	ปี	6	เดือน	(กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับวันที่	10	กุมภำพันธ์	2556)	

•	 บรษิทัจะน�ำใบส�ำคญัแสดงสทิธเิข้ำจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ			

	 บริษัทได้จ�ำหน่ำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W4)	จ�ำนวน	72,575,031	หน่วย	ส่วนใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจ�ำนวน	1,424,969	หน่วย	บริษัทจะด�ำเนินกำรยกเลิก		 		 		 		
		 		

(3)	 อนมุตักิำรออกใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั	เพือ่จดัสรรให้แก่กรรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำน	
ครั้งที่	2	(DEMCO-ESOP#2)	จ�ำนวน	16,000,000	หน่วย	เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัท	ซึ่งกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรำ้งเสริมก�ำลังใจ	สร้ำงแรงจูงใจ	และเป็นผล
ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนแก่บคุลำกร	ของบรษิทัโดยมรีำยละเอยีดใบส�ำคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สำมญั	(DEMCO-
ESOP#2)	ในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้			 		 		 		 		 		

•	 เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและไม่สำมำรถเปลี่ยนมือได้	

•	 รำคำต่อหน่วย	0	บำท

•	 จัดสรรให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	โดยไม่ผ่ำนผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	

•	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1	หุ้น

•	 รำคำกำรใช้สิทธิ	2.7	บำท	ต่อหุ้น		

•	 ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	วันที่	10	สิงหำคม	2553

•	 อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	3	ปี	(กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับวันที่	30	กันยำยน	2557)

บริษัทจะไม่น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ			

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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32.6	 ส�ำหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2552	มผีูใ้ช้สทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัจ�ำนวน	2.00	ล้ำนหน่วย	
คิดเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิ	9.00	ล้ำนบำท	คงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	
จ�ำนวน	86,519,773.00	หน่วย	ทัง้นี	้ณ	วนัที	่30	ธนัวำคม	2552	มผีูใ้ช้สทิธขิองใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั
จ�ำนวน	0.10	ลำ้นหน่วย	คิดเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธ	ิ0.46	ล้ำนบำท	ซึ่งบริษัทได้แสดงไว้ในบัญชีเงิน
รับล่วงหน้ำค่ำหุ้น	เนื่องจำกบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	7	มกรำคม	2553			 		
		 		 		 			

32.7	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W2)		 		 		 		 		 			

	 	 บรษิทัได้จ�ำหน่ำยใบส�ำคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สำมญั	(DEMCO-W2)	จ�ำนวน	43,513,601	หน่วย	ให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิ
ในอัตรำ	7	หุ้นสำมัญเดิมต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	รำคำเสนอขำยหน่วยละ	0	บำท	โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W2)	มีรำยละเอียด	โดยสรุปดังนี้		 		 		 		 		 			

•	 เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้		 		 		 		 		 		

•	 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	7	เดือน		 		 		 		 		 		

•	 วันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	9	พฤศจิกำยน	2552		 		 		 		 		 		

•	 ใช้สิทธิได้จ�ำนวน	2	ครั้ง	ครั้งแรกในวันที่	9	มีนำคม	2553	และครั้งที่	2	ในวันที่	9	มิถุนำยน	2553	
โดยวันดังกล่ำวจะเป็นวันก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย		 		 		 		 		 		

•	 อัตรำกำรใช้สิทธิคือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	1	หุ้น	

•	 รำคำใช้สิทธิ	2.60	บำท	ต่อหุ้น				 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 			

33.  การจ่ายเงินปันผลและส�ารองตามกฎหมาย               

33.1	 ตำมรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ครัง้ที	่6/2553	เมือ่วนัที	่13	สงิหำคม	2553	ได้มมีตใิห้บรษิทัจ่ำยเงนิปันผล
ระหวำ่งกำล	ในอัตรำหุ้นละ	0.10	บำท	เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น	43.55	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	50.72	ของก�ำไรสุทธิ
ครึ่งปี	ทั้งนี้ผลประกอบกำรงวดครึ่งปีแรก	2553	บริษัทมีก�ำไรสุทธิ	85.86	ล้ำนบำท	ทั้งนี้กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยบรษิทัทีก่�ำหนดว่ำบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลไม่น้อยกว่ำ	40%	ของก�ำไรสทุธ	ิและบรษิทั
ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว		 		 		 		 		 			

33.2	 ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2553	เมื่อวันที่	23	มีนำคม	2553	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำร
จดัสรรเงนิก�ำไร	จำกผลกำรด�ำเนนิงำน	ปี	2552	เป็นทนุส�ำรองก�ำไรตำมกฎหมำยจ�ำนวน	3	ล้ำนบำท	และอนมุตัจ่ิำย
เงินปันผลในอัตรำหุ้นละ	0.15	บำท	ให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ขอใช้สิทธิแปลงสภำพใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W2	
เป็นหุน้สำมญั	ในวนัที่	9	มนีำคม	2553	และผู้ถือหุน้ที่ใช้สทิธิ	DEMCO-W1	เป็นหุน้สำมญัในวันที่	25	มนีำคม	2553	
โดยก�ำหนดวันรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	คือ	วันที่	7	เมษำยน	2553	โดยบริษัทก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลใน
วันที่	23	เมษำยน	2553		 		 		 		 		 			

33.3	 ตำมรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้	ประจ�ำปี	2552	เมือ่วนัที	่9	เมษำยน	2552	ได้มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้จดัสรรก�ำไร
ประจ�ำปี	2551	เป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน	9	ล้ำนบำท	พร้อมทั้งให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรครึ่ง
ปีหลัง	จ�ำนวน	302,350,462	หุ้น	ในอัตรำหุ้นละ	0.04	บำท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	12,094,018.48	บำท	โดยวันก�ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	คือ	วันที่		21	เมษำยน	2552	(ปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่	22	เมษำยน	2552)	
โดยบริษัทก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่	7	พฤษภำคม	2552

34.  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ก�าไรต่อหุ้นปรับลด               

	 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	ดังนี้			 		 		 		 				

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่  

31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่	(หน่วย	:	บำท)

	89,297,951.06	 	50,035,444.67	 	112,830,280.65	 	54,659,049.28	

จ�ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั	
(หน่วย	:	จ�ำนวนหุ้น)

	393,482,149	 	302,923,750	 	393,482,149	 	302,923,750	

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
(บาทต่อหุ้น)

0.23 0.17 0.29 0.18 

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	ดังนี้			

	(หน่วย	:	บำท)	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่  

31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด	

ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่	(หน่วย	:	บำท)

	89,297,951.06	 	50,035,444.67	 	112,830,280.65	 	54,659,049.28	

จ�ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั	
(หน่วย	:	จ�ำนวนหุ้น)

	393,482,149	 	302,923,750	 	393,482,149	 	302,923,750	

กำรปรับปรุง

-	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญ-ให้ผู้ถือหุ้นเดิม

	44,685,932	 	5,996,234	 	44,685,932	 	5,996,234	

-	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญ-กรรมกำร	และพนักงำน

	6,567,686	 	-			 	6,567,686	 	-			

จ�ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั
ที่ใช้ค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด	
(หน่วย	:	จ�ำนวนหุ้น)

	444,735,767	 	308,919,984	 	444,735,767	 	308,919,984	

ก�าไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั
สมมตว่ิามกีารใช้สทิธซิือ้หุน้สามญั
จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ
(หน่วย : บาทต่อหุ้น)  0.20  0.16  0.25  0.18 

	 		 		 		 		 			

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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35. การน�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก	คือ	ขำยสินค้ำ	และงำนระบบได้แก่	ให้บริกำรออกแบบ	จัดหำ	และรับเหมำติดตั้งงำน
ด้ำนวิศวกรรมทุกระบบ	ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้ำและวิศวกรรมโทรคมนำคม	โดยแยกประเภทตำมส่วนงำนหลัก	ดังนี้	

(หน่วย	:	บำท)

งบกำรเงินรวม

ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2553

ขำยสินค้ำ บริกำร รวม

งำนวิศวกรรม

ไฟฟ้ำ

งำนระบบ

ไฟฟ้ำ

และเครื่องกล

งำนจ้ำงเหมำ อื่น	ๆ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 	310,614,158.45 1,500,782,280.79	 	68,944,204.82	 	46,059,345.37	 	566,428,904.37	 	2,492,828,893.80	

ต้นทุนขำยและบริกำร (301,899,938.81) (1,264,590,088.74) 	(59,286,025.55) 	(75,420,303.43) (466,641,217.86) (2,167,837,574.39)

ก�ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น 	8,714,219.64	 	236,192,192.05	 	9,658,179.27	 	(29,360,958.06) 	99,787,686.51	 	324,991,319.41	

รำยได้อื่น 	27,367,410.49	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 	(13,774,716.32)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 	(162,266,211.18)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 	(31,105,820.00)

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 	(13,023,666.45)

ต้นทุนทำงกำรเงิน 	(19,443,809.41)

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 	(39,158,192.58)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี  73,586,313.96 

กำรแบ่งปันก�ำไร(ขำดทุน)

					ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 	89,297,951.06	

					ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	(15,711,637.10)

										รวม 	73,586,313.96	

สินทรัพย์ถำวร-สุทธิ 	290,844,424.12	

สินทรัพย์อื่น 	1,678,218,338.77	

สินทรัพย์รวม  1,969,062,762.89 

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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งบกำรเงินรวม

ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2552

ขำยสินค้ำ บริกำร รวม

งำนวิศวกรรม

ไฟฟ้ำ

งำนระบบ

ไฟฟ้ำ

และเครื่องกล

งำนจ้ำงเหมำ อื่น	ๆ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 	439,525,994.66	 	700,215,746.70	 	197,027,336.32	 	37,803,384.36	 	226,427,170.64	 	1,600,999,632.68	

ต้นทุนขำยและบริกำร (430,058,662.07) (571,673,213.51) (174,969,073.39) 	(52,827,028.79) (193,739,392.40) (1,423,267,370.16)

ก�ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น 	9,467,332.59	 	128,542,533.19	 	22,058,262.93	 	(15,023,644.43) 	32,687,778.24	 	177,732,262.52	

รำยได้อื่น 	49,382,145.59	

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 	2,468,905.00	

ส่วนเกินของส่วนได้เสียในมูลค่ำ

สินทรัพย์สุทธิ

			สูงกว่ำต้นทุน 	16,599,702.29	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 	(16,225,712.85)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 	(118,855,066.45)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 	(37,571,583.32)

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 	(2,557,070.74)

ต้นทุนทำงกำรเงิน 	(23,161,844.41)

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 	(9,451,261.88)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี  38,360,475.75 

กำรแบ่งปันก�ำไร(ขำดทุน)

					ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 	50,035,444.67	

					ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (11,674,968.92)

										รวม  38,360,475.75 

สินทรัพย์ถำวร-สุทธิ 	309,872,174.18	

สินทรัพย์อื่น 	1,341,783,400.27	

สินทรัพย์รวม  1,651,655,574.45 

(หน่วย	:	บำท)

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 36.   ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น               

บริษัทมีภำระผูกพัน	และหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น	ดังนี้		 		 		 		 		 			

36.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับ L/C D.L/C LG และตั๋วอาวัล มีดังนี้    	

สกุล
เงิน

(ล้าน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

Letter	of	credit 	ยูโร 	1.21	 	3.00	 	1.21	 	3.00	

สหรัฐ 	0.82	 	-			 	0.82	 	-			

Domestic	letter	of	credit บำท 	10.30	 	-			 	10.30	 	-			

Letter	of	guarantee 	ยูโร 	0.05	 	1,093.29	 	0.05	 	1,071.91	

สหรัฐ 	0.03	 	-			 	-			 	-			

บำท 	1,066.58	 	-			 	1,064.70	 	-			

Letter	of	guarantee	

(ค�้ำประกันข้อเสนอขำยไฟฟ้ำฯ

และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ) บำท 	191.80	 	136.00	 	191.80	 	136.00	

ตั๋วอำวัล บำท 	92.70	 	22.78	 	92.70	 	22.78	

		

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	มี	Letter	of	guarantee	จ�ำนวน	191.80	ล้ำนบำท	และ	136.00	ล้ำนบำท	ตำม
ล�ำดับที่สถำบันกำรเงินในประเทศไทยออกให้เพื่อค�้ำประกันข้อเสนอขำยไฟฟ้ำและปรับปรุงระบบไฟฟ้ำต่อกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลติแห่งประเทศไทย	ให้กบับรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ำกดั	และหรอืบรษิทัในเครอืโดยใช้วงเงนิ	Letter	of	guarantee	
ของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ทั้งนี้ตำมสัญญำร่วมพัฒนำโครงกำรและสัญญำร่วมงำน	(Consotium	agreement)	
บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	และกรรมกำรบำงท่ำนของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น
ทั้งหมดตำมรำยละเอียดที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุข้อ	36.3		 		 		 		 		 			

36.2  สัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า                

				 บริษัทมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดจำกกำรจ่ำยช�ำระค่ำสินค้ำในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ	โดยกำรท�ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงิน	ดังนี้		 		 	 	 		
		 (หน่วย	:	บำท)

งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552

มูลค่ำสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	(ยูโร) 	-			 64,680.00	

มูลค่ำตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ	(ล้ำนบำท) 	-			 	3.15	

ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมของมูลค่ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ	(ล้ำนบำท) 	-			 	0.06	

36.3   บันทึกข้อตกลงหรือสัญญาที่ส�าคัญ 	 		 		 		 		 		 		

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255388



(1)	 เมื่อวันที่	6	สิงหำคม	2552	บริษัทได้เข้ำท�ำบันทึกช่วยจ�ำระหว่ำง	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	“ผู้
พัฒนำโครงกำร”	กับ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	“ผู้ก่อสร้ำงโครงกำร”	โดยที่ผู้พัฒนำโครงกำรได้ท�ำกำร
ศึกษำโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	จำกพลังงำนลมหลำยโครงกำรในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ	ชัยภูมิ	ร้อยเอ็ด	
กำฬสินธุ์	รวมศักยภำพก�ำลังกำรผลิตประมำณ	700	MW	หรือมำกกว่ำ	โดยทั้งสองฝ่ำยประสงค์ที่จะเข้ำท�ำ
บันทึกช่วยจ�ำฉบับนี้	เพื่อระบุควำมเข้ำใจเบื้องต้นระหว่ำงผู้พัฒนำ	โครงกำรและผูก่้อสร้ำงโครงกำรในกำรด�ำเนนิ
กำรเกี่ยวกับโครงกำร	ดังนี้		 		 		 		 		 		

•	 ผูพ้ฒันำโครงกำรจะเป็นผูท้�ำกำรศกึษำ	และจดัเกบ็ข้อมลูพลงังำนลม	รวมถงึประสำนงำนกบัผูเ้ชีย่วชำญ	
และผู้ผลิตกังหันลม	เพื่อให้ได้มำซึ่งกังหันลม	ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม	ส�ำหรับโครงกำรใหม่แต่ละ
โครงกำรรวมทั้งระดมทุนส�ำหรับด�ำเนินงำน	ทั้งในรูปแบบเงินลงทุน	เงินกู้	เครดิตทำงกำรค้ำ	และทุนใน
ประเภทอื่น	ๆ	ส�ำหรับโครงกำรใหม่แต่ละโครงกำรดังกล่ำว				 		 		 	

•	 เมือ่ผูพ้ฒันำโครงกำรเหน็ว่ำโครงกำรใหม่แห่งใดมคีวำมเป็นไปได้ในเชงิเทคนคิและทำงธรุกจิ	และประสงค์
ที่จะท�ำกำร	พัฒนำโครงกำรใหม่ภำยในระยะเวลำที่ผู้พัฒนำโครงกำรเห็นสมควร	

•	 เมื่อได้รับแจ้งถึงโครงกำรใหม่แต่ละโครงกำรที่ผู้พัฒนำโครงกำรประสงค์จะท�ำกำรพัฒนำต่อไปผู้ก่อสร้ำง
โครงกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต	และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	ในกำรท�ำ
ข้อตกลงรับซื้อกระแสไฟฟ้ำจำกผู้พัฒนำโครงกำร	รวมถึงกำรส�ำรวจ	ออกแบบงำนก่อสร้ำงในส่วนของ

	 1.	งำนระบบไฟฟ้ำ	ได้แก่	งำนก่อสร้ำงระบบจ�ำหน่ำย,	ระบบสำยส่ง,	สถำนีไฟฟ้ำย่อย	

			 2.	งำนก่อสร้ำงโยธำ	ได้แก่	งำนถนน,	งำนปรับปรุงพื้นที่โครงกำร,	จัดท�ำฐำนรำกอุปกรณ์,	ติดตั้ง	Tower	
และกังหันลม	ภำยใต้กำรควบคุมกำรติดตั้งโดย	Supervisor	ของผู้ผลิตกังหันลม	โดยเมื่อได้รับแจ้งจำก
ผู้พัฒนำโครงกำรแล้ว	ผู้ก่อสร้ำงโครงกำรจะเริ่มงำนในขั้นส�ำรวจ	และประสำนงำนกับกำรไฟฟ้ำทั้งสอง
แห่ง		 		 		 		 			

•	 ก่อนกำรเริม่งำนก่อสร้ำงโครงกำร	ทัง้สองฝ่ำยจะร่วมกนัค�ำนวณมลูค่ำงำนก่อสร้ำงตำมขอบเขตโครงกำร
ใหม่แต่ละโครงกำร	ซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ำยสำมำรถตกลงมูลค่ำงำนก่อสร้ำงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ผู้พัฒนำ
โครงกำรจะมอบหมำยให้ผูก่้อสร้ำงโครงกำรเป็นผูด้�ำเนนิกำรก่อสร้ำงโครงกำรในลกัษณะ	Cost	Plus	โดย
แยกเป็นค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนร้อยละ	10	ก�ำไรร้อยละ	5	รวมเป็น	Cost	plus	อัตรำร้อยละ	15

•	 ในกรณีที่เลือกผู้ผลิตกังหันลมส�ำหรับโครงกำรใหม่ที่เกี่ยวข้องได้แล้ว	ผู้พัฒนำโครงกำรให้ผู้ก่อสร้ำง
โครงกำรหรือกิจกำรในเครือเป็นผู้ผลิตเสำโครงเหล็ก	(Tubular	Steel	Tower)	ที่ใช้ติดตั้งกังหันลม	ทั้งนี้
ภำยใต้	License	และกำรควบคุมกำรผลิตโดย	Supervisor	ของผู้ผลิตกังหันลม	

•	 บันทึกช่วยจ�ำนี้มีก�ำหนดระยะเวลำ	2	ปี	นับตั้งแต่วันที่ลงนำม	

(2)	 เมื่อวันที่	11	กันยำยน	2552	บริษัทได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมมือพัฒนำโครงกำรกับ	บริษัท	รีนิวเอเบิล	เอนเนอยี		
คอร์เปอร์เรชั่น	จ�ำกัด,	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด,	นำยนพพร	ศุภพิพัฒน์	และนำยประเดช	กิตติ
อิสรำนนท์	และได้เข้ำท�ำสัญญำร่วมงำน	(Consortium	Agreement)	กับ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	
จ�ำกัด	โดยมีควำมประสงค์ร่วมกับบริษัทพัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมจ�ำนวนหลำยโครงกำรใน
พื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ	ชัยภูมิ	ร้อยเอ็ด	กำฬสินธุ์		รวมศักยภำพก�ำลังกำรผลิตประมำณ	800	เมกกะวัตต์	
หรือมำกกว่ำโดย	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	และ/หรือบริษัทในเครือ	เป็นผู้ยื่นข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ
ประเภท	NON-FIRM	ที่ผลิตจำกพลังงำนลมแก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยจ�ำนวนไม่เกิน	90	เมกกะ
วัตต์	ต่อหนึ่งสัญญำ	โดยอำจท�ำกำรแบ่งกำรเสนอขำยหลำยสัญญำ	ซึ่ง	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ตกลง
ที่จะด�ำเนินกำรดังนี้		 		 		 		 		 		

•	 จดัหำหลกัประกนักำรยืน่ข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำเป็นหนงัสอืค�ำ้ประกนัของธนำคำรในประเทศ	ตำมข้อก�ำหนด
ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย		 		 		 		 		 		

•	 ศึกษำเส้นทำงขนส่งกังหันผลิตไฟฟ้ำถึงจุดติดตั้งและข้อก�ำหนดของกำรสร้ำงเส้นทำง	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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•	 ศึกษำข้อก�ำหนดส�ำหรับพื้นที่ท�ำงำน		 		 		 		 		 		

•	 ศึกษำจุดเชื่อมโยงสำยส่งเพื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ		 		 		 		 		 		

•	 จัดเตรียมพิกัด	แผนที่	ที่แสดงค่ำระดับ		 		 		 		 		 		

•	 วำงแผนงำน	ก�ำหนดติดตั้งกังหันลม	และก�ำหนดกำรเริ่มขำยไฟฟ้ำ	

•	 ท�ำแผนงำนออกแบบก่อสร้ำง	

•	 ส�ำรวจข้อมูลเพื่อใช้ออกแบบเส้นทำงขนส่ง	ถนน	ฐำนรำกกังกันผลิตไฟฟ้ำ	และระบบไฟฟ้ำ

•	 ออกแบบถนน	ฐำนรำกกังหันลม	ระบบไฟฟ้ำ

•	 ศึกษำกำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำตำม	Grid	Code		 		 		 		 		 		

•	 จัดเตรียมและเสนองบประมำณก่อสร้ำงทั้งหมด		 		 		 		 		 		

•	 ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุพืน้ทีภ่ำยในโครงกำร	ก่อสร้ำงถนนเพือ่รองรบักำรขนส่ง	ก่อสร้ำงฐำนรำก	เพือ่กำรตดิตัง้
กังหันลมและก่อสร้ำงระบบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง				 		 		 		 		

•	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ	สำยส่งแรงสูงระหว่ำง	Wind	farm	ถึงจุดเชื่อมต่อกำรรับซื้อไฟฟ้ำ	บริษัท	
วินด์	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	และ/หรือบริษัทในเครือ	ตกลงที่จะด�ำเนินกำรดังนี้	

•	 วำงแผน	และจัดกำรกำรพัฒนำโครงกำร		 		 		 		 			

•	 ศึกษำศักยภำพของลมในพื้นที่	รวมถึงกำรออกแบบ	และบริหำรจัดกำรสถำนีวัดควำมเร็วลม

•	 ประเมินก�ำลังกำรผลิต	และออกแบบโครงกำรเบื้องต้น		 		 		 		 			

•	 เจรจำเงื่อนไขกับผู้ผลิตกังหัน		 		 		 		 			

•	 จัดหำเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ส�ำหรับด�ำเนินโครงกำร		 		 		 		 			

		 		 		 		 		 		 			

	 	 	 นอกเหนอืจำกข้อผกูพนัตำมบนัทกึช่วยจ�ำข้ำงต้น	เพือ่เป็นกำรตอบแทนกำรที	่บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	ด�ำเนนิ
กำรจดัหำหลกัประกนักำรยืน่ข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำ	บรษิทั	รนีวิเอเบลิ	เอนเนอย	ีคอร์เปอร์เรชัน่	จ�ำกดั	ตกลงว่ำจะท�ำกำร
โอนหุน้	บรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ำกดั	ให้กบั	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	เพือ่เป็นค่ำตอบแทนโดยค�ำนวณจำก
ปรมิำณพลงัไฟฟ้ำทีบ่รษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ำกดั	และ/หรอืบรษิทัในเครอืเสนอขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่ง
ประเทศไทย	คดิเป็น	3,300	หุน้ๆ	ละ	10	บำท	ต่อหนึง่เมกกะวตัต์	ทีย่ืน่ข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำ	โดยจะโอนหุน้จ�ำนวน	2.5	
ล้ำนหุน้	ให้กบับรษิทัเมือ่ได้รบักำรยนืยนัว่ำสำมำรถจดัเตรยีมหนงัสอืค�ำ้ประกนัในกำรยืน่ข้อเสนอขำยไฟให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลติแห่งประเทศไทยได้แล้ว	ทัง้นีบ้รษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบในบรรดำค่ำใช้จ่ำย	(รวมทัง้ค่ำอำกรแสตมป์)	ทีเ่กดิขึน้จำกกำร
โอนหุน้ดงักล่ำว	ในกรณทีีก่ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยตอบรบัข้อเสนอขำยไฟฟ้ำตำมโครงกำรทีก่ล่ำวถงึ	บรษิทั	วนิด์		
เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	และ/หรือบริษัทในเครือจะต้องจัดหำหลักทรัพย์ค�้ำประกันตำมเงื่อนไขของกำรไฟฟ้ำ	
ฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย	มำวำงแทนหลกัทรพัย์ค�ำ้ประกนัทีบ่รษิทัได้น�ำมำวำงภำยในเจ็ดวนันับจำกวนัทีโ่ครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำพลังงำนลมได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้กับสถำบันกำรเงิน

	 	 	 เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	อันเนื่องมำจำกกำรที่กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทยริบหรือหักหลักค�้ำประกันข้อเสนอขำยไฟฟ้ำที่น�ำมำวำงตำมที่	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	
จัดหำหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำเป็นหนังสือค�้ำประกันของธนำคำรในประเทศ	ตำมข้อก�ำหนดของ	
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	นั้น	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	และกรรมกำรได้แก่	นำย	นพพร	ศุภ
พพิฒัน์	และ	นำยประเดช	กติตอิสิรำนนท์	จะเป็นผูร่้วมกนัรบัผดิชอบทัง้หมด	รวมทัง้จะน�ำหุน้ของ	บรษิทั	ซสัเทนเอ
เบลิ	เอนเนอย	ีคอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั	จ�ำนวน	15,000	หุน้	ต่อกำรตอบรบัซือ้ไฟฟ้ำหนึง่เมกกะวตัต์	ทีอ่ยูภ่ำยใต้กรรมสทิธิ์
ของ	บรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ำกดั	ซึง่ปลอดจำกภำระผกูพนัหรอืพนัธะใด	ๆ	มำวำงเป็นหลกัค�ำ้ประกนัควำม
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เสยีหำยแก่	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	จนกว่ำ	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	จะได้รบัหลกัค�ำ้ประกนักำรยืน่ข้อ
เสนอขำยไฟฟ้ำคืนจนครบถ้วน	หรือควำมเสียหำยที่ได้รับจำกกำรดังกล่ำวได้รับกำรบรรเทำจนหมด

				 	 บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	จะเป็นผู้ออกค่ำธรรมเนียมต่ำงๆทั้งหมดในกำรออกหนังสือค�้ำประกันของ
ธนำคำร	ตำมที	่บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	(มหำชน)	ด�ำเนนิกำรจดัหำหลกัประกนักำรยืน่ข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำเป็นหนงัสอื
ค�้ำประกันของธนำคำรในประเทศ	ตำมข้อก�ำหนดของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	

	 	 		 บริษัท	รีนิวเอเบิล	เอนเนอยี	คอร์เปอร์เรชั่น	จ�ำกัด	ตกลงว่ำเมื่อ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	เข้ำเป็นผู้ถือหุ้น
ใน	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละหนึ่งถึงร้อยละห้ำ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	มี
สิทธิในกำรส่งตัวแทนเข้ำร่วมบริหำร	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ในฐำนะกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งคน

(3)	 	 เมื่อวันที่	20	พฤศจิกำยน	2552	บริษัทได้เข้ำท�ำบันทึกแก้ไขและเพิ่มเติมสัญญำร่วมมือพัฒนำโครงกำรกับ		
บริษัท	รีนิวเอเบิลเอนเนอยี	คอร์เปอร์เรชั่น	จ�ำกัด,	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด,	นำยนพพร	ศุภพิพัฒน์	
และ	นำยประเดช	กติตอิสิรำนนท์	เพือ่ขยำยควำมชดัเจนของสญัญำร่วมมอืพฒันำโครงกำรทีคู่ส่ญัญำได้ร่วมลงนำม
กนัเมือ่วนัที	่11	กนัยำยน	2552	โดยมคีวำมประสงค์ยกเลกิข้อควำมข้อที	่5.	ของสญัญำร่วมมอืพฒันำโครงกำรฉบบั	
วนัที	่11	กนัยำยน	2552	โดยให้ใช้ข้อควำมตำมวรรคต่อไปนีท้ดแทน	นอกเหนอืจำกข้อผกูพนัตำมบนัทกึช่วยจ�ำ	ฉบบั
ลงวันที่	6	สิงหำคม	2552	แล้ว		 		 		 		 		 		

	 	 	 เพื่อเป็นกำรตอบแทนที่	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมศึกษำและพัฒนำโครงกำรในเบื้องต้นจนมีข้อมูล	
ครบถ้วน	สำมำรถยืน่ข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำต่อกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	บรษิทั	รนีวิเอเบลิ	เอนเนอย	ีคอร์
เปอร์เรชัน่	จ�ำกดั	ตกลงว่ำบรษิทัจะท�ำกำรโอนหุน้ของ	บรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ำกดั	ให้	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ำกดั	
(มหำชน)	เพือ่เป็นค่ำตอบแทนโดยค�ำนวณจำกปรมิำณพลงัไฟฟ้ำที	่บรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิง้	จ�ำกดั	และ/หรอื	
บรษิทัในเครอื	ยืน่เสนอขำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	คดิเป็นอตัรำ	3,300	(สำมพนัสำมร้อย)	หุน้	
ๆ	ละ	10	บำท	ต่อหนึง่เมกกะวตัต์ทีย่ืน่ข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำโดย	บรษิทั	รนีวิเอเบลิ	เอนเนอย	ีคอร์เปอร์เรชัน่	จ�ำกดั	
โอนหุ้น	2.5	ล้ำนหุ้น	ให้กับ	บริษัท	เด็มโก้จ�ำกัด	(มหำชน)	เมื่อสำมำรถเริ่มยื่นข้อเสนอขำยไฟให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย	ทั้งนี้	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)	จะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดำค่ำใช้จ่ำย	(รวมทั้งค่ำอำกร
แสตมป์)	ทีเ่กดิขึน้จำกกำรโอนหุน้ดงักล่ำวในงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที่	30		กนัยำยน	2552	บรษิทัได้รบัค่ำตอบแทน
เป็นหุ้นของ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	บริษัทจึงรับรู้รำยได้ค่ำตอบแทนดังกล่ำวทั้งจ�ำนวนในปี	2552

	 	 	 ต่อมำเมื่อวันที่	18	พฤศจิกำยน	2552	และวันที่	9	ธันวำคม	2552	บริษัทได้ขำยหุ้น	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่		
โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ทั้งจ�ำนวนให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในจ�ำนวนเงิน	20	ล้ำนบำท	(2	ล้ำนหุ้น	ๆ	ละ	10.00	บำท)	และ	
ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวในจ�ำนวนเงิน	5	ล้ำนบำท	(0.5	ล้ำนหุ้น	ๆ	ละ	10.00	บำท)	
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36.4  คดีความฟ้องร้อง		 		 		 		 		 		 		

				 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทมีคดีควำมที่ถูกฟ้องร้อง	ดังนี้		 		 		 		 			

คดีด�ำหมำยเลขที่ ถูกฟ้อง
ร้องคดี

บริษัทตกเป็น
จ�ำเลยที่

ในข้อหำหรือ
ฐำนควำมผิด

โจทย์เรียก
ค่ำเสียหำย

ค�ำพิพำกษำ	/
ประนีประนอมยอมควำม2553 2552

275/2548 275/2548 แพ่ง 1 ซื้อขำยสินค้ำ 0.77	ล้ำนบำท อยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของ
ศำลฎีกำ

2126/2551 2126/2551 แพ่ง 1 ผิดสัญญำจ้ำง 16.50	ล้ำนบำท ในปี	2553	ศำลพิพำกษำ
ยกฟ้องโจทก์

2558/2551 2558/2551 แพ่ง 1 ละเมิดค่ำ
เสียหำย	และ
อุปกำระเลี้ยงดู

3.79	ล้ำนบำท ในปี	2553	ศำลพิพำกษำ
ยกฟ้องโจทก์

2557/2551 2557/2551 แพ่ง 1 ละเมิด	ค่ำ
เสียหำย	และ
อุปกำระเลี้ยงดู

0.86	ล้ำนบำท ในปี	2553	ศำลพิพำกษำ
ยกฟ้องโจทก์

6223/2552 6223/2552 แพ่ง 1 ละเมิด
ค่ำเสียหำย

2.62	ล้ำนบำท เมื่อวันที่	21	มกรำคม	2554	
บริษัทได้ท�ำ	สัญญำประนีม
ประนอมยอมควำมโดย	บรษิทั
ตกลงจ่ำยเงินให้กับคู่สัญญำ	
จ�ำนวน	1,200,000	บำท

36.5  สัญญางานจ้างเหมา               

				 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทใหญ่มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำงำนจ้ำงเหมำ	เป็นจ�ำนวนเงิน	122.55	ล้ำน
บำท			 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 			

37.   สัญญางานระหว่างก่อสร้าง               

บริษัทใหญ่		 		 		 		 		 		 		

		 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทใหญ่มีต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นและก�ำไรหรือขำดทุนที่รับรู้จนถึง
ปัจจุบันส�ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ�ำนวนเงิน	3,598.83	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	2,415.60	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	

บริษัทย่อย		 		 		 		 		 		 		

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทมีต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นและก�ำไรหรือขำดทุนที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน		
ส�ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ�ำนวนเงิน	104.58	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	96.11	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ

38.   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน               

	 เครื่องมือทำงกำรเงิน	หมำยถึง	สัญญำใด	ๆ	ที่ท�ำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรหนึ่งและหนี้สินทำงกำรเงินหรือ
ตรำสำรทนุ	ของกจิกำรหนึ่งเพิ่มขึน้ในเวลำเดยีวกนั	ทัง้นีบ้รษิทัไม่มีนโยบำยประกอบธรุกรรมตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงนิ
เพือ่เกง็ก�ำไรหรอืเพือ่กำรค้ำ	และบรษิทัมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ	(Financial	instruments)	ทีม่สีำระส�ำคญั	
ดังนี้		 		 		 		 		 		 		
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38.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ (Credit risk)             

	 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ	หมำยถึง	ควำมเสี่ยงที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันที่ระบุไว้
กับเครื่องมือทำงกำรเงินจนท�ำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเกิดควำมเสียหำยทำงกำรเงิน

	 บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้กำรค้ำ	ลูกหนี้อื่น	และเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ	ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรพิจำรณำวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับลูกคำ้หรือคู่สัญญำ	และวิเครำะห์ทำงกำรเงินของลูกค้ำหรือ
คู่สัญญำอย่ำงสม�่ำเสมอ	บริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ		 		 		
		 		 			

38.2  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน             

			 ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ	ซึง่อำจก่อให้เกดิ
ผลเสียแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและในปีต่อ	ๆ	ไปบริษัทคำดว่ำอำจจะได้รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป	
ซึ่งเกิดจำกสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศส่วนที่ไม่ได้ท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงไว้

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	กลุ ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุล	
เงินตรำต่ำงประเทศ	ดังนี้		

รายการ สกุลเงิน 

( ล้าน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์ทางการเงิน

ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ สหรัฐ 	0.36	 	-			 	-			 	-			

ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ ยูโร 0.0005 	-			 	-			 	-			

หนี้สินทางการเงิน

เจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ สหรัฐ 	0.35	 	0.06	 	0.35	 	0.06	

เจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ	 ยูโร 	0.02	 	0.09	 	0.02	 	0.09	

เจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ	 ออสเตรเลีย 	-			 	0.05	 	-			 	0.05	

	ภาระผูกพัน

Letter	of	credit สหรัฐ 	0.82	 	-			 	0.82	 	-			

Letter	of	credit ยูโร 	1.21	 	3.00	 	1.21	 	3.00	

Letter	of	guarantee สหรัฐ 	0.03	 	-			 	-			 	-			

Letter	of	guarantee ยูโร 	0.05	 	1,093.29	 	0.05	 	1,070.91	

		 		 		 		 			

38.3   ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 		ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย	คือ	ควำมเสี่ยงที่กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะส่งผลกระ
ทบต่อกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท	บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงิน
ฝำกสถำบันกำรเงิน	เงินให้กู้ยืม	เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน	ดังนั้นบริษัทจึงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมผันผวนของอัตรำ
ดอกเบี้ยในอนำคต
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										ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท) (หน่วย	:	%)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตำมอัตรำตลำด

มีอัตรำดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มีอัตรำดอกเบี้ย รวม อัตรำ

ดอกเบี้ย

2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 162,453	 27,061	 	-			 	-			 	2,178	 	2,860	 164,631	 29,921	 MOR,	

0.25-0.875

ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 	-			 	-			 	-			 	-			 299,369	 334,450	 299,369	 334,450	 	-	

ลูกหนี้กำรค้ำบริษัทย่อย 	-			 	-			 	-			 	-			 22,142	 	3,165	 22,142	 	3,165	 	-	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 	-			 	-			 34,102	 	5,152	 	-			 	-			 34,102	 	5,152	 7.75

เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผกูพนั 	693	 	693	 16,958	 	2,988	 	-			 	-			 17,651	 	3,681	 	0.25-1.25	

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

			จำกสถำบันกำรเงิน

	-			 	3,692	 136,251	 125,397	 	-			 	-			 136,251	 129,089	 MLR-0.50	

5.50-

6.05,3.03-

3.21

เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย 	-			 	-			 	-			 	-			 260,383	 214,655	 260,383	 214,655	 	-	

เจ้ำหนี้กำรค้ำบริษัทย่อย 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	80	 	-			 	80	 	-	

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 	-			 	-			 179,000	 180,000	 	-			 	-			 179,000	 180,000	 	3.40	

เงินกู้ยืมระยะยำว 	10,732	 	16,511	 	-			 	-			 	-			 	-			 	

10,732	

	

16,511	

MLR,	

MLR-0.85

MRR-1

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 	-			 	-			 	7,932	 	5,318	 	-			 	-			 	7,932	 	5,318	 2.10-7.40

38.4  มูลค่ายุติธรรม             

			 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินมีรำคำตำมบัญชีที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด	เนื่องจำกเครื่องมือทำง	
กำรเงิน	โดยส่วนใหญ่จะครบก�ำหนดในเวลำอันสั้น	รวมถึงเงินกู้ยืมจำกบริษัทอื่นซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับสภำวะ
ตลำด	เป็นผลให้สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวสะท้อนมูลค่ำยุติธรรมแล้ว		 		 		 		 		
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39.   ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน               

บริษัทย่อย 	 		 		 		 		 		 		

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียน	จ�ำนวน	76.32	ล้ำน
บำท	และ	41.13	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	อย่ำงไรก็ตำม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	และ	2552	บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อกับ
ธนำคำรพำณิชย์	และสถำบันกำรเงินคงเหลือจ�ำนวนเงิน	24.69	ล้ำนบำท	และ	42.71	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	รวมทั้งบริษัท
ใหญ่และกรรมกำรยังคงให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทเพื่อให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง

40.   การอนุมัติงบการเงิน               

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทแล้ว	เมื่อวันที่	25	กุมภำพันธ์	2554		

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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Auditor’s Report

To the shareholder of Demco Public Company Limited

	 I	have	audited	the	accompanying	consolidated	balance	sheet	of	Demco	Public	Company	Limited	and	its	subsidiary	
as	at	December	31,	2010,	and	the	related	consolidated	statements	of	income,	changes	in	shareholders’	equity	and	cash	
flows	for	the	year	then	ended	and	the	separate	financial	statement	of	Demco	Public	Company	Limited	for	the	same	year.	
The	company’s	management	is	responsible	for	the	correctness	and	completeness	of	information	in	these	financial	state-
ments.	My	responsibility	is	to	express	an	opinion	on	these	financial	statements	based	on	my	audits.	The	consolidated	
financial	statements	of	Demco	Public	Company	Limited	and	its	subsidiary	and	separate	financial	statements	of	Demco	
Public	Company	Limited	for	the	year	ended	December	31,	2009,	as	presented	herein	for	the	comparative	purpose,	were	
audited	by	another	auditor	who	expressed	an	unqualified	opinion	under	her	report	dated	February	19,	2010.
	
	 I	conducted	my	audits	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	statement	presentation.	I	believe	that	my	audits	provide	a	
reasonable	basis	for	my	opinion.

	 In	my	opinion,	the	financial	statements	referred	to	above	present	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	position	
of	Demco	Public	Company	Limited	and	its	subsidiary,	and	of	Demco	Public	Company	Limited	as	at	December	31,	2010,	
the	results	of	their	operations,	and	cash	flows	for	the	year	then	ended,	in	accordance	with	generally	accepted	accounting	
principles.

	 C&A	Accounting	Firm

	 (Miss.	Jintana	Mahavanich)
	 Certified	public	accountant	(Thailand)	no.	4687

Bangkok	:	February	25,	2011
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Note

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

December	31,	2010 December	31,	2009 December	31,	2010 December	31,	2009

Baht Baht Baht Baht

Balance Sheets 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company
As at December 31, 2010 and 2009

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

Assets

Current assets
Cash	and	cash	equivalents 13 165,122,067.80	 30,349,462.15	 164,631,416.57	 29,921,469.19	
Restricted	deposits	at	financial	institutions 14 715,084.40	 16,580,747.29	 	-	 	-	
Trade	accounts	receivable	and	note	
			receivable-net 15 319,831,739.81	 337,173,289.81	 299,369,384.38	 334,450,135.73	
Trade	accounts	receivable	from	
			subsidiary 16 	-	 	-	 22,142,382.82	 3,165,399.60	
Unbilled	installments	on	completed	work 17 827,138,838.57	 557,315,661.54	 820,982,595.35	 550,236,354.78	
Short-term	loans	to	related	parties 10 101,600.00	 151,500.00	 34,101,600.00	 5,151,500.00	
Inventories-net 18 191,928,154.37	 179,785,607.88	 191,150,587.21	 187,388,268.71	
Other current assets
Advance	to	supplier	for	purchase	of	

			goods	and	services 32,968,576.25	 43,076,776.12	 32,800,576.25	 42,931,076.12	

Account	receivable	from	revenue	department 2,641,201.43	 2,714,028.67	 	-	 	-	

Advance	payment 7,077,584.43	 8,694,635.33	 6,830,253.32	 8,694,635.33	
Prepaid	expenses 10,210,129.59	 11,156,812.78	 10,039,137.65	 11,156,812.78	
Account	receivable	from	guarantee 10,432,146.45	 11,731,474.76	 9,000,393.72	 11,731,474.76	
Other	current	assets 6,269,982.05	 16,885,676.66	 7,273,337.61	 5,538,012.52	
Total current assets 1,574,437,105.15 1,215,615,672.99 1,598,321,664.88 1,190,365,139.52 
Non-current assets
Restricted	deposits	at	financial	institutions 19 17,651,365.06	 3,681,353.86	 17,651,365.06	 3,681,353.86	
Investments	in	subsidiary 20 	-	 	-	 64,000,000.00	 64,000,000.00	
Other	long-term	investment 21 40,530,000.00	 33,062,500.00	 40,530,000.00	 33,062,500.00	
Property,	plant	and	equipment-net 22 290,844,424.12	 309,872,174.18	 130,870,995.66	 131,932,992.91	
Land	not	used	for	operation-net 23 11,078,000.00	 11,078,000.00	 11,078,000.00	 11,078,000.00	
Intangible	assets-net 24 4,328,163.64	 5,535,305.61	 4,143,059.24	 5,268,322.54	
Other non-current assets
Withholding	tax 29,351,368.49	 28,373,999.89	 26,877,979.51	 28,373,999.89	
Other	non-current	assets 842,336.43	 1,745,621.92	 706,021.43	 1,455,462.76	
Total other non-current assets 394,625,657.74 393,348,955.46 295,857,420.90 278,852,631.96 
Total assets 1,969,062,762.89 1,608,964,628.45 1,894,179,085.78 1,469,217,771.48 
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Note

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

December	31,	2010 December	31,	2009 December	31,	2010 December	31,	2009

Baht Baht Baht Baht

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank	overdrafts	and	short-term	loans	from

			financial	institutions 26 	153,802,162.81	 	150,516,071.82	 	136,251,383.58	 	129,089,103.55	

Trade	accounts	payable	and	note	payable 	265,042,598.37	 	218,352,770.63	 	260,383,167.07	 	214,654,670.43	

Trade	accounts	payable	from	subsidiary 10 	-	 	-	 	-	 	80,250.00	

Short-term	loan	from	others 27 	179,223,002.20	 	180,335,370.63	 	179,000,000.00	 	180,000,000.00	

Short-term	loan	from	related	persons 10 	8,486,093.66	 	3,553,850.26	 	-	 	-	

Current	portion	of	long-term	loans 28,29 	26,129,707.72	 	29,337,958.02	 	14,412,091.10	 	16,880,447.55	

Other current liabilities

Account	payable	of	retention 	41,602,783.04	 	19,437,653.25	 	41,698,144.41	 	19,243,913.38	

Advance	from	customers	for	services 	131,787,043.05	 	154,620,684.94	 	131,712,043.05	 	154,210,828.13	

Advance	from	customers	for	sales	of	goods 	16,686,989.86	 	2,036,303.76	 	12,208,877.00	 	2,036,303.76	

Accrued	expenses 	20,281,038.13	 	18,689,883.49	 	17,446,081.82	 	14,311,821.99	

Accounts	payable	from	revenue	depart-

ment
	13,897,106.03	 	-	 	13,897,106.03	 	-	

Output	tax	pending	for	collection 	11,559,080.69	 	18,101,954.71	 	10,267,838.06	 	17,909,210.08	

Account	payable	for	treasury	shares 	11,148,278.22	 	-	 	11,148,278.22	 	-	

Other	current	liabilities 	8,305,857.37	 	30,470,260.36	 	7,004,621.12	 	10,512,730.07	

Total other current liabilities  887,951,741.15  825,452,761.87  835,429,631.46  758,929,278.94 

Non-current liabilities

Long-term	loans-net 28 	26,112,789.95	 	38,871,404.81	 	-	 	2,432,000.00	

Liabilities	by	contract	of	financial	leased-net 29 	4,581,555.99	 	4,137,474.68	 	4,252,276.71	 	2,516,970.33	

Total non-current liabilities  30,694,345.94  43,008,879.49  4,252,276.71  4,948,970.33 

Total liabilities  918,646,087.09  868,461,641.36  839,681,908.17  763,878,249.27 

Balance Sheets 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company
As at December 31, 2010 and 2009

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 255398



Note

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

December	31,	2010 December	31,	2009 December	31,	2010 December	31,	2009

Baht Baht Baht Baht

Shareholders' equity

Share capital 30

Registered	share	capital

451,935,207	ordinary	shares	

			of	Baht	1	each  451,935,207.00  451,935,207.00 

635,461,843	ordinary	shares	

			of	Baht	1	each  635,461,843.00  635,461,843.00 

Issued	and	paid-up	share	capital

435,461,843	ordinary	shares	of		

			of	Baht	1	each 	435,461,843.00	 	-	 	435,461,843.00	 	-	

304,600,462	ordinary	shares	of		

			of	Baht	1	each 	-	 	304,600,462.00	 	-	 	304,600,462.00	

Premium	on	common	shares 	455,874,244.17	 	144,650,000.00	 	455,874,244.17	 	144,650,000.00	

Advance	receivable	share	fee 	21,419,442.00	 	455,292.97	 	21,419,442.00	 	455,292.97	

Retained earnings (deficit)

Appropriated

Legal	reserve 33 	30,361,667.12	 	21,660,153.09	 	30,361,667.12	 	21,660,153.09	

Reserve	for	treasury	stocks 5,31 	124,192,080.00	 	-	 	124,192,080.00	 	-	

Unappropriated 	86,361,895.55	 	232,487,857.97	 	111,379,981.32	 	233,973,614.15	

Total	shareholders'equity	of	the	parent	

company

			company's	shareholders 1,153,671,171.84	 703,853,766.03	 1,178,689,257.61	 	705,339,522.21	

Less Treasury shares 5,31 (124,192,080.00) 	-	 (124,192,080.00) 	-	

Total	parent's	shareholders'	equity-net 1,029,479,091.84 703,853,766.03 1,054,497,177.61  705,339,522.21 

Minority interest 	20,937,583.96	 	36,649,221.06	 	-	 	-	

Total shareholders' equity 1,050,416,675.80 740,502,987.09 1,054,497,177.61 705,339,522.21 

     Total liabilities and  

          shareholders' equity 1,969,062,762.89 1,608,964,628.45 1,894,179,085.78 1,469,217,771.48 

Balance Sheets 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company
As at December 31, 2010 and 2009

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 99



Note

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

December	31,	2010 December	31,	2009 December	31,	2010 December	31,	2009

Baht Baht Baht Baht

Statements of Income 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company
For the year ended December 31, 2010 and 2009

Revenues

Revenues	from	sales	and	service 2,492,828,893.80	 1,600,999,632.68	 2,465,927,050.07	 1,573,224,195.02	

Other	income 	27,367,410.49	 	49,382,145.59	 	27,000,527.32	 	45,972,509.13	

Gain	from	disposal	investment 	-	 	2,468,905.00	 	-	 	2,468,905.00	

Excess	of	interest	in	the	net-asset	value	of

			subsidiary	that	-	over	purchase	cost 	-	 	16,599,702.29	 	-	 	-	

Total revenues 2,520,196,304.29 1,669,450,385.56 2,492,927,577.39 1,621,665,609.15 

Expenses

Cost	of	sales	and	services (2,167,837,574.39) (1,423,267,370.16) (2,113,291,459.75) (1,378,211,183.05)

Selling	expenses 	(13,774,716.32) 	(16,225,712.85) 	(13,774,716.32) 	(16,225,712.85)

Administrative	expenses 	(162,266,211.18) 	(118,855,066.45) 	(156,765,726.83) 	(108,432,015.63)

Management	benefit	expenses 	(31,105,820.00) 	(37,571,583.32) 	(28,733,070.00) 	(34,273,583.32)

Loss	on	exchange	rate 	(13,023,666.45) 	(2,557,070.74) 	(13,271,501.08) 	(2,317,951.17)

Total expenses (2,388,007,988.34) (1,598,476,803.52) (2,325,836,473.98) (1,539,460,446.02)

Profit (loss) before financial cost and corporate income tax  132,188,315.95  70,973,582.04  167,091,103.41  82,205,163.13 

Finance	cost 	(19,443,809.41) 	(23,161,844.41) 	(15,102,630.18) 	(18,094,851.97)

Corporate	income	tax 	(39,158,192.58) 	(9,451,261.88) 	(39,158,192.58) 	(9,451,261.88)

Net Profit  for the year  73,586,313.96  38,360,475.75  112,830,280.65  54,659,049.28 

Attributable to :

Shareholder	of	the	parent 	89,297,951.06	 	50,035,444.67	

Minority	interest 	(15,711,637.10) 	(11,674,968.92)

Total  73,586,313.96  38,360,475.75 

Earning (loss) per share of equity attributable 

to the company 

Basic	earning	(loss)	per	share	 34 	0.23	 	0.17	 	0.29	 	0.18	

Diluted	earnings	per	share 34 	0.20	 	0.16	 	0.25	 	0.18	

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553100
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Note

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

December	31,	2010 December	31,	2009 December	31,	2010 December	31,	2009

Baht Baht Baht Baht

Statements of Cash Flows 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company

For the year ended December 31, 2010 and 2009

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

Cash flows from operating activities
Net	profit	(loss)	for	the	year	before	corporate	
			income	tax 112,744,506.54	 47,811,737.63	 153,188,473.23	 64,110,311.16	
Adjustments	to	reconcile	net	profit	(loss)	to	net	
			cash	provided	from	(used	in)	operating	activities	

Depreciation 42,619,993.64	 37,813,146.15	 21,570,392.52	 19,766,245.72	
Amortization 2,522,295.97	 1,741,556.87	 2,440,417.30	 1,659,156.91	
Doubtful	debts	(reversal) 	(5,858,165.34) 	(167,823.69) 	(5,858,165.34) 	(792,440.24)
Doubtful	debts 3,338,858.74	 193,666.00	 3,089,836.34	 	-	
(Gain)	loss	from	disposal	of	fixed	assets 421,623.87	 325,002.95	 	(57,675.95) 325,002.95	
Allowance	for	net	realisable	value	of	
inventories	and	(reversal) 	(5,323.27) 	(2,570,765.73) 	(5,323.27) 	(2,570,765.73)
Unrealized	(gain)	loss	from	exchange	rate 	(36,736.31) 	(85,952.58) 	(4,374.50) 	(85,952.58)
(Gain)	Loss	from	disposal	for	temporary	iInvestment 	-	 	(2,468,905.00) 	-	 	(2,468,905.00)
Revenue	of		Project	Service	Fee	 	-	 	(24,994,650.00) 	-	 	(24,994,650.00)
Loss	from	unclaimed	refunds	withholding	Tax 3,932,633.36	 2,201,210.02	 3,932,633.36	 	-	
Interest	income 	(322,287.74) 	(1,045,766.76) 	(1,993,999.87) 	(427,046.67)
Financial	cost 19,368,392.14	 23,116,391.68	 15,102,630.18	 18,094,851.97	
Excess	of	interest	in	the	net	-	asset	value 	
			of	subsidiary	that	over	purchase	cost  - (16,599,702.29)  -  - 

Earning (loss) from operations before changes 
   in operating assets and liabilities 178,725,791.60 65,269,145.25 191,404,844.00 72,615,808.49 

(Increase)	decrease	in	restricted	deposits	at	
			financial	institutions 15,865,662.89	 15,921,119.79	 	-			 	-			
(Increase)	decrease	in	trade	accounts	receivable	
			and	notes	receivable 20,060,219.10	 	(24,703,684.07) 37,767,058.64	 	(40,302,575.55)
(Increase)	decrease	in	trade	accounts	receivable
subsidiary 	-	 	-	 	(18,976,983.22) 6,657,391.61	
(Increase)	decrease	in	unbilled	installments	on	
			completed	work (269,823,177.03) (191,744,140.61) (270,746,240.57) (201,315,636.73)
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Note

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

December	31,	2010 December	31,	2009 December	31,	2010 December	31,	2009

Baht Baht Baht Baht

Statements of Cash Flows 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company

For the year ended December 31, 2010 and 2009

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

Cash flows from operating activities (continue)
(Increase)	decrease	in	inventories 	(12,137,223.22) 37,992,762.85	 	(3,756,995.23) 36,148,876.53	
(Increase)	decrease	in	advance	to	supplier	for	
purchase	of	goods	and	services 9,776,749.87	 24,265,856.80	 9,811,174.87	 24,009,791.91	
(Increase)	decrease	in	accounts	receivable	
			from	revenue	department 72,827.24	 	(27,529,965.70) 324,105.76	 	-			
(Increase)	decrease	in	other	current	assets 13,731,489.94	 2,451,621.50	 5,809,443.77	 	(2,742,313.81)
(Increase)	decrease	in	other	non-current	assets 903,285.49	 	(193,119.28) 749,441.33	 	(1,559,139.80)
Increase	(decrease)	in	trade	accounts	payable	
			and	note	payable 46,694,202.24	 	(65,425,377.86) 45,732,871.14	 	(61,254,303.75)
Increase	(decrease)	in	trade	accounts	payable
			from	subsidiary 	-	 	-			 	(80,250.00) 80,250.00	
Increase	(decrease)	in	account	payable	of	
			retention 25,164,673.38	 4,797,088.58	 22,454,231.03	 4,800,813.39	
Increase	(decrease)	in	advance	from	customer
	for	services 	(22,423,785.08) 77,385,729.61	 	(22,498,785.08) 110,933,335.28	
Increase	(decrease)	in	advance	from	customer
	for	sales	of	goods 12,313,389.46	 	(1,673,522.94) 10,172,573.24	 	-			
Increase	(decrease)	in	accrude	expenses 1,841,035.72	 1,197,914.10	 3,681,003.32	 3,083,356.30	
Increase	(decrease)	other	current	libilities (16,348,339.01) 45,638,267.36	 	(490,849.68) 2,569,788.21	

Cash received(payment) from operating activities  4,416,802.59  (36,350,304.62)  11,356,643.32  (46,274,557.92)
Cash	received	form	interest	income 319,170.15	 953,904.31	 	476,393.50	 335,184.18	
Cash	payment	for	finance	cost 	(18,911,853.17) 	(23,039,829.18) 	(14,709,394.80) 	(18,556,478.33)
Cash	received	form	corporate	income	tax 9,468,060.29	 32,636,995.36	 	9,468,060.29	 32,636,995.36	
Cash	payment	form	corporate	income	tax 	(52,240,584.73) 	(25,737,365.11) 	(51,062,865.85) 	(24,424,568.12)

Net cash provided (used) from operating activities  (56,948,404.87)  (51,536,599.24)  (44,471,163.54)  (56,283,424.83)
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Note

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

December	31,	2010 December	31,	2009 December	31,	2010 December	31,	2009

Baht Baht Baht Baht

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.

Statements of Cash Flows 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company

For the year ended December 31, 2010 and 2009

Cash flows from investment activities
Increase	(decrease)	in	restricted	deposits	at	
			financial	institutions 	(13,970,011.20) 	(1,035,181.23) 	(13,970,011.20) 	(1,035,181.23)
Cash	payment	for	short-term	loans	to	related	
			parities 	(101,600.00) 	-			 	(28,950,100.00) 	(2,000,000.00)
Cash	Received	for	Temporary	Investment 	-	 18,784,805.00	 	-	 18,784,805.00	
Cash	received	for	other	long-term	loans 	-	 25,000,000.00	 25,000,000.00	
Cash	payment	for	long-term	investment	to	other 	(7,467,500.00) 	(27,837,500.00) 	(7,467,500.00) 	(27,837,500.00)
Cash	paid	for	acquisition	of	subsidiary 	-	 	-	 	-	 	(10,000,000.00)
Cash	payment	for	purchase	of	fixde	assets 	(18,072,607.77) 	(27,490,715.59) 	(12,857,050.39) 	(12,029,254.52)
Cash	received	for	sales	of	fixed	assets 404,298.60	 234,018.69	 83,831.31	 234,018.69	
Cash	payment	for	intangible	assets 	(1,079,154.00) 	(1,261,077.73) 	(1,079,154.00) 	(1,261,077.73)

Net cash provided (used) from investing activities  (40,286,574.37)  (13,605,650.86)  (64,239,984.28)  (10,144,189.79)
Cash flows from financing activities

Increase	(decrease)	in	bank	overdrafits	and				
			short-term	loans	from	financial	institutions 3,286,090.99	 47,387,159.82	 7,162,280.03	 40,711,230.98	
Increase	(decrease)	from	other	short-term	loans 	(1,112,368.43) 90,335,370.63	 	(1,000,000.00) 90,000,000.00	
Increase	(decrease)	from	short-term	loans	
			from	related	persons 4,932,243.40	 941,420.14	 	-			 	-			
Cash	received	from	long-term	loans 25,500,000.00	 10,000,000.00	 25,500,000.00	 	-			
Cash	payment	from	long-term	loans 	(41,287,070.10) 	(40,405,799.17) 	(31,279,155.89) 	(33,528,943.88)
Cash	payment	for	liabilities	by	contract	of		
			financial	leased 	(6,967,379.00) 	(8,446,146.16) 	(4,618,097.70) 	(4,081,903.07)
Cash	payment	from	shares 	(113,043,801.78) 	-				(113,043,801.78) 	-			
Cash	Received	from	Capital	Increment
	from	Exercise	Right 	463,049,774.20	 	9,455,292.97	 	463,049,774.93	 	9,455,292.97	
Cash	payment	from	dividend 	(102,349,904.39) 	(12,094,018.48) 	(102,349,904.39) 	(12,094,018.48)
Increase	(decrease)	in	Equity	interest		
			-	equity	attributa	to	minority	shareholders	
					of	subsidiary 	-			 	(10,000,000.00) 	-			 	-			

Net cash provided (used) from financing activities  232,007,584.89  87,173,279.75  243,421,095.20  90,461,658.52 
Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents 	134,772,605.65	 	22,031,029.65	 	134,709,947.38	 	24,034,043.90	
Cash	and	cash	equivalents	at	the	beginning	balance 	30,349,462.15	 	8,318,432.50	 	29,921,469.19	 	5,887,425.29	

Cash and cash equivalents at the ending balance  165,122,067.80  30,349,462.15  164,631,416.57  29,921,469.19 
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Note to Financial Statements 
Demco Public Company Limited and Subsidiary Company
As at December 31, 2010 and 2009

1.  General information

	 Demco	Public	Company	Limited	(“the	company”)	was	registered	as	a	limited	company	under	the	Thailand	
Civil	and	Commercial	Code	on	June	1,	1992	with	registration	no.0105535084271,	the	company	was	transformed	
to	be	a	public	company	with	registration	no.0107549000092	on	May	26,	2006.	The	core	business	of	the	company	
operates	as	contractor	of	electric	system	construction	and	service	work	in	the	field	of	electric	engineering	and	
all	type	of	telecommunication.	In	addition,	it	is	producer	of	galvanized	steel	structure	and	purchase	and	sells	
electric	system	equipment.	

	 The	company	‘s	registered	office	are	as	follows	:	

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

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

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

	

2. Basis of preparation  

	 The	consolidated	and	company	financial	statements	have	been	prepared	in	accordance	with	Thai		
Generally	Accepted	Accounting	Standard	Principles	under	the	Accounting	Act	B.E.	2543	being	those	Thai		
Accounting	Standards	issued	under	the	Accounting	Profession	Act	B.E.	2547.		

	 The	financial	statements	of	the	Company	for	the	years	ended	December	31,	2010	and	2009	are	prepared	in	
compliance	with	the	Notification	of	the	Department	of	Business	Development	regarding	“The	Brief	Particulars	in	
the	Financial	Statements	B.E.	2552”	dated	January	30,	2009,	which	is	effective	for	financial	period	beginning	on	
or	after	January	1,	2009	onwards.	In	addition,	the	company	financial	statements	have	been	prepared	in	accordance	
with	the	Regulation	of	The	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)	date	January	22,	2001,	regarding	the	preparation	
and	submission	of	financial	statements	and	reports	for	the	financial	position	and	results	of	operations	of	the	listed	
companies	B.E.	2544.	

	 The	statement	of	income	for	the	years	ended	December	31,	2010	and	2009	has	been	presented	by		
function-one	steps.	In	addition,	the	changes	also	include	the	presentation	of	finance	costs.	The	changes	are	
made	to	conform	with	the	announcement	of	the	Department	of	Business	Development	Regulation	dated	January	
30,	2009	in	relation	to	the	format	of	financial	statements	B.E.	2552.	It	effects	from	January	1,	2009.	

	 An	English	version	of	the	consolidated	and	company	financial	statements	have	been	prepared	from	the	
statutory	financial	statements	that	are	issued	in	thai	language.	In	the	event	of	a	conflict	or	a	difference	in		
interpretation	between	the	two	languages,	the	Thai	language	statutory	financial	statements	shall	prevail.	

	 The	consolidated	and	company	financial	statements	have	been	perpared	under	the	historical	cost	convention	
except	some	transactions	are	valued	at	fair	price	as	disclosed	in	the	accounting	polices	below.

	 The	preparation	of	consolidated	and	company	financial	statements	in	conformity	with	Thai	Generally		
Accepted	Accounting	Principles	requires	management	to	make	estimates	and	assumptions	that	affect	the	reported	
amounts	of	assets	and	liabilities,	the	disclosure	of	contingent	assets	and	liabilities	at	the	date	of	the	financial	
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statements	and	the	amounts	of	revenues	and	expenses	in	the	reported	periods.	Although	these	estimates	are	
based	on	management’s	best	knowledge	of	current	events	and	actions,	actual	results	may	differ	from	those	
estimates.	

	

3. Accounting standards announced  

	 The	Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	the	Notification	of	Federation	of	Accounting	Professions	
no.12/2552	dated	May	15,	2009	and	no.49	dated	November	24,2010	regarding	the	renumber	of	Thai	Accounting	
Standards	and	Thai	Financial	Reporting	Standards	to	be	equivalent	to	the	International	Accounting	Standards	
and	the	International	Financial	Reporting	Standards.	

	 The	Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	the	Notification	of	Federation	of	Accounting	Profes-
sions	no.16/2552	dated	May	21,	2009	regarding	the	following	new	and	revised	accounting	standards	that	have	
been	announced	in	the	Royal	Gazette,	but	not	yet	in	effective	for	the	years	ended	December	31,	2010,	except	
Framwork	for	the	Preparation	and	Presentation	of	Financial	Statements,	which	is	immediately	effective.

Thai accounting standards Effective date

Accounting	framework	(re-
vised	2007)

Immediately

TAS	20 Accounting	for	government	grants	and	disclosure	of	
government	assistance

January	1,	2012

TAS	24	(revised	2007) Related	party	disclosures	(previously	no.	47) January	1,	2011

TAS	40	 Investment	property January	1,	2011

	 The	Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	the	Notification	of	Federation	of	Accounting	Professions	
no.17/2553	dated	April	9,	2010	and	no.50/2553-55/2553	dated	November	24,	2010	regarding	the	following	new	
and	revised	Thai	Accounting	Standards	(TASs)	and	Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRSs)	that	have	been	
announced	in	year	the	Royal	Gazette,	but	not	yet	in	effective	for	the	years	ended	December	31,	2010,	except	
Framework	for	the	Preparation	and	Presentation	of	Financial	Statements,	which	is	immediately	effective.

TAS/TFRS Effective date

Accounting	framework	(revised	2009) Immediately

Thai Accounting Standards (TASs)

TAS	1	(revised	2009) Presentation	of	financial	statements January	1,	2011

TAS	2	(revised	2009) Inventories January	1,	2011

TAS	7	(revised	2009) Statement	of	cash	flows January	1,	2011

TAS	8	(revised	2009) Accounting	policies,	changes	in	accounting	estimates	
and	errors

January	1,	2011

TAS	10	(revised	2009) Events	after	the	reporting	period January	1,	2011

TAS	11	(revised	2009) Construction	contracts January	1,	2011

TAS	12 Income	taxes January	1,	2013

TAS	16	(revised	2009) Property,	Plant	and	Equipment January	1,	2011

TAS	17	(revised	2009) Leases January	1,	2011
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TAS	18	(revised	2009) Revenue January	1,	2011

TAS	19 Employee	Benefits January	1,	2011

TAS	20	(revised	2009) Accounting	for	government	grants	and	disclosure	of	gov-
ernment	assistance

January	1,	2013

TAS	21	(revised	2009) The	Effects	of	Changes	in	Foreign	Exchange	Rates January	1,	2013

TAS	23	(revised	2009) Borrowing	costs January	1,	2011

TAS	24	(revised	2009) Related	party	disclosures January	1,	2011

TAS	26 Accounting	and	Reporting	by	Retirement	Benefit	Plans January	1,	2011

TAS	27	(revised	2009) Consolidated	and	separate	financial	statements January	1,	2011

TAS	28	(revised	2009) Investments	in	associates January	1,	2011

TAS	29 Financial	reporting	in	hyperinflationary	economies January	1,	2011

TAS	31	(revised	2009) Interests	in	joint	ventures January	1,	2011

TAS	33	(revised	2009) Earnings	per	share January	1,	2011

TAS	34	(revised	2009) Interim	financial	reporting January	1,	2011

TAS	36	(revised	2009) Impairment	of	assets January	1,	2011

TAS	37	(revised	2009) Provisions,	contingent	liabilities	and	contingent	assets January	1,	2011

TAS	38	(revised	2009) Intangible	assets January	1,	2011

TAS	40	(revised	2009) Investment	property January	1,	2011

TAS	102 Revenues	from	Real	Estate	Recognized Effective	until

December	31,2010

Thai Financial Reporting Standards (TFRSs)

TFRS	2 Share-based	Payment January	1,	2011

TFRS	3	(revised	2009) Business	Combination January	1,	2011

TFRS	5	(revised	2009) Non-current	assets	held	for	sale	and	discontinued	operations January	1,	2011

TFRS	6 Exploration	for	and	evaluation	of	mineral	resources January	1,	2011

Thai Financial Reporting Interpretation (TFRI)

TFRI	15 Agreements	for	the	Construction	of	Real	Estate January	1,	2011

	 The	Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	the	Notification	of	Federation	of	Accounting	Profes-
sions	no.	49/2553	dated	November	24,	2010	that	have	been	announced	in	the	Royal	Gazette	on	December	15,	
2010,	regarding	the	renumbering	of	certain	Thai	

	 Thai	Accounting	Standards	(TASs)	and	Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRSs)	as	follows	:	
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Previous Number and Name of 
Accounting Standards

New Number and Name of 
Accounting Standards

No. Name No. Name

11 Doubtful	debt	and	bad	debt 101 Doubtful	debt	and	bad	debt

26 Revenue	Recognition	for	Real	Estate	Business 102 Revenue	Recognition	for	Real	Estate	Business

27 Disclosures	in	the	Financial	Statements	of	Bank	 103 Disclosures	in	the	Financial	Statements	of	Bank	

	and	Similar	Financial	Institutions 	and	Similar	Financial	Institutions

34 Accounting	for	Troubled	Debt	Restructurings	 104 Accounting	for	Troubled	Debt	Restructurings	

	(Revised	2002) 	(Revised	2002)

40 Accounting	for	Investments	in	Debt	and	Equity	 105 Accounting	for	Investments	in	Debt	and	Equity	

	Securities 	Securities

42 Accounting	for	Investment	Companies 106 Accounting	for	Investment	Companies

48 Financial	Instruments	:	Disclosure	and	Pre-
sentation

107 Financial	Instruments	:	Disclosure	and	
Presentation

	 The	company’s	management	anticipates	that	all	of	the	above	accounting	standards	will	be	adopted	in	the	
company’s	financial	statements	and	amendments	to	accounting	standards	when	they	become	effective.	

	 The	management	of	the	company	has	determined	that	the	new	accounting	standards,	new	financial	report-
ing	standards	and	amendments	to	accounting	standards	will	not	significantly	impact	the	financial	statements	
being	presented,	except	for	the	followings	that	the	management	is	currently	assessing	the	impact	of	applying	
this	standard.	

	 TAS	12	deals	with	taxe	on	income,	comprising	current	tax	and	deferred	tax.	Current	tax	assets	and	liabilities	
are	measured	at	the	amount	expected	to	be	recovered	from	or	paid	to	the	taxation	authorities,using	tax	rates	
and	tax	law	that	have	been	enacted	or	substantively	enacted	by	the	end	of	the	reporting	period.	Deferred	taxes	
are	measured	by	based	on	the	temporary	difference	between	the	tax	base	of	an	asset	or	liability	and	its	carry-
ing	amount	in	the	financial	statements	and	using	the	tax	rates	that	are	expected	to	apply	to	the	period	when	the	
asset	is	realised	or	the	libility	is	settled,	based	on	tax	rates	and	tax	law	that	have	been	enacted	or	substantively	
enacted	by	the	end	of	the	reporting	period.	The	company	and	its	subsidiaries	will	apply	this	standard	from	Janu-
ary	1,	2013	retrospectively	with	an	expectation	to	incur	of	deferred	tax	account	and	changes	in	retained	earnings	
and	income	tax	expense.	The	management	is	currently	assessing	the	impact	of	applying	this	standard.	

	 TAS	16	(Revised	2009),	the	revised	standard	requires	the	entity	to	include	in	cost	of	PPE,	an	initial	estimate	
of	the	costs	of	dismantling	and	removing	the	item	and	restoring	the	site	on	which	it	is	located,when	the	entity	has	
obligation	to	do.	An	entity	requires	that	an	item	of	property,plant	and	equipment	with	a	cost	that	is	significant	in	
relation	to	the	total	cost	of	the	item	shall	be	depreciated	separately.	The	revised	standard	also	requires	an	entity	
to	review	useful	life,residual	value	and	depreciation	method	at	least	at	each	financial	year-end.	The	company	
and	its	subsidiaries	will	apply	this	standard	from	January	1,	2011.	

	 TAS	19	deal	with	accounting	for	employee	benefit.	The	standard	classifies	employee	benefit	into	4	categories	
:	a)	short-term	employee	benefits	b)	post-employment	benefits	(including	defined	contribution	plan	and	defined	
benefit	plan)	c)	other	long-term	employee	benefits	and	d)	termination	benefits.	The	standard	requires	the	entity	
to	measure	the	defined	benefit	plan	and	other	long-term	employee	benefits	by	using	the	Projected	Unit	Credit	
method	(PUC).	An	entity	can	choose	to	recognise	any	actuarial	gain	or	loss	for	defined	benefit	plan	either	in	
other	comprehensive	income	or	profit	and	loss.	Actuarial	gain	or	loss	for	other	long-tern	employee	benefit	shall	
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recognise	in	profit	and	loss.	The	company	and	its	subsidiaries	will	apply	this	standard	from	January	1,	2011.	

	 The	Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	the	Notification	of	Federation	of	Accounting	Profes-
sions	no.	49/2553	date	November	24,	2010	that	have	been	announced	in	the	Royal	Gazette	on	December	15,	
2010,	regarding	the	renumbering	of	certain	Thai	

	 Thai	Accounting	Standards	(TASs)	and	Thai	Financial	Reporting	Standards	(TFRSs)	as	follows	:

4.  Basis of preparation consolidated financial statements 

4.1	 The	consolidated	financial	statements	based	on	Demco	Public	Company	Limited	which	has	fully	control.	

4.2	 Assets,	liabilities,	and	financial	performance	of	subsidiary	have	been	included	in	the	consolidated	financial	
statement	at	acquisition	date	until	liquidation	date.	

4.3	 The	related	parties	transactions	have	been	eliminated	from	the	consolidated	financial	statements.	

4.4	 The	company	invested	in	Demco	Industries	Company	Limited	on	January	1,	2008,	with	paid	up	registered	
capital	of	Baht	120,000,000	which	comprise	of	1,200,000	common	shares	at	par	value	of	Baht	100	each.	
In	addition,	this	investment	is		categorized	as	investment	in	subsidiary	and	is	recorded	by	cost	method.	
The	company	acquired	ordinary	shares	of	subsidiary	at	45%	after	in	during	year	2009,	the	proportion	of	
investment	of	subsidiary	has	increase	from	of	45%	to	65%	of	the	registered	capital	of	subsidiary.	

4.5	 The	consolidated	financial	statements	including	Demco	Public	Company	Limited	and	its	subsidiary	which	
were	presented	as	followed	:

Percentage	of	
shareholdings

As	at	December	31, Country	of
incorporationCompany’s	name Type	of	business 2010 2009

Demco	Industry	Co.,	Ltd.	 Product	high	pressure	vessel	and	 65 65 Thailand
fabricated	steel	structure

	

 5. Significant accounting policies 

5.1 Revenue and expenses recognition 

	 Recognition	of	Revenues	from	Services	Construction	contracts	

	 	 	 Revenue	and	cost	incurred	for	the	period	from	service	construction	contract	is	recognized	as	soon	
as	it	can	be	estimated	reliably,	revenue	from	service	construction	contract	is	recognized	in	accordance	
with	fixed	price	contract	by	percentage	the	ratio	of	entire	cost	of	completion	method	which	is	computed	in	
accordance	with	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.	

	 	 	 Installment	due	under	contract	but	not	yet	received	is	shown	as	“Account	receivable”.	The	excess	of	
revenue	recognised	under	the	percentage	of	completion	method	over	the	amount	of	installment	due	under	
contract	is	shown	as	“Unbilled	completed	work”	under	current	assets.	The	excess	of	installment	due	under	
the	contract	over	the	revenue	recognised	under	the	percentage	of	completion	method	is	shown	as	“advance	
from	customer	for	services”	under	current	liabilities.	
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	 Recognition	of	revenues	from	sales	and	services	

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

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

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

	 	 Other	revenue	and	expenses		

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

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

	 	 	 Interest	income	is	recognised	on	a	time	proportion	basis,	taking	account	of	the	principal	outstanding	
and	the	effective	rate	over	the	period	to	maturity	

	 	 	 Cost	and	other	expenses	recognised	on	an	accrual	basis.	

5.2 Cash and cash equivalents 

	 	 	 Cash	and	cash	equivalents	are	carried	on	the	balance	sheets	at	cost.	Cash	and	cash	equivalents	
comprise	cash	on	hand,	deposits	held	at	call	at	banks	and	other	short-term	highly	liquid	investments	with	
maturities	of	three	months	or	less	from	the	date	of	acquisition	and	are	not	used	as	collateral.	

5.3 Trade accounts receivable and allowance for doubtful accounts	

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

	 	 	 The	company	and	its	subsidiaries	provides	an	allowance	for	doubtful	accounts	equal	to	the	estimated	
collection	losses	that	may	be	incurred	in	the	collection	of	all	receivables.	The	estimated	losses	are	based	
on	collection	experience	coupled	with	a	review	of	the	current	status	of	the	existing	receivables.	

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

5.4 Inventories 

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

	 	 	 Supplies	are	valued	at	the	lower	of	cost	(FIFO	method)	and	net	realizable	value.	

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

	 	 	 The	cost	of	purchase	comprises	both	the	purchase	price	and	direct	cost	which	related	to	that		
purchasing	expenses,	such	as	transportation	charge	less	all	attributable	discounts	and	allowances	or	
rebates	(if	any).	

	 	 	 The	cost	of	finished	goods	and	work	in	progress	comprised	of	direct	materials,	direct	labour,	other	direct	
costs	and	overhead	cost	which	allocated	on	the	basis	of	normal	operation	activities.	

	 	 	 The	company	have	reserved	allowance	for	decrease	in	value	of	inventories,	where	necessary	for	slow-
moving,	obsolete	include	value	of	inventory	as	at	the	end	of	the	period	(net	realizable	value)	at	the	lower	
of	cost,	the	company	will	consider	allowance	of	none	movement	merchandise	for	the	period	of	1	year	in	
50%	of	amount	while	the	portion	of	exceding	two	years	allowance	is	fully	considered.	
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5.5 Investments	

	 	 	 Investments	in	subsidiary	undertakings	are	accounted	for	in	the	company	financial	statements	by	using	
the	cost	method	of	accounting	less	an	allowance	for	impairment	in	value.	Under	the	cost	method	(if	any),	
income	from	investments	in	subsidiaries	will	be	recorded	when	dividends	are	declared.	

	 	 	 General	investment	are	investments	in	non-marketable	equity	securities	which	are	classified	as	general	
investment	carried	at	cost	less	an	allowance	for	impairment	in	value	(if	any).		

	 	 	 Trading	investment	are	investments	in	marketable	equity	securities	which	are	classified	as	trading	in-
vestment	carried	at	fair	value	which	will	be	sole	short	term	make	be	the	company	hold	security	above	in	
short	term	in	order	to	gain	from	changing	price	of	investment.	

   Available-for-sale	investment	are	investment	in	marketable	security	which	the	company	intended	to	be	
hole	for	an	indefinite	period	of	time,	which	may	be	sole	in	response	to	liquidity	needs	or	changes	in	interest	
rates,	are	classified	as	available-for-sale	;	and	are	includeed	in	long-term	investment	unless	management	
has	expressed	the	intention	of	holding	the	investment	for	less	than	12	month	from	the	balance	sheet	date	in	
which	case	they	are	include	in	current	assets,	available-for-sale	investment	are	stated	at	fair	value.	

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

	 	 	 Investments	with	fixed	maturity	that	the	management	has	the	intent	and	ability	to	hold	to	maturity	are	
classified	as	held-to-maturity	and	are	included	in	non-current	assets,	except	for	maturities	within	12	months	
from	the	balance	sheet	date	which	are	classified	as	current	assets.	

	 	 	 Fair	value	of	marketable	securities	is	base	on	the	latest	bid	prices	at	the	last	working	day	of	balance	
sheet	date.	

	 	 	 Unrealised	again	and	losses	arising	from	changes	in	the	fair	value	of	investments	classified	as	available-
for-sale	are	recognised	in	the	shareholder’s	equity	until	securities	are	sole,	when	the	changes	are	then	
included	in	determining	in	statement	of	income.		

	 	 	 Purchase	and	sales	of	investment	are	recognized	on	the	trade	date,	which	is	the	date	that	the	company	
commits	to	purchase	or	sell	the	investment.	Cost	of	investment	includes	transaction	costs.		

	 	 	 A	test	for	impairment	in	carried	out	when	there	is	a	indicating	factor	that	an	investment	might	be	impaired.	
If	the	carring	value	of	the	investment	is	higher	than	its	recoverable	amount,	impairment	loss	is	charged	to	
the	statement	of	income.	

	 	 	 On	disposal	of	an	investment,	the	difference	between	the	net	disposal	proceeds	and	the	carring	amount	
is	charged	or	credited	to	the	statement	of	income.	When	disposing	of	part	of	the	company	of	a	particular	
investment	in	debt	or	equity	securities,	the	carring	amount	of	the	disposed	part	is	determined	by	the	weight	
average	carring	amount	of	the	total	holding	of	the	investment.	

5.6 Property, plant and equipment-net	

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

	 	 	 Buildings	and	equipment	are	stated	at	cost	less	accumulated	depreciation	and	allowance	for	loss	on	
impairment	of	assets	(if	any).	

	 	 	 Depreciation	is	calculated	on	the	straight	line	method	to	write	off	the	cost	of	each	asset,	to	their	residual	
values	over	their	estimated	useful	lives	as	follows	

	 	 	 No	depreciation	is	provided	on	land	and	assets	under	installation.	
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5.6 Property, plant and equipment-net (continue)	

	 Estimated	useful	lives	are	follower	:	

	 	 -	Land	Improvements	 	 5	and	10	year	

	 	 -	Building	and	Improvements	 6	and	20	year	

	 	 -	Machines	and	Equipment	 5	and	10	year	

	 	 -	Fixtures	and	Office	equipment	 3	and	10	year	

	 	 -	Vehicles	 	 5	year	

	 	 	 Residual	value	and	the	estimated	useful	life	of	the	assets	are	revised	in	every	reporting	balance	sheet	
date.	

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

	 	 	 Gains	and	losses	on	disposal	are	determined	by	comparing	proceeds	with	the	carrying	amount	and	are	
included	in	operating	profit	and	loss.	

	 	 	 Repairs	and	maintenance	are	charged	to	the	income	statements	during	the	financial	period	in	which	
they	are	incurred.		

	 	 	 The	cost	of	major	renovations	is	included	in	the	carrying	amount	of	the	asset	when	it	is	probable	that	
future	economic	benefits	in	excess	of	the	originally	assessed	standard	of	performance	of	existing	asset	
will	flow	to	the	company.	Major	renovations	are	depreciated	over	the	remaining	useful	life	of	the	related	
asset.	

5.7 Intangible assets 

	 	 Computer software	

	 	 	 Acquired	computer	software	licences	are	capitalised	as	intangible	assets	on	the	basis	of	the	costs	
incurred	to	acquire	and	bring	to	use	the	specific	software.	These	costs	are	amortised	over	their	estimated	
useful	lives	5	years.	

	 	 	 Intangible	assets	are	recorded	at	cost	and	will	not	revalued.	The	carrying	amount	of	each	intangible	
asset	is	reviewed	annually	and	adjusted	for	impairment	where	it	is	considered	as	necessary.	

5.8 Impairment of assets	

	 	 	 The	carrying	amounts	of	the	company’s	assets	are	reviewed	on	each	balance	sheet	date	to	determine	
whether	there	is	any	indication	of	impairment.	If	any	such	indication	exists,	the	assets’	recoverable	amounts	
are	estimated.	

	 	 	 An	impairment	loss	is	recognised	whenever	the	carrying	amount	of	an	asset	or	its	cash-generating	unit	
exceeds	its	recoverable	amount.	The	impairment	loss	is	recognised	in	the	statement	of	income.	

	 	 Calculation	of	recoverable	amount	

	 	 	 The	recoverable	amount	is	the	greater	of	the	assets’	net	selling	price	and	value	in	use.	In	assessing	
value	in	use,	the	estimated	future	cash	flows	are	discounted	to	their	present	value	using	a	pre-tax	discount	
rate	that	reflects	current	market	assessments	of	the	time	value	of	money	and	the	risks	specific	to	the	as-
set.	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	change	in	the	estimates	used	to	determine	the	recov-
erable	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	amortisation,	if	no	impairment	
loss	had	been	recognised.	

5.9 Accounting for leases - where the company is the lessee	

	 	 	 Long	term	leases	which	substantially	transferred	all	the	risks	and	rewards	of	ownership	are	classified	
as	finance	leases.	Finance	leases	are	capitalised	at	the	inception	of	the	lease	at	the	lower	of	the	fair	value	
of	the	leased	property	or	the	present	value	of	the	minimum	lease	payments.		

	 	 	 The	outstanding	rental	obligations,	net	of	finance	charges,	are	included	in	other	long-term	payable.	The	
interest	element	of	the	financial	cost	is	charged	to	the	statement	of	income.	

	 	 	 The	property,	plant	and	equipment	acquired	under	finance	leases	while	depreciation	is	carried	throughout	
the	useful	life	of	leased	asset.	However,	if	there	is	uncertainly	in	the	right	of	ownership	when	the	contract	
is	terminated,	depreciation	is	carried	according	to	useful	life	of	leased	assets	or	life	of	leased	contract	
whichever	the	period	is	lower.	

	 	 	 Long	term	leases	not	transferring	a	significant	portion	of	the	risks	and	rewards	of	ownership	to	the	
lessee	are	classified	as	operating	leases.	Payment	made	under	operating	leases	(net	of	any	incentives	
received	from	the	lessor)	are	charged	to	the	statement	of	income	on	a	straight-line	basis	over	the	period	
of	the	lease.	

	 	 	 When	an	operating	lease	is	terminated	before	the	lease	period	has	expired,	any	payment	required	to	
be	made	to	the	lesser	by	way	of	penalty	is	recognized	as	an	expense	in	the	period	in	which	termination	
takes	places.	

5.10  Provision	

	 	 	 Provision	are	recognized	when	the	company	has	a	present	legal	or	constructive	obligation	as	a	result	of	
past	event,	it	is	probable	that	an	outflow	of	resources	will	be	required	to	settle	the	obligation,	and	a	reliable	
estimation	of	the	amount	can	be	made.	Where	the	company	expects	a	provision	to	be	reimbursed,	the	
reimbursement	is	recognized	as	a	separate	asset	buy	only	when	the	reimbursement	is	virtually	certain.	

5.11 Financial instrument 

	 	 	 Financial	assets	carried	on	the	balance	sheet	include	cash	and	deposits	at	financial	institution,	trade	
accounts	receivable,	prepaid	expense.	Financial	liabilities	carried	on	the	balance	sheet	include	short-term	
loans	from	financial	institutions,	trade	account	payable	and	long-term	loans.	The	particular	recognition	
methods	adopted	are	disclosed	in	the	individual	accounting	policy	statements	associated	with	each	item.

5.12 Foreign currency translation	

	 	 Items	included	in	the	financial	statements	are	measured	and	prepare	using	Thai	Baht.		

	 	 Foreign	currency	translation	are	converted	into	Thai	Baht	and	using	the	exchange	rates	prevailing	on	
the	date	of	the	translation.	Monetary	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	currency	are	converted	to	Thai	
Baht	at	the	exchange	rate	prevailing	at	the	balance	sheets	date.	Gains	and	losses	resulting	from	the	settlement	
of	foreign	currency	translation	and	from	the	translation	of	monetary	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	
currencies,	are	recognised	in	the	statements	of	income,	also	in	Thai	Baht.	
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5.13  Earnings (Loss) Per Share 

	 	 Primary	earnings	(loss)	per	share		

	 	 	 Primary	earnings	(loss)	per	share	is	calculated	by	dividing	net	profit	(loss)	with	weighted	average	the	
number	of	issued	and	paid-up	shares.		

	 	 Diluted	earning	(loss)	per	share		

	 	 	 The	diluted	earnings	per	share	is	calculated	adjusting	the	weighted	average	number	of	ordinary	shares	
outstanding	to	assume	conversion	of	all	dilutive	potential	ordinary	shares.	The	company	has	dilutive	poten-
tial	ordinary	shares	:	warrants	for	offering	to	directors	and	staff.	The	convertible	share	is	assumed	to	have	
been	converted	into	ordinary	shares.	For	the	warrant,	a	calculation	is	made	to	determine	the	number	of	
shares	that	could	have	been	acquired	at	fair	value	(determined	as	the	average	annual	market	price	of	the	
company’s	shares)	based	on	the	monetary	value	of	the	subscription	rights	attached	to	outstanding	share	
options.	The	number	of	shares	calculated	as	above	is	compared	with	the	number	of	shares	that	would	
have	been	issued	assuming	the	exercise	of	the	warrant.	The	difference	is	added	to	the	denominator	as	
an	issue	of	ordinary	shares	for	no	consideration.	No	adjustment	is	made	to	earnings.	

5.14 Treasury Stock	

	 	 	 Treasury	shares	are	stated	at	cost	and	presented	as	a	deduction	from	shareholders’	equity.	Gains	on	
disposal	of	treasury	shares	are	determined	by	reference	to	the	carrying	amount	and	are	presented	as	
premium	on	treasury	shares.	Losses	on	disposal	of	treasury	shares	are	determined	by	reference	to	the	
carrying	amount	and	are	presented	in	premium	on	treasury	shares	and	retained	earnings,	consecutively.	

5.15 Legal reseve 	

	 	 Parent company	

	 	 	 Section	116	of	the	Public	Companies	Act	B.E.	2535	requires	that	the	company	shall	allocate	not	less	
than	5	percent	of	its	annual	net	profit,	less	any	accumulated	losses	brought	forward,	to	a	reserve	account	
(“legal	reserve”),	until	this	account	reaches	an	amount	not	less	than	10%	of	the	registered	authorized	
capital.	The	legal	reserve	is	not	available	for	dividend	distribution.	

	 Subsidiary company	

	 	 	 The	subsidiary	companies	shall	allocate	not	less	5	percent	of	its	annual	net	profit	each	time	a	dividend	
is	declared,	to	a	reserve	account	(“legal	reserve”)	until	the	reserve	reaches	10	percent	of	authorized	share	
capital.	The	legal	reserve	is	not	available	for	dividend	distribution.	

5.16 Dividends	

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

5.17 Income Tax	

	 	 Parent company	

	 	 	 For	the	year	ended	December	31,	2010	and	2009,	the	company	calculates	corporate	income	tax	at	25%,	
which	complies	with	royal	decree	No.475	to	reduce	corporate	income	tax	from	30%	to	25%	of	net	profit	
not	over	Baht	300	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	securities	market.	
The	Company	computed	corporate	income	tax	of	accounting	net	profit	after	adding	adjusted	transaction	
pursuant	the	Revenue	Code.	The	significant	less	and	plus	or	minus	of	the	adjustment	transaction	are	
doubtful	debts,	entertainment,	loss	from	declining	value	of	inventories	and	forbidden	expense	etc.	
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 Subsidiary company 

	 	 	 For	the	year	ended	December	31,	2010	and	2009,	subsidiary	company	didn’t	corporate	income	tax	
because	subsidiary	company	has	loss	operation	in	statement	of	income.	

5.18  Management benefit expenses	

	 	 	 Management	benefit	expenses	represents	the	benefits	paid	to	the	company’s	management	such	as	
salaries	and	related	benefit.	The	company’s	management	is	the	persons	who	are	defined	under	the	Securi-
ties	and	Exchange	Act.	

5.19 Employee benefits 

	 	 	 Salaries,	wages,	bonuses	and	contributions	to	the	social	security	fund	and	provident	fund	are	recognized	
as	expenses	when	incurred.	

	

6.  Provident fund 

Parent company	

	 The	company	and	its	employees	have	jointly	established	a	provident	fund	scheme	in	accordance	with	the	
Provident	Fund	Act	B.E.	2530.	Such	fund	is	monthly	contributed	by	the	Company	and	its	employees	at	the	rate	
of	2	percent	of	their	basic	salaries.	The	fund	is	managed	by	Finance	Asset	Management,	and	will	be	paid	to	the	
employees	upon	termination	in	accordance	with	the	rules	of	fund.

7.  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.	1977	according	to	Section	25,	26,	28,	31,	34,	35	and	Section	36.	The	benefit	
received	includes	exemption	import	duty	for	machinery	according	to	approval	except	corporate	income	tax	for	
net	profit	for	the	period	of	8	years.	Moreover,	corporate	income	tax	for	net	profit	received	from	business	opera-
tion	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	ex-
emption	will	expire	on	January	3,	2016.	

	 The	company’s	operation	revenues	for	the	years	ended	December	31,	are	below	shown	divided	according	
to	promoted	and	non-promoted	operations.	
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	 	(Unit	:	Baht)	

Separate financial statements

Activities with Investment 

Promotional Benefits

Activities without Investment 

Promotional Benefits

Total

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Sales	and	Services

			-	Domestic 135,939,565.23 104,247,308.38 2,325,662,924.84 1,418,836,566.73 2,461,602,490.07 1,523,083,875.11

			-	Export - 50,140,319.91 4,324,560.00 - 4,324,560.00 50,140,319.91

Total 135,939,565.23 154,387,628.29 2,329,987,484.84 1,418,836,566.73 2,465,927,050.07 1,573,224,195.02

8. Reclassification 

	 The	financial	statements	for	the	years	ended	December	31,	2009	have	been	reclassified	to	conform	to	the	
current	year’s	classification	but	with	no	effect	to	previously	reported	net	income	(loss)	or	shareholders’	equity.	

9. Event after the balance sheet date 

	 On	January	12,2010,	the	board	of	director	of	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.	It	has	unanimously	
call	paid-up	additional	share	from	shareholder	amount	Baht30	Million	share,	at	the	value	of	Baht	3.5	pershare,	
amount	Baht	105	Million,	determind	paid-up	with	in	Febuary	25,2011	

	 In	year	2011,	the	company	and	the	group	company	had	subcontractor	contract	or	other	services	with	other	
company	estimates	amount	Baht	54.83	Million

10. Related party transactions 

	 Related	party	is	means	parties	with	joint	control	over	the	entity,	or	parties	are	the	power	to	participate	in	
the	financial	and	operating	policy	decisions	of	an	entity.		

	 The	relationship	between	the	company	and	the	related	companies	are	as	follow	:		

Company’s name and related persons Relationship
Demco	Industry	Co.,	Ltd Subsidiary	company	by	direct	holding	and	common	director
Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd. Related	company	by	common	director
K.R.ONE	Co.,	Ltd. Affiliated	company	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.
K.R.TWO	Co.,	Ltd. Affiliated	company	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.
First	Korat	Wind	Co.,	Ltd. Affiliated	company	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.
East	Huaybong	Wind	Co.,	Ltd. Affiliated	company	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.
Theparak	Wind	Co.,	Ltd. Affiliated	company	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.
Watabakwind	Co.,Ltd. Affiliated	company	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.
Sustainable	energy	corporation	Co.,Ltd. Affiliated	company	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.
Triangle	engineers	(Thailand)	Co.,Ltd. Related	company	by	common	director
DD	Mart	Co.,	Ltd. Company	and	relation	with	director	in	the	company
Mr.Sekson	Khanarak Shareholder	company	and	related	company
Mr.Sawasd	Puipunthavong Shareholder	company
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Company’s name and related persons Relationship

Mr.Paitoon	Gumchai	 Shareholder	company	and	director	in	subsidiary	company

Mr.Montee	Suwanpakdee Shareholder	company	and	director	in	subsidiary	company

Mr.Panudej	Hongskula Shareholder	company	and	director	in	subsidiary	company

Mr.Pradej	Kitti-itsaranon Shareholder	company	and	director	in	subsidiary	company

The	pricing	policies	for	particular	types	of	transactions	are	explained	further	below	:

Transactions Pricing policy

Revenue	from	sales Cost	plus	margin

Revenue	from	services By	contract

Interest	income Interest	rate	of	7.75%	per	annum

Other	income Agreement	price

Purchases Cost	plus	margin

Cost	services By	contract

Rental	expenses By	contract

Consult	fee By	contract

Interest	expenses Interest	rate	of	7.75%	per	annum
	

10.1 Asset and liability with related entities as follows :	

	 (Unit	:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Transactions with subsidiary

(Eliminated from the consoli-
dated financial statements)

Accounts	receivable	 	-			 	-			 	22,142,382.82	 	3,165,399.60	

Short-term	loan	

Balance	as	of	beginning 	-			 	-			 	5,000,000.00	 	3,000,000.00	

Increase 	-			 	-			 	29,000,000.00	 	10,000,000.00	

Decrease 	-			 	-			 	-			 	(8,000,000.00)

Balance as of ending  -    -    34,000,000.00  5,000,000.00 

	 As	of	December	31,	2010,	short	-	term	loan	to	subsidiary	company	was	in	the	form	of	contract	to	type	of	
pay	at	call	carried	interest	rate	of	7.75	percent	per	annum.	

	 As	at	December	31,	2009,	short-term	loan	to	subsidiary	company	by	promissory	note	for	6	month	and	inter-
est	rate	at	7.75%	per	annum.	
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(Unit	:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Transactions with subsidiary (Eliminated from the consolidated financial statements)

Accrued	income 	-			 	-			 	1,518,150.67	 	10,616.44	

Other	accounts	receivable 	-			 	11,235.00	

Accounts	payable	of	project 	-			 	-			 	-			 	80,250.00	

Account	payable	of	retention 	-			 	-			 	884,900.00	 	89,703.00	

Accrued	expenses 	-			 	-			 	196,483.43	 	138,654.42	

Transactions with related party 

Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.

Sale	accounts	receivable 	2,947,315.00	 	-			 	2,947,315.00	 	-			

Service	accounts	receivable 	39,485,140.00	 	309,123.00	 	39,485,140.00	 	309,123.00	

Unbilled	installments	on	com-
pleted	work

	602,426.80	 	-			 	602,426.80	 	-			

Other	accounts	receivable 	562,500.00	 	540,000.00	 	562,500.00	 	540,000.00	

Accrued	expenses 	-			 	5,350.00	 	-			 	5,350.00	

K.R.TNE	Co.,	Ltd.

Other	accounts	receivable 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	

K.R.TNE	Co.,	Ltd.

Sale	accounts	receivable 	572,985.00	 	-			 	572,985.00	 	-			

Service	accounts	receivable 	20,080,081.00	 	-			 	20,082,081.00	 	-			

Unbilled	installments

on	completed	work

	52,240,198.08	 	-			 	52,240,198.08	 	-			

Other	accounts	receivable 	135,000.00	 	67,500.00	 	135,000.00	 	67,500.00	

First	Korat	Wind	Co.,	Ltd.

Sale	accounts	receivable 	550,515.00	 	-			 	550,515.00	 	-			

Service	accounts	receivable 	21,045,562.50	 	-			 	21,045,562.50	 	-			

Unbilled	installments	on	

completed	work

	53,033,832.59	 	-			 	53,033,832.59	 	-			

Other	accounts	receivable 	-			 	135,000.00	 	-			 	135,000.00	

East	Huaybong	Wind	Co.,	Ltd.

Other	accounts	receivable 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	

Theparak	Wind	Co.,	Ltd.

Other	accounts	receivable 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	 	135,000.00	

Watabakwind	Co.,Ltd.

Sale	accounts	receivable 	5,350.00	 	-			 	5,350.00	 	-			

Other	accounts	receivable 	37,500.00	 	150,000.00	 	37,500.00	 	150,000.00	
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	 	 	 	 	 	(Unit	:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Transactions with related party 

Sustainable	energy	corporation	
Co.,Ltd.

Unbilled	installments	on	com-
pleted	work

	14,395,264.21	 	-			 	14,395,264.21	 	-			

Triangle	engineers	(Thailand)	
Co.,Ltd.

Sale	accounts	receivable 	450,011.92	 	-			 	450,011.92	 	-			

Account	payable	of	project 	-			 	259,368.00	 	-			 	259,368.00	

Mr.Pradej		Kitti-itsaranon

Accrue	interest 	41,424.66	 	-			 	-			 	-			

Short-term loan from related persons 

Mr.Paitoon	Gumchai

Balance	as	of	beginning 	-			 	1,037,155.60	 	-			 	-			

Increase 	50,000.00	 	311,000.00	 	-			 	-			

Decrease 	(50,000.00) 	(1,348,155.60) 	-			 	-			

Balance	as	of	ending  -    -    -    -   

Mr.Montee	Suwanpakdee

Balance	as	of	beginning 	3,553,850.26	 	1,563,274.52	 	-			 	-			

Increase 	1,083,433.48	 	8,255,071.36	 	-			 	-			

Decrease 	(2,151,190.08) 	(6,264,495.62) 	-			 	-			

Balance	as	of	ending  2,486,093.66  3,553,850.26  -    -   

Mr.Panudej		Hongskula

Balance	as	of	beginning 	-			 	12,000.00	 	-			 	-			

Increase 	-			 	-			 	-			 	-			

Decrease 	-			 	(12,000.00) 	-			 	-			

Balance	as	of	ending  -    -    -    -   

Mr.Pradej		Kitti-itsaranon

Balance	as	of	beginning 	-			 	-			 	-			 	-			

Increase 	6,000,000.00	 	-			 	-			 	-			

Decrease 	-			 	-			 	-			 	-			

Balance	as	of	ending  6,000,000.00  -    -    -   
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	10.2 Revenue and expense transactions as follows :	

	 (Unit	:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

 For the year ended December 31,

2010 2009 2010 2009

Transactions with subsidiary (Eliminated from the consolidated financial statements)

Revenue	from	sales 	-			 	-			 	21,443,631.34	 	10,675,840.56	

Interest	income 	-			 	-			 	1,699,691.76	 	58,827.26	

Other	income 	-			 	-			 	2,000.00	 	10,500.29	

Purchase 	-			 	-			 	367,620.00	 	2,632,971.00	

Cost	services 	-			 	-			 	9,078,500.00	 	17,227,624.82	

Rental	expenses 	-			 	-			 	917,817.43	 	236,041.96	

Adviser	and	supervision	 	-			 	-			 	73,500.00	 	-			

Related party

Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.

Revenue	from	sales 	4,008,062.60	 	-			 	4,008,062.60	 	-			

Revenue	from	service 	38,987,442.51	 	329,269.60	 	38,987,442.51	 	329,269.60	

K.R.TWO	Co.,	Ltd.

Revenue	from	sales 	73,000.00	 	-			 	73,000.00	 	-			

Revenue	from	service 	67,551,988.08	 	-			 	67,551,988.08	 	-			

First	Korat	Wind	Co.,	Ltd.

Revenue	from	sales 	52,000.00	 	-			 	52,000.00	 	-			

Revenue	from	service 	53,033,832.59	 	-			 	53,033,832.59	 	-			

Watabakwind	Co.,Ltd.

Revenue	from	sales 	5,000.00	 	-			 	5,000.00	 	-			

Sustainable	energy	corporation	
Co.,Ltd.

Revenue	from	service 	14,345,920.09	 	338,244.12	 	14,345,920.09	 	338,244.12	

Triangle	engineers	(Thailand)	
Co.,Ltd.

Wage 	36,225,570.00	 	104,405,780.00	 	36,225,570.00	 	104,405,780.00	

Revenue	from	sales 	537,567.38	 	-			 	537,567.38	 	-			

Other	income 	7,100.00	 	-			 	7,100.00	 	-			

Mr.Sawasd	Puipunthavong

Consult	fee 	360,000.00	 	-			 	360,000.00	 	-			

Mr.Pradej		Kitti-itsaranon

Interest	expense 	41,424.66	 	-			 	-			 	-			
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10.3  Management benefit expenses	

	 	 Parent company	

	 	 	 For	the	year	ended	December	31,	2010	and	2009,	the	parent	company	paid	management	benefit	total-
ing	Baht	28.73	Million	and	Baht	34.27	Million	respectively.	

	 	 Subsidiary	

	 	 	 For	the	year	ended	December	31,	2010	and	2009,	the	subsidiary	company	paid	management	benefit	
totaling	Baht	2.37	Million	and	Baht	3.30	Million	respectively.	

10.4 Contigent liability	

	 Parent company	

	 	 	 As	at	December	31,	2010,	the	company	has	contigent	liability	from	letter	of	bank	guarantee	under	note	
36.1	to	give	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.	and	or	affilialed	company	in	order	to	guarantee	proposal	project	
of	electric	under	the	project	developer	consotium	agreement.		

	

11. Additional information of expenses by nature 

	 Additional	information	of	expenses	by	nature	were	shown	:	

	 (Unit	:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

For the year ended December 31, For the year ended December 31,

2010 2009 2010 2009

11.1 Changes	in	inventories	of	finished	

goods	and		work	in	progress

	259,037.37	 	23,071,209.74	 	106,321.30	 	23,682,267.92	

11.2 Loss	(reversal)	allowance	for	

decrease	in	value	

(5,323.27) (2,570,765.73) (5,323.27) (2,570,765.73)

11.3 Purchase	finished	goods	and	raw	

		materials	for	sale

1,277,789,885.38	 	715,468,635.04	 1,298,816,790.24	 	742,552,217.19	

11.4 Raw	materials	and	consumables	used 	180,571,198.39	 	142,275,705.97	 	155,668,776.98	 	130,864,270.22	

11.5 Work	performed	by	the	entity	and			

capitalized	

	818,063.51	 	941,946.43	 	818,063.51	 	941,946.43	

11.6 Management	benefit	expenses 	31,105,820.00	 	37,571,583.32	 	28,733,070.00	 	34,273,583.32	

11.7 Employee	benefit	expenses 	152,665,861.46	 	126,327,209.21	 	134,349,931.49	 	97,990,413.19	

11.8 Depreciation 	42,619,993.64	 	37,813,146.15	 	21,570,392.52	 	19,766,245.72	

11.9 Amortization	Expenses 	2,522,817.27	 	1,741,556.87	 	2,440,417.30	 	1,659,156.91	

11.10 Hire	of	Work 	563,689,143.21	 	412,502,567.61	 	550,992,962.54	 	402,848,003.93	

11.11 Fee	Expenses 	30,860,145.82	 	25,165,715.07	 	30,609,758.47	 	24,650,671.38	

11.12 Gasoline	Expenses 	13,890,920.47	 	10,752,620.66	 	12,767,865.31	 	9,447,685.95	

11.13 Transportation	Fee 	3,845,459.77	 	2,794,106.31	 	3,829,459.77	 	2,788,106.31	
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12.  Additional information of cash flow statements 

Parent company	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	company	has	transaction	non	cash	items	of	cash	flow	statement	
were	as	purchase	of	fixed	asset	with	credit	line	of	Baht	1.56	and	7.50	Million	respectively.		

Subsidiary	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	company	has	transaction	non	cash	items	of	cash	flow	statement	
were	as	purchase	of	fixed	asset	with	credit	line	of	Baht	0.29	and	0.54	Million	respectively.		

	

13. Cash and cash equivalents 

	 	(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Cash 	2,232,658.84	 	2,952,773.50	 	2,177,658.84	 	2,860,000.00	

Bank	-	saving	accounts 	22,013,717.12	 	26,360,842.80	 	22,013,717.12	 	26,026,000.26	

Bank	-	current	accounts 	140,871,408.60	 	1,035,468.93	 	140,436,136.52	 	1,035,468.93	

Bank	-	fixed	accounts 	4,283.24	 	376.92	 	3,904.09	 	-	

Total  165,122,067.80  30,349,462.15  164,631,416.57  29,921,469.19 
	

	 Cash	at	banks	has	interest	at	the	floating	rate	according	to	the	rates	the	bank	determines.

14. Restricted deposits at financial institutions 

Subsidiary	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	all	of	restricted	deposits	at	financial	institutions,	the	company	received	
the	money	from	customers	which	deposit	in	the	name	of	subsidiary	company.	The	deposit	aboved	will	be	used	
only	to	pay	for	expenses	customer	only.	
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15.  Trade accounts receivable and notes receivable-net 

	 The	company	aging	analysis	of	trade	account	receivable	and	notes	receivable-net	are	as	follows	:	

	 	(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Trade accounts and note receivable

Sales

Not	yet	due 	102,796,978.16	 	28,136,675.78	 	102,764,319.62	 	28,100,864.96	

Over	due

Not	over	3	month 	5,683,276.43	 	20,485,963.32	 	5,666,416.92	 	20,446,350.93	

More	than	3-6	month 	14,801,642.21	 	1,352,597.35	 	14,589,873.64	 	1,352,597.35	

More	than	6-9	month 	26,494.70	 	2,081,935.16	 	26,494.70	 	2,081,935.16	

More	than	9-12	month 	213,626.05	 	290,857.23	 	213,626.05	 	290,857.23	

Over	12	month 	2,028,087.93	 	5,575,998.73	 	2,003,471.38	 	5,551,382.18	

Total	 	125,550,105.48	 	57,924,027.57	 	125,264,202.31	 	57,823,987.81	

Less	Allowance	for	doubtful	debt 	(2,028,087.93) 	(5,107,095.64) 	(2,003,471.38) 	(5,082,479.09)

Net	-	trade	account	and	
notes	receivable	-	sales 	123,522,017.55	 	52,816,931.93	 	123,260,730.93	 	52,741,508.72	

Service

Unbilled	accounts	receivable	 	-	 	44,000.00	 	-	 	44,000.00	

Not	yet	due 	102,040,775.09	 	181,377,185.55	 	97,299,629.93	 	179,891,927.24	

Over	due

Not	over	3	month 	80,503,254.79	 	75,968,115.60	 	68,867,858.21	 	74,805,643.04	

More	than	3	-	6	month 	7,022,842.88	 	13,180,492.91	 	3,198,315.81	 	13,180,492.91	

More	than	6	-	9	month 	1,889,152.95	 	13,786,563.82	 	1,889,152.95	 	13,786,563.82	

More	than	9	-	12	month 	4,632,607.80	 	-			 	4,632,607.80	 	-			

Over	12	month 	221,088.75	 	-			 	221,088.75	 	-			

Total	 	196,309,722.26	 	284,356,357.88	 	176,108,653.45	 	281,708,627.01	

Total	trade	accounts	and	notes	
receivable-net

	319,831,739.81	 	337,173,289.81	 	299,369,384.38	 	334,450,135.73	

Cheques	returned 	15,329,233.64	 	14,936,533.22	 	15,329,233.64	 	14,936,533.22	

Less	Allowance	for	doubtful	debt 	(15,329,233.64) 	(14,936,533.22) 	(15,329,233.64) 	(14,936,533.22)

Cheques	returned-net 	-	 	-			 	-	 	-			

Total trade accounts and notes   
receivable-net  319,831,739.81  337,173,289.81  299,369,384.38  334,450,135.73 
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Parent company	

	 As	at	December	31,	2010,	the	company	has	transferred	received	money	or	transferred	claimant	right	in	the	
chance	to	receive	debt	repayment	from	account	receivable	in	type	of	service	work	in	amount	of	Baht	572.79	
Million	for	several	financial	institutions	so	as	to	be	collateral	in	the	request	of	credit	facility	from	such	financial	
institutions	in	accordance	with	note	25.	

	 As	at	December	31,	2009	the	company	has	transferred	claimant	right	in	the	chance	to	receive	debt	repay-
ment	from	trading	account	receivable	in	amount	of	Baht	10.82	Million	and	account	receivable	in	type	of	service	
work	in	amount	of	Baht	193.49	Million	to	several	financial	institutions	so	as	to	be	collateral	in	the	request	of	
credit	facility	from	such	financial	institutions	in	accordance		with	note	25.	

Subsidiary	

	 As	at	December	31,	2009,	some	trading	account	receivable	in	amount	of	Baht	1.1	Million	has	transferred	
claimant	right	in	debt	collection	to	one	facturing	company	to	note	25	by	sibsidiary	company	still	has	to	respon-
sibility	in	trading	account	receivable	it	subsidiary	company	cannot	collect	for	debt	from	such	trading	account	
receivable	according	note	25.

16.  Trade accounts receivable from subsidiary 

	 The	company	aging	analysis	of	trade	accounts	receivable	related	parties	are	as	follows	:	

	 (	Unit	:	Baht)

Separate financial statements

As at December 31,

2010 2009

Trade accounts and note receivable – sales

Not	yet	due 	1,760,675.37	 	249,866.40	

Over	due

Not	over	3	month 	8,735,196.45	 	1,619,734.44	

More	than	3	-	6	month 	10,485,282.80	 	1,295,798.76	

More	than	6	-	9	month 	324,107.28	 	-			

More	than	9	-	12	month 	486,106.35	 	-			

Over	12	month 	351,014.57	 	-			

    Total  22,142,382.82  3,165,399.60 

17.  Unbilled installments on completed work  

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	company	has	transferred	claimant	right	in	the	chance	to	receive	
debt	repayment	from		unbilled	installments	on	completed	work	in	amount	of	Baht	130.58	Million	and	Baht	415.66	
Million	respectively	for	several	financial	institutions	so	as	to	be	collateral	in	the	request	of	credit	facility	from	such	
banks	in	accordance	with	note	no.	25.	
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18. Inventories-net 

	 	(Unit	:	Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Finished	goods 	59,394,342.43	 	66,837,339.95	 	59,394,342.43	 	66,837,339.95	

Work	in	process 	48,474,387.90	 	41,137,711.68	 	48,474,387.90	 	41,137,711.68	

Project	work	in	progress 	127,200.00	 	229,094.27	 	127,200.00	 	6,347,701.63	

Raw	materials 	89,161,208.85	 	77,334,866.18	 	89,161,208.85	 	77,334,866.18	

Supplies 	1,862,723.40	 	1,343,627.28	 	1,085,156.24	 	2,827,680.75	

Total 	199,019,862.58	 	186,882,639.36	 	198,242,295.42	 	194,485,300.19	

Less	Allowance	for	diminution	in	
value	of	inventories

	(7,091,708.21) 	(7,097,031.48) 	(7,091,708.21) 	(7,097,031.48)

Net  191,928,154.37  179,785,607.88  191,150,587.21  187,388,268.71 
	

19. Restricted deposits at financial institutions 

	 	(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Bank-saving	accounts	 	693,125.56	 	693,721.43	 	693,125.56	 	693,721.43	

Bank-fixed	accounts	 	16,958,239.50	 	2,987,632.43	 	16,958,239.50	 	2,987,632.43	

Total  17,651,365.06  3,681,353.86  17,651,365.06  3,681,353.86 
	

	 Bank-saving	accounts	so	as	to	be	guarantee	about	being	hearing	in	the	court	and	bank-fixed	accounts	so	
as	to	gurantee	work	and	collateral	in	the	request	of	credit	facility	to	financial	institutions.

20. Investment in subsidiary 
	 	(Unit	:	Baht)

Company’ name

Separate financial statements as at December 31, 2010 and 2009

Registered
share capital

Issued and 
paid

up capital
Percentage of
investment (%)  Cost 

Demco	Industry	Co.,	Ltd. 	120,000,000.00	 	120,000,000.00	 65 	64,000,000.00	
		

	 On	April	9,	2009,	the	Company	purchased	the	investment	in	subsidiary	company	from	past	director’s	subsid-
iary	company	in	the	rate	of	20	percent	of	registered	capital	of	240,000	shares	in	the	value	of	Baht	10.00	Million.	
The	fair	value	as	net	assets	as	follows:		
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	 	(Unit	:	Baht)

Fair value

As at

March 31, 2009

Fair	value	in	proportion	as	the	company	investment	in	the	rate	of	20	percent	 	26,599,702.29	

Less	Cash	payment 	(10,000,000.00)

Excess of interest in the net-asset value of subsidiary that-over purchase cost

   (recognized income in the consolidated statements of income)  16,599,702.29 
		

21. Other long-term investment 

	 	(Unit	:	Baht)	

Company’ name

Consolidated and separate financial statements

Issued and paid-up 
share capital

As at December 31,

Percentage of
investment

As at
December 31,

Cost method
As at December 31,

2010 2009 2010 and 2009 2010 2009

Sustainable	Energy							
Corporation	Co.,	Ltd. 	120,000,000.00	 	75,000,000.00	 8.82 	40,530,000.00	 	33,062,500.00	

	 Some	of	other	long-term	investment	amount	Baht	3,500,000	is	prepaid	share	capital	which	Sustainable	
Energy	Corporation	Co.,Ltd.,	has	not	yet	to	registered	capital	increment	at	the	Ministry	of	Commerce		

Parent company	

	 The	company	has	invests	to	purchase	share	of	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,Ltd.	from	Renewable	
Energy	Corporatrion	Co.,	Ltd.	amount	2.65	Million	shares,	in	per	value	of	Baht	12.50	per	share	in	totaling	amount	
to	pay	investment	to	purchase	amount	Baht	33.06	Million,	pesently	the	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,	
Ltd.	has	registered	shares	capital	Baht	300	Million,	ordinary	share	amount	30	Million	shares,	in	value	of	Baht	
10	per	share,	as	at	the	date	of	agree	to	purchase	investment	from	the	Renewable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.	
the	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.	has	issued	and	paid	-	up	in	value	of	share	amount	Baht	2.50	per	
share,	which	under	agreement	in	the	contract	specific	residule	value	of	share	per	share	amount	Baht	7.50	per	
share,	the	buyer	company	will	to	pay	when	the	Sustainable	Energy	Corporation	paid	-	up	ordinary	share	ad-
ditionnal,	the	information	above	effect	to	the	company	has	surplus	of	share	value	of	Baht	10	per	share.	

	 In	year	2010,	the	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,Ltd.	paid	-	up	ordinary	share	amount	2.65	Million	
shares	in	value	of	share	amount	Baht	1.50	per	share	the	company	paid	-	up	additional	above	amount	Baht	3.98	
Million.	

	 On	August	10,2010	,the	Parent	company	prepared	shareholder	agreement	in	order	to	join	investment	in	
Sustainable	Energy	Corporation	Co.,Ltd	for	operated	produce	and	and	distribution	electric	from	win	energy	

	 As	at	date	on	shareholder	agreement	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,Ltd	had	registered	share	capital	
amount	Baht	300	Million,	ordinary	share	amount	30	Million	shares,	in	value	of	Baht	10	per	share,	paid	-	up	
ordinary	share	in	value	of	Baht	4	per	share.
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21.  Other long-term investment (Continue)

	 Contract	parties	agreed	to	registered	share	capital	increment	of	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,Ltd	
amount	Baht	650	Million,	Demco	Public	company	limited	will	to	reserved	comon	share	in	10%	of	Baht	650		
Million,	amount	Baht	65	Million	

	 As	at	December	31,	2010,	Demco	Public	company	limited	paid	-	up	additional	share	capital	above	amount	
1.40	Million	shares,	in	value	of	share	amount	Baht	2.50	per	share	,	the	company	paid	-	up	additional	above	
amount	Baht	3.50	Million.	

Condition	of	agreement	

	 The	main	conditional	of	agreement	are	as	follows	:	

	 In	case	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,Ltd	has	expensive	more	than	budget	,	the	first	piority	,	the	
board	of	director	has	to	responsibility	to	provide	loan	additional	from	financial	institutions	,	in	case	financial	insti-
tutions	request	the	company	issued	addition	callanteral	in	order	to	gunrantee	,	contract	parties	have	to	provided	
callanteral	under	percentage	of	shareholdings	in	order	to	Sustainable	Energy	Corporation	Co.,Ltd	can	operate	
costruction	and	operate	project	of	produce	and	distribution	electric	from	win	energy	going	on.	

22.  Property, plant and equipment-net 

	 	(Unit	:	Baht)

	Consolidated	financial	statements	

	Land	and	
	land	

improvement	

	Buildings	
and	

	building	
improvement	

Machinery
and	

equipment

Furniture,
fixtures	and

office	
equipment

Motor
vehicles

Assets	
under

installation	
and	under
construction 	Total	

Cost / Revalued amount :

As	at	December	31,	2009 69,004,223.14	 151,226,272.01	 139,419,958.04	 25,849,846.41	 60,209,386.56	 	9,095,454.91	 454,805,141.07	

Additions 	-			 	746,486.07	 12,543,861.09	 	2,439,865.96	 	2,254,224.80	 	6,544,338.42	 24,528,776.34	

Disposals 	-			 	-			 (1,055,891.33) 	(712,524.25) 	(543,878.51) 	-			 (2,312,294.09)

Transfers	in	(out) 323,959.38	 	5,937,948.09	 	259,049.06	 	38,331.93	 	-			 (6,559,288.46) 	-			

As at December 31, 2010 69,328,182.52 157,910,706.17 151,166,976.86 27,615,520.05 61,919,732.85  9,080,504.87 477,021,623.32 

Accumulated depreciation :

As	at	December	31,	2009 	7,768,144.45	 23,895,552.82	 59,393,149.10	 14,813,631.40	 39,062,489.12	 	-			 144,932,966.89	

Depreciation	for	the	year 	-			 	-			 	(558,433.93) 	(504,478.88) 	(312,848.52) 	-			 (1,375,761.33)

Depreciation	on	disposals 	2,508,102.46	 	8,224,878.64	 18,343,204.94	 	4,406,668.76	 	9,137,138.84	 	-			 42,619,993.64	

As at December 31, 2010 10,276,246.91 32,120,431.46 77,177,920.11 18,715,821.28 47,886,779.44  -   186,177,199.20 

Allowance for impairment 

loss :

As at December 31, 2010 59,051,935.61 125,790,274.71 73,989,056.75  8,899,698.77 14,032,953.41  9,080,504.87 290,844,424.12 

As at December 31, 2009 61,236,078.69 127,330,719.19 80,026,808.94 11,036,215.01 21,146,897.44  9,095,454.91 309,872,174.18 

Net book value :

As	at	December	31,	2010 42,619,993.64	

As	at	December	31,	2009 37,813,146.15	
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22.  Property, plant and equipment-net (continue)

	(Unit	:	Baht)

Separate	financial	statements

	Land	and	
	land	

improvement	

	Buildings	
and	

	building	
improvement	

Machinery
and	

equipment

Furniture,
fixtures	and

office	
equipment

Motor
vehicles

Assets	
under

installation	
and	under
construction 	Total	

Cost / Revalued amount :

As	at	December	31,	2009 37,192,384.82	 39,338,031.87	 105,454,967.17	 20,268,775.56	 45,455,741.69	 	1,379,623.90	 249,089,525.01	

Additions 	-			 	-			 10,436,215.85	 	2,716,386.16	 	2,060,182.24	 	5,399,666.38	 20,612,450.63	

Disposals 	-			 	-			 	(41,978.70) 	(479,094.14) 	(65,514.02) 	-			 	(586,586.86)

Transfers	in	(out) 	78,056.86	 	1,153,706.04	 	259,049.06	 	38,331.93	 	-			 (1,529,143.89) 	-			

As at December 31, 2010 37,270,441.68 40,491,737.91 116,108,253.38 22,544,399.51 47,450,409.91  5,250,146.39 269,115,388.78 

Accumulated depreciation :

As	at	December	31,	2009 	5,793,501.22	 15,735,271.08	 49,090,481.55	 13,232,350.12	 33,304,928.13	 	-			 117,156,532.10	

Depreciation	for	the	year 	-			 	-			 	(32,152.96) 	(384,865.52) 	(65,513.02) 	-			 	(482,531.50)

Depreciation	on	disposals 	345,576.99	 	2,055,010.98	 10,976,666.22	 	2,839,670.75	 	5,353,467.58	 	-			 21,570,392.52	

As at December 31, 2010  6,139,078.21 17,790,282.06 60,034,994.81 15,687,155.35 38,592,882.69  -   138,244,393.12 

Allowance for impairment loss :

As at December 31, 2010 31,131,363.47 22,701,455.85 56,073,258.57  6,857,244.16  8,857,527.22  5,250,146.39 130,870,995.66 

As at December 31, 2009 31,398,883.60 23,602,760.79 56,364,485.62  7,036,425.44 12,150,813.56  1,379,623.90 131,932,992.91 

Net book value :

As	at	December	31,	2010 21,570,392.52	

As	at	December	31,	2009 19,766,245.72	

Parent company	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	company’s	land,	building	and	improvement	including	some	machine	
are	pledged	against	credit	facility	which	received	from	financial	institution	in	accordance	with	the	note	25,	and	
additional	the	company	had	the	gross	carry	amount	of	the	fully	depreciated	of	fixed	assets,	that	are	still	in	use	
in	the	amount	of	Baht	75.46	Million	and	Baht	61.49	Million	respectively	carried	net	book	value	of	Baht	1,888.00	
and	Baht	1,681.00	respectively.	

Subsidiary	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	company’s	land,	building	and	improvement	are	pledged	against	
credit	facility	which	received	from	financial	institutions	in	accordance	with	the	note	16	and	note	17	and	addi-
tional	the	company	had	the	gross	carry	amount	of	the	fully	depreciated	of	fixed	assets,	that	are	still	in	use	in	
the	amount	of	Baht	2.43	Million	and	Baht	0.13	Million	respectively	carried	net	book	value	of	Baht	45	and	Baht	
7	respectively.	
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23. Land not used for operations-net 

	 (	Unit	:	Baht)

Consolidated

Financial	

statements

 Separate 

Financial	

statements

Cost	as	at	December	31,	2009	 	12,200,000.00	 	12,200,000.00	

Less	Allowance	for	impairment	in	land	 (1,122,000.00) (1,122,000.00)

Net cost - as at December 31, 2010  11,078,000.00  11,078,000.00 

Parent company 

	 The	company’s	land	not	used	for	operations	are	pledged	against	credit	facility	which	received	from	financial	
institutions	in	accordance	with	the	note	25

24. Intangible asset-net 

	 (	Unit	:	Baht)

Consolidated

Financial	

statements

 Separate 

Financial	

statements

As at December 31,

2010 2009

Cost :
As	at	December	31,	2009 	12,889,113.13	 	12,477,113.13	
Add	Increase	during	the	year 	1,315,154.00	 	1,315,154.00	
As at December 31, 2010 	14,204,267.13	 	13,792,267.13	
Accumulated  Amortization :
As	at	December	31,	2009 	7,353,807.52	 	7,208,790.59	
Amortization 	2,522,295.97	 	2,440,417.30	
As at December 31, 2009  9,876,103.49  9,649,207.89 
Net book value :
As at December 31, 2010  4,328,163.64  4,143,059.24 
As at December 31, 2009  5,535,305.61  5,268,322.54 
Amortization	in	Income	Statements	for	the	year	ended	,
December	31,	2010																				2,440,417.30	

December	31,	2009																				1,741,556.87	
	

25. Credits and guarantees 

	 The	company	has	credit	in	form	of	bank	overdraft,	letter	of	guarantee,	short-term	loans	from	financial	institu-
tions	and	long-term	loans,	the	company	has	transferred	claimant	right	or	transferred	right	to	receive	debt	repay-
ment	from	trading	account	receivable	under	note	15	and	unbilled	installments	on	completed	work	note	17,	land	
building	and	improvement	and	machines	under	note	22,	land	not	used	for	operations	note	23	including	restricted	
deposits	at	financial	institutions	note	19	are	securities	in	order	to	guarantee	credit	facilities	above,	in	additional	
the	group	transfer	beneficiary	from	insurance	in	assets	of	the	group		company	to	the	financial	institution.	
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26. Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 

	 	(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Bank	overdrafts 	6,800,779.23	 	11,336,569.04	 	-	 	3,692,401.99	

Trust	receipts	payable 	-	 	8,268,771.56	 	-	 	8,268,771.56	

Short-term	loans	from	promis-
sory	note

	129,050,000.00	 	130,027,930.00	 	118,300,000.00	 	117,127,930.00	

Short-term	loans	from	facturing 	-			 	882,801.22	 	-	 	-			

Short-term	loans	from	discounted	
of		bill

	17,951,383.58	 	-	 	17,951,383.58	 	-			

Total  153,802,162.81  150,516,071.82  136,251,383.58  129,089,103.55 

	

Parent company	

	 (Unit	:	Baht)

Aging 

(month) Interest rate

Amount

As at December 31,

2010 2009

Bank	overdrafts 	-			 	-			 	-	 	3,692,401.99	

Short-term	loans	from	trust	receipt 	-			 	4.10	-	6.625%	 	-	 	8,268,771.56	

Short-term	loans	from	promissory	note 1-3 	MLR-0.5%,5.50-6.05	 	118,300,000.00	 	117,127,930.00	

Short-term	loans	from	discounted	of		bill 3 	3.03-3.21%	 17,951,383.58 	-			

Total  136,251,383.58  129,089,103.55 

	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	company’s	has	credit	facilities	about	bank	overdraft	and	short-
term	loans	from	financial	institutions	and	has	securities	under	note	25	to	guarantee	and	director’	company	joinly	
guarantee	too.	

	 As	at	December	31,	2010	the	company	sold	discounted	bill	of	exchange	in	the	amount	of	Baht	17.95	Million	
to	several	financial	institutions	and	paid	fees	from	discounted	bill	of	exchange	at	rate	3.03	-	3.21%	per	annum	
the	period	of	bill	of	exchange	was	not	more	than	3	month.	The	company	has	obligation	to	those	companies	until	
bill	of	exchange	will	be	collected	at	full	amount.	

	

	

	

	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 131



26.  Bank overdraft and short-term loans from financial institutions (Continue)

Subsidiary	

	 (Unit	:	Baht)

Aging 

(month) Interest rate

Amount

As at December 31,

2010 2009

Bank	overdrafts - 6.375% 	6,800,779.23	 	7,644,167.05	

Short-term	loans	from	promissory	note 2 6.25	-	6.375% 	10,750,000.00	 	12,900,000.00	

Short-term	loans	from	facturing 1 10.50% 	-			 	882,801.22	

Total  17,550,779.23  21,426,968.27 

	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	credit	line	of	bank	overdrafts	and	short-term	loans	from	financial	institu-
tions	under	note	25	have	director’s	subsidiary	company	and	parent	company	joinly	guarantee.	

	 As	at	December	31,	2009,	short-term	loans	from	facturing	are	aboved	has	transferred	claimant	right	in	some	
trading	account	receivable	in	amount	of	Baht	1.11	Million	respectively	to	financial	institutions	under	note	15	and	
director’	company	joinly	guarantee	too.	

	

27. Short-term loan from other 

	 	(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Short-term	loan	from	other 	179,223,002.20	 	180,335,370.63	 	179,000,000.00	 	180,000,000.00	

	

Parent company	

	 Short-term	loan	from	other	persons	the	whole	amount	of	loan	from	other	estimate	persons	by	bill	of	ex-
change,	carried	interest	rate	at	3.40	%	per	annum	period	of	repayment	3	month	and	the	short-term	loan	above	
is	not	securities	guarantee.	

Subsidiary	

	 Short	term	loan	from	other	persons	is	loan	by	contract	the	period	payment	at	call,	interest	rate	at	12.00%	
per	annum	and	the	short-term	loan	above	is	not	securities	guarantee.	
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28. Long-term loans-net 

	 	(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Loan	(Credit	line	of	Baht	33.00	Million)	 	-			 	2,695,155.89	 	-			 	2,695,155.89	

Loan	(Credit	line	of	Baht	30.00	Million) 	22,537,244.13	 	33,718,757.58	 	-			 	6,200,000.00	

Loan	(Credit	line	of	Baht	25.50	Million) 	8,300,000.00	 	-			 	8,300,000.00	 	-			

Loan	(Credit	line	of	Baht	14.25	Million) 	2,432,000.00	 	7,616,000.00	 	2,432,000.00	 	7,616,000.00	

Loan	(Credit	line	of	Baht	13.00	Million) 	4,724,388.61	 	6,924,726.25	 	-			 	-			

Loan	(Credit	line	of	Baht	10.00	Million) 	7,601,493.69	 	9,041,493.69	 	-			 	-			

Loan	(Credit	line	of	Baht			6.00	Million) 	1,586,665.42	 	2,972,728.54	 	-			 	-			

Total 	47,181,791.85	 	62,968,861.95	 	10,732,000.00	 	16,511,155.89	

Less			Current	portion	of	long-term	loans (21,069,001.90) (24,097,457.14) (10,732,000.00) (14,079,155.89)

Net  26,112,789.95  38,871,404.81  -    2,432,000.00 

	

	 Movement	of	long-term	loans	for	the	year	ended	December	31,	2010	and	2009	,	are	as	follows	:	

	 	(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial statements Separate financial statements

As at December 31, As at December 31,

2010 2009 2010 2009

Beginning	Balance 	62,968,861.95	 	93,374,661.12	 	16,511,155.89	 	50,040,099.77	

Add	Received	Long	-	Term	Loans 	25,500,000.00	 	10,000,000.00	 	25,500,000.00	 	-			

Less	Repayment	to	Long	-	Term	Loans (41,287,070.10) (40,405,799.17) (31,279,155.89) (33,528,943.88)

Ending Balance  47,181,791.85  62,968,861.95  10,732,000.00  16,511,155.89 

	

Parent company	

	 The	parent	company	has	long-term	loan	of	four	credit	lines	from	financial	institution	as	follows	:	

	 The first credit line of Baht 33.00 Million are loan by loan contract performance. It is determined to repay 
principle plus	interest	as	monthly	aggregating	by	minimum	of	Baht	700,000	per	month,	for	period	5	year	and	9	
month	interest	rate	is	MLR	per	annum	and	the	company	use	land	and	some	machine	has	collateral	according	
to	discloused	in	note	25.	

	 The second credit line of Baht 30.00 Million are loan by loan contract performance. It is determined to 
repay principle plus	interest	as	monthly	amount	18	month,	since	the	first	month	to	seventeen	month	repayment	
principle	by	minimum	of	Baht	1,700,000	per	month,	and	the	last	month	repay	residule	principle,	interest	rate	is	
MLR-	0.85%	per	annum,	no	collateral.	
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	 The third credit line of Baht 14.25 Million are loan by loan contract performance. It is determined to 
repay principle as	monthly,	the	installment	no.	1-3	repay	the	only	interest,	the	installment	no.4-35	repay	principle	
Baht	432,000	per	month,	since		installment	no.	36	repay	principle	Baht	426,000	per	month	interest	rate	MLR	per	
annum.	

	 The forth credit line of Baht 25.50 Million are loan by loan contract performance. It is determined to 
repay principle plus	interest	as	monthly	amount	15	month,	it	is	condition	else	the	first	month	repay	principle	
by	minimum	Baht	300,000	per	month,	the	second	month	repay	principle	by	minimum	Baht	900,000	per	month,	
the	third	month	to	fourteen	month	by	minimum	Baht	2,000,000	per	month	and	the	fifteen	month	repay	residule	
principle,	interest	rate	MRR	-	1.0%	per	annum,	non	collateral.	

Subsidiary	

	 The	subsidiary	company	has	long-term	loan	of	four	credit	lines	from	financial	institutions	as	follows	:	

	 The first credit line of Baht 30.00 Million are loan by loan contract performance. It is determined to 
repay principle as	monthly	aggregating	of	Baht	420,000	per	month.	The	first	installment	is	repayable	in	July	6,	
2009	while	the	loan	has	to	be	completely	repayable	within	the	period	of	84	month,	carried	interest	rate	of	MLR+	
0.25	per	annum.	There	is	collateral	according	to	note	22	and	the	parent	company	and	subsidiary	and	directors	
jointly	guaranteed.	

	 The second credit line of Baht 13.00 Million are loan by loan contract determined to repay principle 
plus interest as monthly	payment	amount	Baht	220,000	per	month.	The	first	repayment	was	on	August	6,	2006,	
while	the	loan	has	to	be	completely	repayable	within	84	month,	carried	interest	rate	of	MRR+1	per	annum.	There	
is	collateral	according	to	note	22.	

	 The third credit line of Baht 10.00 Million are loan by loan contract. It is which determined to repay 
principle plus interest	as	monthly	payment	amount	Baht	120,000	per	month.	The	first	repayment	was	on	May	
22,	2009,	while	the	loan	has	to	be	completely	repayable	within	48	month,	carried	interest	rate	of	MRR	per	
annum.	There	is	collateral	according	to	note	22	and	the	parent	company	and	subsidiary	and	directors	jointly	
guaranteed.	

	 The forth credit line of Baht 6.00 Million are loan by loan contract which determined to repay principle 
plus interest as	monthly	payment	amount	Baht	130,000	per	month.	The	first	repayment	was	on	August	6,	2006,	
while	the	loan	has	to	be	completely	repayable	within	60	month,	carried	interest	rate	of	MRR+1	per	annual.	There	
is	collateral	according	to	note	22.

29. Liabilities by contract of financial leased-net 
	 		(Unit	:	Baht)	

Consolidated financial  
statements

Separate financial  
statements

As at December 31, As at December 31,
2010 2009 2010 2009

Minimum	amount	to	be	under	financial	lease	
agreement		

10,255,236.51	 10,016,416.83	 	8,459,260.60	 	5,652,002.72	

Less		Interest	payment	in	the	future			 	(612,974.70) 	(638,441.27) 	(526,892.79) 	(333,740.73)
Liabilities	under	financial	lease	agreement 	9,642,261.81	 	9,377,975.56	 	7,932,367.81	 	5,318,261.99	

Less			Current	portion	of	liabilities	under	financial
	lease	agreement

	
(5,060,705.82)

	
(5,240,500.88)

	
(3,680,091.10)

	
(2,801,291.66)

Liabilities	under	financial	lease	agreement-net  4,581,555.99  4,137,474.68  4,252,276.71  2,516,970.33 
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Parent company	

	 The	parent	company	performed	the	contract	of	hire	purchase	of	vehicle	with	several	companies.	The	lease	
contracts	determine	lease	fee	payments	as	monthly	installment	Baht	0.01	-	0.12	Million	per	month	and	the	lease	
period	is	carried	about	36	installment	interest	rate	at	2.10	-	7.40%	per	annum.	Such	lease	contract	comprises	
the	company’s	directors	as	guarantors.		

	 In	addition,	ownership	of	such	asset	will	transfer	to	ownership	of	the	company	when	the	company	pays	the	
final	installment	in	accordance	with	the	lease	contract.	

Subsidiary	

	 The	company	performed	the	contract	of	hire	purchase	of	vehicle	with	several	companies.	The	lease	contracts	
determine	lease	fee	payments	as	monthly	installment	Baht	0.01	-	0.16	Million	per	month	and	the	lease	period	
is	carried	about	36	-	48	installment	interest	rate	at	2.90	-	9.00%	per	annum.	Such	lease	contract	comprises	the	
company’s	directors	as	guarantors.		

	 In	addition,	ownership	of	such	asset	will	transfer	to	ownership	of	the	company	when	the	company	pays	the	
final	installment	in	accordance	with	the	lease	contract.

30. Share capital  

	 (Unit	:	Baht)

Separate financial statements

As at December 31, 2010 As at December 31, 2009

Number of 
shares  (Shares)

Amount

(Baht)

Number of 
shares  (Shares)

Amount

(Baht)

Registered share capital

Beginning	ordinary	share 	451,935,207	 	451,935,207.00	 	402,286,100	 	402,286,100.00	

Less	Decreased	ordinary	share 	(16,473,364) 	(16,473,364.00) 	(350,893) 	(350,893.00)

Add	Increased	ordinary	shares 	200,000,000	 	200,000,000.00	 	50,000,000	 	50,000,000.00	

Ending ordinary shares  635,461,843  635,461,843.00  451,935,207  451,935,207.00 

Issued and paid-up share capital

Beginning	ordinary	shares 	304,600,462	 	304,600,462.00	 	302,350,462	 	302,350,462.00	

Add	Increased	ordinary	shares 	130,861,381	 	130,861,381.00	 	2,250,000	 	2,250,000.00	

Total ordinary shares before 
less treasury shares  435,461,843  435,461,843.00  304,600,462  304,600,462.00 

	

Parent company	

	 30.1	In	accordance	with	the	minutes	of	the	extra-ordinary	shareholders’	meeting	no.1/2010	held	on	May	27,	
2010,	it	was	unanimously	as	allocate	residule	ordinary	shares	from	exercise	DEMCO-W1	amount	16.97	Million	
shares	in	order	to	used	right	DEMCO-W2	because	adjusting	right	to	paid	dividend,	exercise	ratio	:	1	warrant	for	
1.019	ordinary	share,	the	exercised	new	price	is	Baht	2.552	per	share,the	last	exercise	date	shall	be	June	9,	
2010.	
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30. Share capital (continue)

30.2	 	In	accordance	with	the	minutes	of	the	extra-ordinary	shareholders’	meeting	no.2/2010	held	on	July	23,	
2010,	it	was	unanimously.	

(1)	 Decreased	registered	capital	is	approved	from	451,935,207	to	Baht	435,461,843,	by	cancelling	
16,473,364	unissued	ordinary	shares	at	the	par	value	of	Baht	1	per	share.	

(2)	 Increased	registered	capital	is	approved	from	Baht	435,461,843	to	Baht	635,461,843	by	issuing	
ordinary	shares	of	number	of	200,000,000	shares	in	par	value	of	Baht	1	per	share.	

(3)	 Increased	registered	capital	in	order	to	allocate	as	reserve	for	the	exercise	of	ordinary	share	warrant	
of	company	as	follow	:		

•		 To	allot	110,000,000	shares	as	reserve	for	the	exercise	of	ordinary	share	warrant	issued	to	
shareholder	(DEMCO-W3).	

•		 To	allot	74,000,000	shares	as	reserve	for	the	exercise	of	ordinary	share	warrant	issued	to	
shareholder	(DEMCO-W4).	

•		 To	allot	16,000,000	shares	as	reserve	for	the	exercise	of	ordinary	share	warrant	issued	to	
directors,	management	and	staff	pursuant	to	ESOP	Project	(DEMCO-ESOP#2).	

	 	 	 In	case	there	are	ordinary	shares	reserve	for	DEMCO-W3	remain	after	the	warrants	has	expired	and	
there	is	an	event	which	requires	an	adjustment	of	exersise	right	of	DEMCO-W4,	in	accordance	with	the	
relevent	terms	and	conditions,	and	such	adjustment	results	in	the	additional	ordinary	share	reserve,	the	
Board	of	director	is	autherized	to	allot	the	remaining	shares	from		DEMCO-W	3	as	such	additional	reserve	
for	DEMCO-W	4.	

30.3		In	accordance	with	the	minutes	of	the	Annual	General	Shareholders’	Meeting	for	the	year	2009,	held	on	
April	9,	2009,	it	was	unanimously	register	capital	is	reduced	from	amount	of	Baht	402.29	Million	to	amount	
of	Baht	401.94	Million	by	deleting	registered	ordinary	shares	not	yet	issued	number	of	350,667	shares	
in	par	value	of	Baht	1	per	share,	which	to	be	remaining	warrant	to	directors	and	employees	(ESOP).	
The	warrant	expired	on	December	12,	2008.	The	company	registered	to	reduce	capital	at	the	Ministry	of		
Commerce	on	April	23,	2009.	

30.4	 In	accordance	with	the	minute	of	Extra-Ordinary	Shareholders’	Meeting	No.	1/2009	held	on	October	22,	
2009,	it	was	unanimously	as	follows:	

(1)	 Decreased	register	capital	from	Baht	401,935,433	to	Baht	401,935,207	by	deleting	registered	ordinary	
shares	not	yet	issued	number	of	226	shares	in	par	value	of	Baht	1	par	share,	which	to	be	remaining	
warrant	of	the	capital	increasing	to	accommodate	the	exercise	of	DEMCO-W1	and	stock	dividend	
on	the	Extra	-	Ordinary	Shareholders’	Meeting	2/2008	passed	a	resolution	approved.	The	Company	
registered	to	reduce	capital	at	the	Ministry	of	Commerce	on	October	26,	2009.	

(2)	 Increased	registered	capital	is	approved	from	Baht	401,935,207	to	Baht	451,935,207	by	issuing	ordi-
nary	shares	of	number	of	50,000,000	shares	in	par	value	of	Baht	1	per	share.	The	increased	capital	
is	registered	at	the	Ministry	of	Commerce	on	October	27,	2009.	

(3)	 The	Board	has	resolved	to	allot	the	shares	issued	in	capital	increase	as	follows	:	

•	 To	allot	43,516,000	shares	as	reserve	for	the	exercise	of	the	ordinary	share	warrant	No.2	
(DEMCO-W2)	

•	 To	allot	6,484,000	shares	as	additional	reserve	for	the	exercise	of	the	ordinary	shares	warrant	
No.1	(DEMCO-W1)	in		accordance	with	the	adjustment	of	conversion	ratio	due	to	the	issue	of	
the	warrant	by	this	meeting.	
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31.  Treasury shares / appropriated retained earnings for treasury shares 

	 In	accordance	with	the	minutes	of	the	board	of	directors	of	the	company	meeting	no.9/2010	held	on	Au-
gust	5,	2010,	approved	a	program	to	repurchase	up	retained	earnings	to	Baht	214	Million	is	amount	40	Million	
shares	for	liquidity	surplus	management	purpose.	The	shares	are	to	be	repurchased	on	the	Stock	Exchange	of	
Thailand	between	August	30,	2010	and	June	29,	2011,	and	can	be	resold	more	than	6	month	after	completing	
the	repurchase	but	within	3	year	from	the	date	of	share		repurchases	completed.		

	 As	at	December	31,	2010,	the	company	has	purchased	back	24.78	Million	ordinary	shares	total	cost	amount	
Baht	124.19	Million.	

	 According	to	letter	no.	Gor	Lor	Tor.	Chor	Sor.	(Vor)	2/2548	of	the	Office	of	the	Securities	and	Exchange	
Commission,	dated	February	14,	2005,	concerning	the	acquisition	of	treasury	shares,	a	public	limited	company	
may	buy	back	treasury	shares	in	an	amount	not	exceeding	the	amount	of	its	retained	earnings	and	is	to	appro-
priate	an	equal	amount	of	retained	earnings	to	a	reserve	for	treasury	shares,	which	must	be	maintained	until	the	
company	either	sells	the	treasury	shares	or	reduces	its	paid	up	share	capital	by	an	amount	equal	to	the	value	of	
the	treasury	shares	which	it	could	not	sell.	As	at	December	31,	2010,	the	company	has	already	appropriated	the	
full	required	amount	of	retained	earnings	to	a	reserve	for	the	treasury	shares	amount	Baht	124.19	Million.	

	

32.  Warrants  

Parent company 

32.1			 DEMCO-W1	

	 	 	 During	the	year	2010,	there	are	persons	who	exercise	rights	of	warrants	that	will	purchase	ordinary	
shares	in	number	of	86.73	Million	shares	equivalent	to	amount	that	received	from	right	exercise	of	Baht	
329.23	Million,	remaining	warrants	in	number	of	13.23	unit	Million	which	expired	from	listed	on	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	since	March	26,	2010	and	can	not	converted	to	ordinary	share	capital.	

32.2			 DEMCO-W2	

	 	 	 During	the	year	2010,	there	are	persons	who	exercise	rights	of	warrants	that	will	purchase	ordinary	
shares	in	number	of	44.01	Million	shares	equivalent	to	amount	that	received	from	right	exercise	of	Baht	
112.40	Million,	remaining	warrants	in	number	of	0.29	unit	Million	which	expired	from	listed	on	the	Stock	
Exchange	of	Thailand	since	June	9,	2010	and	can	not	converted	to	ordinary	share	capital.	

32.3			 DEMCO-W3	

	 	 	 During	the	year	2010,	there	are	persons	who	exercise	rights	of	warrants	that	will	purchase	ordinary	
shares	in	number	of	7,930,860	units	,remaining	warrants	in	number	of	100,931,677	units	,	equivalent	to	
amount	that	received	from	right	exercise	of	Baht	21,413,322	,	which	the	Company	has	reflected	in	the	
advance	receivable	-	shares	fee	account	since	the	Company	has	registered	capital	paid-up	increment	at	
the	Ministry	of	Commerce	since	January	6,	2011.	

32.4		 DEMCO-W4	

	 	 	 During	the	year	2010,	there	are	persons	who	exercise	rights	of	warrants	that	will	purchase	ordinary	
	shares	in	number	of	1224	units	,remaining	warrants	in	number	of	72,573,807	units	,	equivalent	to	
amount	that	received	from	right	exercise	of	Baht	6120	,	which	the	Company	has	reflected	in	the	advance		
receivable	-	shares	fee	account		since	the	Company	has	registered	capital	paid-up	increment	at	the	Ministry	
of	Commerce	since	January	6,	2011.	
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32.5	 In	accordance	with	the	minutes	of	the	extra-ordinary	shareholders’	meeting	no.2/2010	held	on	July	23,	
2010,	it	was	unanimously.	

(1)	 	 To	issued	110,000,000	unit	of	ordinary	share	warrant	(DEMCO	W3)	for	offering	to	existing	share-
holdings,	the	objective	of	issued	DEMCO	W3	in	order	to	working	capital	and	used	for	extent	project	
in	the	future,	significant	details	of	the	warrant	are	as	follows	:		

•	 It	is	the	kind	of	specifying	the	names	of	holders	and	the	holders	can	be	changed.	

•	 Offering	price	Baht	0.		

•	 Allocation	method	:	offered	to	existing	shareholders	at	the	ratio	of	4	existing	shares	for	1	war-
rant.	

•	 Exercise	ratio	:	1	warrant	for	1	ordinary	share.	

•	 The	exercised	price	is	Baht	2.7	per	share.	

•	 Date	of	issue	and	offering	:	August	10,	2010.	

•	 The	age	of	warrant	is	1	year	and	6	month	(the	last	exercise	date	shall	be	February	10,	2012).	

•	 The	company	shall	list	the	warrants	in	the	MAI.	

	 	 The	company	sale	of	warrant	(DEMCO-W3)	amount	108,862,537	unit,	the	remaining	warrants	
amount	1,137,463	unit	the	company	will	cancel	the	remaining	warrants.		

(2)	 	 To	issued	74,000,000	unit	of	ordinary	share	warrant	(DEMCO	W4)	for	offering	to	existing	share-
holdings,	the	objective		of	issued	DEMCO	W4	in	order	to	working	capital	and	used	for	extent	project	
in	the	future,	significant	details	of	the	warrant	are	as	follows	:		

•	 It	is	the	kind	of	specifying	the	names	of	holders	and	the	holders	can	be	changed.	

•	 Offering	price	Baht	0.		

•	 Allocation	method	:	offered	to	existing	shareholders	at	the	ratio	of	6	existing	shares	for	1	war-
rant.	

•	 Exercise	ratio	:	1	warrant	for	1	ordinary	share.	

•	 The	exercised	price	is	Baht	5	per	share.	

•	 Date	of	issue	and	offering	:	August	10,	2010.	

•	 The	age	of	warrant	is	2	year	and	6	month	(the	last	exercise	date	shall	be	February	10,	2013).	

•	 The	company	shall	list	the	warrants	in	the	MAI.	

	 	 The	company	sale	of	warrant	(DEMCO-W3)	amount	72,575,031	unit,	the	remaining	warrants	
amount	1,424,969	unit		the	company	will	cancel	the	remaining	warrants.		

(3)	 To	issued	16,000,000	unit	of	ordinary	share	warrant	number	2	(DEMCO-ESOP#2)	for	offering	to	
directors,	management	and		staff,	the	objective	of	issued	DEMCO-ESOP#2	in	order	to	motive	and	
reward	to	staff	of	company,	significant	details	of	the	warrant	are	as	follows	:		

•	 It	is	the	kind	of	specifying	the	names	of	holders	and	the	holders	can	not	be	changed.	

•	 Offering	price	Baht	0.	

•	 Allocation	method	:	offered	directly	to	directors,	management	and	staff	of	the	company.	
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•	 Exercise	ratio	:	1	warrant	for	1	ordinary	share.	

•	 The	exercised	price	is	Baht	2.7	per	share.	

•	 Date	of	issue	and	offering	:	August	10,	2010.	

•	 The	age	of	warrant	is	3	year	(the	last	exercise	date	shall	be	September	30,	2014).	

•	 The	company	shall	not	list	the	warrants	in	the	MAI	(none	secondary	market).	

32.6	 	 For	the	year	ended	on	December	31,	2009,	there	are	persons	who	exercise	rights	of	warrants	that	will	
purchase	ordinary	shares	in	number	of	2.00	Million	units	equivalent	to	amount	that	received	from	right	ex-
ercise	of	Baht	9.00	Million,	remaining	warrants	as	of	December	31,	2009	in	number	of	86,519,773.00	units.	
However,	as	of	December	30,	2009	there	are	persons	who	exercise	rights	of	warrants	that	will	purchase	
ordinary	shares	in	number	of	0.10	Million	units,	equivalent	to	amount	that	received	from	right	exercise	of	
Baht	0.46	Million	which	the	company	has	reflected	in	the	advance	receivable	-	shares	fee	account	since	
the	company	has	registered	capital	increment	at	the	Ministry	of	Commerce	since	January	7,	2010.	

32.7	 DEMCO-W2	

	 	 	 The	company	warrants	of	43,513,601	units	(DEMCO-W2)	so	as	to	purchase	ordinary	shares	offered	
to	the	former	shareholders	at	the	ratio	of	1	warrant	to	7	ordinary	shares.	In	the	offered	price	of	Baht	0	the	
above	warrants	(DEMCO-W2)	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	7	months.	

•	 The	date	the	warrants	are	issued	on	November	9,	2010.	

•	 Warrant	holders	may	exercise	the	rights	under	the	warrant	on	two	exercise	dates,	the	first	is	on	
9	March	2010	and	the	second	is	on	June	9,	2010	which	will	be	the	last	exercise	date.	

•	 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	2.60	per	share.	

	

33. Dividend payment and legal reserved 

33.1	 In	accordance	with	the	minutes	of	the	board	of	directors	of	the	company	meeting	no.6/2010,	held	on	
Ausgust	13,	2010,	it	was	resolved	to	approving	the	payment	of	an	interim	dividend	of	Bath	0.10	per	share	
to	the	company’s	shareholder	amount	Baht		43.55	Million,	50.72%	of	net	profit	half	year	the	company’s	
performance	operation	for	the	half	year	2010,	the	company	has	net	proft	Baht	85.86	Million,	so	the	interim	
dividend	above	apply	to	policy	of	company	which	determined	the	company	will	to	dividend	not	less	40%	
of	net	profit	and	the	company	has	been	payment	interim	dividend	to	shareholder	already.	

33.2	 	In	accordance	with	the	minutes	of	the	annual	general	shareholders’	meeting	for	the	year	2010,	held	on	
March	23,	2010,	it	was	resolved	to	appropisted	legal	reserve	amount	Baht	3.00	Million	from	the	company’s	
performance	operation	for	the	year	2009	and	resolved	to	pay	dividend	of	Baht	0.15	per	share	to	shareholder	
including	the	person	who	exercise	rights	of	warrants	(DEMCO-W2)	to	ordinary	share	on	March	9,	2010	and	
the	person	who	exercise	DEMCO-W1	to	ordinary	on	March	25,	2010.	The	name	of	shareholders	the	right	
to	receive	dividend	is	on	April	7,	2010.	The	dividend	is	determined	to	be	payable	on	April	23,	2010.	
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33.3	 In	accordance	with	the	minutes	of	the	annual	general	shareholders’	meeting	for	the	year	2009,	held	on	
April	9,	2009,	it	was	resolved	to	appropriated	legal	reserve	amount	Baht	9	Million	from	the	company’s	
performance	operation	for	the	year	2008	and	resolved	to	pay	dividend	from	the	company’s	performance	for	
the	half	year	total	302,350,462	shares,	of	Baht	0.04	per	share	and	total	Baht	12,094,018.48.	The	name	of	
shareholders	the	right	to	receive	dividend	is	on	April	21,	2009		(close	registered	book	is	on	April	22,	2009).	
The	dividend	is	determined	to	be	payable	on	May	7,	2009.	

	

34. Basic earnings per share / Diluted earnings per share 

	 Basic	earning	per	share	for	the	year	ended	December	31,	2010	and	2009	is	as	follows	;

	

Consolidated financial statements Separate financial statements

For the year ended

December 31, 2010 December 31, 2009 December 31, 2010 December 31, 2009

Basic earnings per share

Net	profit	attributable	to	equity	
holders		of		the	parent	company	
(Unit	:	Baht)

	89,297,951.06	 	50,035,444.67	 	112,830,280.65	 	54,659,049.28	

Weighted	average	number	of	ordi-
nary		shares	in	issue	(Unit	:	Share)

	393,482,149	 	302,923,750	 	393,482,149	 	302,923,750	

Basic earnings per share 
(Baht per share)

0.23 0.17 0.29 0.18 

Diluted	earning	per	share	for	the	year	ended	December	31,	2010	and	2009	is	as	follows	;

Consolidated financial statements Separate financial statements

For the year ended

December 31, 2010 December 31, 2009 December 31, 2010 December 31, 2009

Diluted earning per share 

Net	profit	attributable	to	equity	holders		

of	the	parent	company	(Unit	:	Baht)

	89,297,951.06	 	50,035,444.67	 	112,830,280.65	 	54,659,049.28	

Weighted	average	number	of	ordinary	

shares	in	issue	(Unit	:	Share)

	393,482,149	 	302,923,750	 	393,482,149	 	302,923,750	

Adjustment

					-	Shareholders 	44,685,932	 	5,996,234	 	44,685,932	 	5,996,234	

					-	ESOP 	6,567,686	 	-			 	6,567,686	 	-			

Weighted	average	number	of	ordinary	

shares	for			dilted	earning	per	share		

(Unit	:	Share)

	444,735,767	 	308,919,984	 	444,735,767	 	308,919,984	

Profit of Ordinary Shareholders As-

suming the Conversion of Warrants 

to Ordinary Shares

   (Unit : Baht per share)

 0.20  0.16  0.25  0.18 
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35. Presentation of data classified by sectors 

	 	The	group	company	operate	the	main	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	:

(Unit	:	Baht)

Consolidated	financial	statements

For	the	year	ended	December	31,	2010

Sales	 Services Total

Electrical

work

Mechanical

work

Engagement

work

Others

Sales	and	services 	310,614,158.45 1,500,782,280.79	 	68,944,204.82	 	46,059,345.37	 	566,428,904.37	 	2,492,828,893.80	

Cost	of	sales	and	services (301,899,938.81) (1,264,590,088.74) 	(59,286,025.55) 	(75,420,303.43) (466,641,217.86) (2,167,837,574.39)

Gross	profit	(loss) 	8,714,219.64	 	236,192,192.05	 	9,658,179.27	 	(29,360,958.06) 	99,787,686.51	 	324,991,319.41	

Other	income 	27,367,410.49	

Selling	expenses 	(13,774,716.32)

Administrative	expenses 	(162,266,211.18)

Management	benefit	expenses 	(31,105,820.00)

Loss	on	exchance	rate	 	(13,023,666.45)

Finance	costs	 	(19,443,809.41)

Corporate	income	tax 	(39,158,192.58)

Net	profit	for	the	year  73,586,313.96 

Attributable	to	:	

					Equity	holder	of	the	parent 	89,297,951.06	

					Minority	interest 	(15,711,637.10)

										Total 	73,586,313.96	

Fixed	assets-net 	290,844,424.12	

Other	assets 	1,678,218,338.77	

Total assets  1,969,062,762.89 
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Consolidated	financial	statements

For	the	year	ended	December	31,	2009

Sales	 Services Total

Electrical

work

Mechanical

work

Engagement

work

Others

Sales	and	services 	439,525,994.66	 	700,215,746.70	 	197,027,336.32	 	37,803,384.36	 	226,427,170.64	 	1,600,999,632.68	

Cost	of	sales	and	services (430,058,662.07) (571,673,213.51) (174,969,073.39) 	(52,827,028.79) (193,739,392.40) (1,423,267,370.16)

Gross	profit	(loss) 	9,467,332.59	 	128,542,533.19	 	22,058,262.93	 	(15,023,644.43) 	32,687,778.24	 	177,732,262.52	

Other	income 	49,382,145.59	

Gain	from	disposal	investment 	2,468,905.00	

Excess	of	interest	in	the	net	-	as-

set	value

			of	subsidiary	that	over	purchase	

cost

	16,599,702.29	

Selling	expenses 	(16,225,712.85)

Administrative	expenses 	(118,855,066.45)

Management	benefit	expenses 	(37,571,583.32)

Loss	on	exchance	rate	 	(2,557,070.74)

Finance	costs	 	(23,161,844.41)

Corporate	income	tax 	(9,451,261.88)

Net	profit	for	the	year  38,360,475.75 

Attributable	to	:	

					Equity	holder	of	the	parent 	50,035,444.67	

					Minority	interest (11,674,968.92)

          Total  38,360,475.75 

Fixed	assets-net 	309,872,174.18	

Other	assets 	1,341,783,400.27	

Total assets  1,651,655,574.45 
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36.  Obigations commitment and contigent liabilities 

Obigations	commitment	and	contigent	liabilities	are	as	follows	:	

36.1 Obigation about L/C D.L/C LG and AVAL are as follows : 

Currency

(Million)

Consolidated financial 
statements

Separate financial  
statements

As at December 31, As at December 31, 

2010 2009 2010 2009

Letter	of	credit EUR 	1.21	 	3.00	 	1.21	 	3.00	

USD 	0.82	 	-			 	0.82	 	-			

Domestic	letter	of	credit BAHT 	10.30	 	-			 	10.30	 	-			

Letter	of	guarantee EUR 	0.05	 	1,093.29	 	0.05	 	1,071.91	

USD 	0.03	 	-			 	-			 	-			

BAHT 	1,066.58	 	-			 	1,064.70	 	-			

Letter	of	guarantee	(guarantee		

the	filing	of	electricity	sale	and		

improve	electric	system) BAHT 	191.80	 	136.00	 	191.80	 	136.00	

AVAL BAHT 	92.70	 	22.78	 	92.70	 	22.78	

	 	 	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	letter	of	guarantee	amount	Baht	191.80	Million	and	Baht	136		

	 	 	 Million	respectively	which	financial	institutions	in	Thai	issued	letter	of	guarantee	in	order	to	guarantee	the	
filing	of	electricity	sale	and	improve	electric	system	to	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand	to	Wind	
Energy	Holding	Co.,	Ltd.	and/or	affiliated	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.	by	used	Demco’s	credit	line	of	
letter	of	guarantee,	which	under	joint	ventor	project	development	and	consotium	agreement,	Wind	Energy	
Holding	Co.,	Ltd.	and	some	director	‘s	company	will	be	the	persons	who	are	jointly	and	totally	responsible	
all	damage	that	incur	under	disclosed	in	the	notes	36.3.

36.2 Foreign Exchange Forward Contract  

	 	 	 The	Company	had	policy	to	decrease	any	risks	on	foreign	exchange	rate,	which	occurred	from	sale	on	
goods	and	payment	by	hedging	forward	contract	from	financial	institutions	as	follows:	

Consolidated financial  
statements and Separate 

financial statements

As at December 31, 

2010 2009

Value	of	Foreign	Exchange	Forward	Contract	(EUR) 	-			 64,680.00	

Value	of	Foreign	Exchange	Contract	(Million	Baht) 	-			 	3.15	

Loss	of	fair	Value	of	Foreign	Exchange	Contract		(Million	Baht) 	-			 	0.06	
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36.3  Important Contract 

(1)	 On	August	6,	2009,	the	Company	has	performed	the	memorandum	between	the	Wind	Energy	Holding	
Co.,	Ltd.,	“the	project	developer”	and	the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	“the	project	constructor”	while	the	
project	developer	has	studied	the	project	of		electric	current	production	from	wind	energy	in	several	
projects	in	the	area	of	Nakorn	Rajsima	Province,	Chaiyapum,	Roi-ed,	Garasin	aggregating	potential-
ity	of	production	capacity	approximately	700	MW	or	greater	while	two	parties	wish	to	perform	this	
memorandum	in	order	to	specify	the	primary	outstanding	between	the	project	developer	and	the	
project	constructor	in	the	operation	with	respect	to	the	project	as	follows:	

•	 The	project	developer	will	be	The	person	who	studies	and	keep	The	data	of	wind	energy	includ-
ing	coordination	with	expert	and	wind	turbine	producer	in	order	to	obtain	wind	turbine	within	The	
appropriate	period	for	The	new	projects	in	each	project	including	fund	raising	for	operation	both	
in	The	format	of	investment,	loan,	trading	credit	and	capital	in	other	type	for	The	new	project	in	
each	such	project.	

•	 When	the	project	developer	sees	that	any	new	project	constitutes	the	feasibility	in	the	techni-
cal	light	and	business	and	wishes	to	develop	the	new	project	within	the	period	that	the	project	
developer	appropriately	consents.	

•	 When	receiving	the	acknowledgement	about	the	new	project	in	each	project	that	the	project	
developer	wishes	to	further	develop,	the	project	constructor	will	be	responsible	for	coordination	
with	the	Electricity	Generator	Authority	and	Provincial	Electricity	Authority	in	the	agreement	
performance	to	purchase	electric	current	from	the	project	developer	including	exploration,	con-
struction	design	in	the	part	of		

1.	 Electricity	system	task;	for	instance,	construction	of	distribution	system,	delivery	line	system,	
subsidiary	electricity	station.	

2.	 Civil	construction	task;	for	instance,	road	task,	project	area	improvement	task,	equipment	
foundation	preparation,	installation	of	Tower	and	wind	turbine.	Within	the	installation	control	
by	Supervisor	of	wind	turbine	producer	while		when	receiving	acknowledgement	from	the	
project	developer,	the	project	constructor	will	commence	the	task	in	the	stage	of	exploration	
and	coordination	with	two	Electricity	Authorities.	

•	 Before	commencing	the	project	construction,	both	two	parties	will	jointly	compute	construction	
value	according	to	scope	of	new	project	in	each	project.	When	two	parties	can	completely	
agree	the	construction	value,	the	project	developer	will	assign		that	the	project	constructor	is	
the	project	construction	operator	in	the	nature	of	Cost	Plus	by	classifying	as	10%	operating	
expense,	5%	profit	aggregating	to	Cost	Plus	in	the	rate	of	15%.	

•	 In	case	of	wind	turbine	producer	selection	for	the	new	project	that	related,	the	project	
developer	allows	the	project	constructor	or	the	affiliated	entities	as	the	producer	of	tubular	
steel	tower	(Tubular	Steel	Tower)	that	used	for	installation	of	wind	turbine	under	the	License	
and	production	control	by	Supervisor	of	wind	turbine	producer.	

•	 This	memorandum	constitutes	the	period	determination	of	two	years	commenced	from	the	
date	the	signature	is	signed.	

(2)	 On	September	11,	2009,	the	Company	has	performed	the	contract	of	project	development	collaboration	
with	the	Renewable		Energy	Corporation	Co.,	Ltd.,	the	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	Mr.	Nopporn	
Supapipat	and	Mr.	Pradej	Kittiitsaranont	and	performed	the	consortium	agreement	with	the	Wind	
Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	while	there	is	the	purpose	jointly	with	the		company	to	develop	the	electricity	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553144



production	project	from	the	wind	energy	in	several	number	of	projects	in	the	area	of		Nakornrajsema	
Province,	Chaiyapum,	Roi-ed,	Garasin	aggregating	to	potentiality	of	production	capacity	approximately	
800	Megawatts	or	greater	while	the	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	and	/or	affiliated	companies	is	
the	person	who	files	the	proposal	of	electricity	sale	in	type	of	NON-FIRM	that	produces	from	wind	
energy	to	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand	in	number	not	exceeding	90	Megawatts	per	
one	contract	while	it	may	divide	the	sale	offer	in	several	contracts	which	the	Demco		Public	Co.,	Ltd.,	
agrees	to	proceed	with	the	following:	

•	 Finding	the	surety	to	file	the	proposal	to	sell	the	electricity	as	letter	of	guarantee	of	domestic	
bank	according	to	determination	of	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand.	

•	 Studying	the	transportation	route	of	electric	production	turbine	about	the	installation	point	
and	determination	of	route	construction.	

•	 Studying	the	determination	for	the	working	area.	

•	 Studying	the	networking	point	of	delivery	line	in	order	to	distribute	electric	current.	

•	 Preparing	the	limit,	map	that	shows	the	level	fee.	

•	 Planning,	determining	the	installation	of	wind	turbine	and	determining	the	commencement	
of	electricity	sale.	

•	 Preparing	the	task	plan	of	construction	design.	

•	 Exploring	the	data	in	order	to	use	in	transportation	route	design,	road,	foundation	of	elec-
tricity	production	turbine	and	electricity	system.	

•	 Designing	road,	foundation	of	wind	turbine,	electricity	system.		

•	 Studying	the	networking	of	electricity	system	according	to	Grid	Code.	

•	 Preparing	and	proposing	the	whole	construction	budget.	

•	 Operating	the	area	improvement	within	the	project,	constructing	road	in	order	to	reserve	for	
transportation	of	foundation	construction	for	the	wind	turbine	installation	and	construction	
other	related	systems.	

•	 Operating	the	construction	of	electricity	station,	the	high	power	delivery	line	between	the	
Wind	Farm	and	the	connecting	point	of	the	electricity	purchased	receipt.	

The	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	and/or	affiliated	companies	agree	to	proceed	with	the	following:	

•	 Planning	and	managing	the	project	development.		

•	 Studying	potentiality	of	wind	in	the	area	including	design	and	management	of	the	station	
of	wind	speed	measurement.	

•	 Assessing	the	production	capacity	and	designing	the	primary	project.	

•	 Negotiating	the	term	with	the	turbine	producer.	

•	 Raising	the	working	capital	that	used	for	project	operation.	

	 	 	 Apart	from	obligation	commitment	according	to	the	memorandum	in	accordance	with	No.	38.1	in	order	
to	remunerate	Demco	which	proceeds	with	finding	the	surety	to	file	the	proposal	to	sell	electricity,	the	
Renewable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.,	agrees	that	it	will	transfer	shares	of	Wind	Energy	Holding	Co.,	
Ltd.,	to	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	for	the	remuneration	fee	by	computing	from		electricity	power	quantity	that	
the	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	and/or	the	affiliated	companies	offers	to	sell	electricity	to	Electricity		
Generator	Authority	of	Thailand,	equivalent	to	3,300.00	shares,	Baht10.00	per	share	per	one	Megawatts	
that	filed	to	propose	electricity	sale	while	it	will	transfer	shares	in	number	of	2.50	Million	shares	to	the	
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Company	when	receiving	confirmation	that	it	can	prepare	letter	of	guarantee	in	the	filing	of	proposal	of	
electricity	sale	to	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand.	However,	the	company	will	be	the	person	
who	is	responsible	for	all	expenses	(including	stamp	duty)	that	occurred	from	such	shares	transfer.	

	 	 	 In	case	that	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand	responses	to	receive	the	proposal	of	electricity	
sale	according	to	the	project	that	mentioned,	the	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	and/or	affiliated	companies	
will	have	to	find	out	surety	according	to	the	term	of	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand	to	place	
instead	of	surety	that	the	Company	has	taken	to	place	within	seven	days	commenced	from	the	date	that	the	
project	of	wind	energy	electricity	production	is	signed	in	the	loan	contract	with	the	finance	institutes.	

	 	 	 In	order	to	protect	damage	that	may	incur	with	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	due	to	the	event	that	the		
Electricity	Generator	Authority	of	Thailand	confiscates	or	breaks	surety	of	electricity	sale	proposal	that	taken	
to	place	according	to	the	event	that	the	Demco	Public		Co.,	Ltd.,	finds	out	the	surety	against	the	filing	of	
electricity	sale	proposal	as	letter	of	guarantee	of	domestic	banks	in	accordance	with	the	determination	
of	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand.	The	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	and	directors;	for	
instance,	Mr.	Nopporn	Supapipat	and	Mr.	Pradej	Kittiitsaranont	will	be	the	persons	who	are	jointly	and	
totally	responsible.	Moreover,	they	will	take	shares	of	Sustanable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.,	in	number	
of	15,000.00	shares	over	the	correspondence	to	receive	one	Megawatt	electricity	purchase	that	is	under	
the	ownership	of	the	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	which	free	from	obligation	burden	or	any	obligation	
to	place	as	surety	against	damage	to	the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	until	the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	will	
completely	receive	surety	against	the	filing	of	electricity	sale	proposal	or	damage	that	received	from	such	
event	totally	receives	alleviation.	

	 	 	 The	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	will	be	the	person	who	pays	the	whole	various	impose	fee	in	the	
issuance	of	guarantee	letter	of	the	banks	according	to	the	event	that	the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	will	
proceed	with	finding	out	surety	against	the	filing	of	electricity	sale	proposal	as	letter	of	guarantee	of	the	
domestic	banks	according	to	the	determination	of	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand.	

	 	 	 The	Renewable	Energy	Corporation	Co.,Ltd.	agrees	that	when	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	enters	as	a	
shareholder	in	the	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	in	the	proportion	from	1%	to	5%,	Demco	Public	Co.,	
Ltd.,	constitutes	the	right	in	the	representative	participation	to	jointly	manage	the	Wind	Energy	Holding	Co.,	
Ltd.,	in	the	status	of	one	number	director.	

(3)	 On	November	20,	2009,	the	Company	has	performed	memorandum	to	rectify	and	add	to	the	project	devel-
opment	collaboration	contract	with	the	Renewable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.,	the	Wind	Energy	Holding	
Co.,	Ltd.,	Mr.	Nopporn	Supapipat	and	Mr.	Pradej	Kittiisaranon	in	order	to	extend	obviousness	of	the	project	
development	collaboration	contract	that	the	counter	contractors	have	jointly	signed	on	September	11,	2009	
while	there	is	purpose	to	cancel	clause	No.	5	of	the	project	development	collaboration	contract	version	
dated	on	September	11,	2009	while	it	allows	clause	according	to	following	paragraph	in	replacement	apart	
from	obligation	according	to	memorandum	in	version	dated	on	August	6,	2009	in	order	to	compensate	that		
the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	jointly	study	and	develop	project	in	primarily	until	there	is	complete	informa-
tion	and	can	file	proposal	to	request	for	electricity	sale	to	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand.	
The	Renewable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.,	agrees	that	the	Company	will	transfer	shares	of	the	Wind	
Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	to	the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	in	order	to	be	compensation	fee	by	computing	
from	electricity	power	that	the	Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	and/or	affiliated	companies	file	electricity	
sale	proposal	to	the	Electricity	Generator	Authority	of	Thailand,	equivalent	to	the	rate	of	3,300.00	(three	
thousand	three	hundred)	shares,	Baht10	per	share	per	one	Megawatt	that	filed	proposal	to	request	for	
electricity	sale	while	the	Renewable	Energy	Corporation	Co.,	Ltd.,	transfers	shares	of	2.5	Million	shares	
to	the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	when	it	can	commence	to	file	proposal	of	electricity	sale	to	the	Electricity	
Generator	Authority	of	Thailand.	However,	the	Demco	Public	Co.,	Ltd.,	will	be	the	responsible	person	in	
all	expenses	(including	duty	stamp	fee)	that	occurred	from	such	shares	transfer.	In	the	three	months	pe-
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riod	ended	September	30,	2009,	the	Company	received	compensation	fee	as	shares	of	the	Wind	Energy		
Holding	Co.,	Ltd.,	Therefore,	the	Company	recognizes	the	full	amount	of	such	revenue	of	compensation	
fee	in	2009.	

	 	 	 Later,	on	November	18,	2009	and	December	9,	2009,	the	Company	has	fully	disposed	shares	of	the	
Wind	Energy	Holding	Co.,	Ltd.,	to	the	related	company	in	amount	of	Baht	20.00	Million	(2	Million	shares	
Baht	10	per	share)	and	shareholders	in	such	related	company	in	amount	of	Baht	5.00	Million	(0.5	Million	
share	Baht	10	per	share).	

36.4  Civil Case 

	 	 	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	company	was	civil	case	prosecuted	by	the	given	engagement	
which	can	be	materially	summarized	as	follows:	

	
Black	Case	No.

	Was
prosecuted		in	

case	of

The	
Company

is	defendant
No.

	In	charge	of		
or	mistake

Plaintiff	
alledfor	damage	 Adjudication/	compromise2010 2009

275/2548 275/2548 	Civil	 1 Purchase	and	

sale	goods

Baht	0.77	

Million

Being	hearing	in	the	supreme	

court

2126/2551 2126/2551 	Civil	 1 	Misstake	of

contract	infringe	

damages

Baht	16.50	

Million

In	year	2010		the	court		

adjudicate	dismissing	the	

plaintiff.

2558/2551 2558/2551 	Civil	 1 	Infringe		

damages	and		

support	to	treat	

	Baht	3.79	

Million

In	year	2010		the	court		

adjudicate

dismissing	the	plaintiff.

2557/2551 2557/2551 	Civil	 1 	Infringe	

damages	and	

support	to	treat

	Baht	0.86	

Million

In	year	2010		the	court		

adjudicate

dismissing	the	plaintiff.

6223/2552 6223/2552 	Civil	 1 Infringe	dam-

ages	

Baht	2.62	

Million

On	January	21,	2011		the	

company	prepared	compromise	

contract	,which	the	company		

agreed	to	payment	amount	Baht	

1,200,000	to	contract	praties	

36.5  Sub contractor contract	

	 	 	 As	at	December	31,2010	the	parent	company	has	obigations	about	sub	contractor	contract	omount	
Baht	122.50	Million	

37.  Contracts in progress 

Parent company	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009	the	aggregate	amount	of	construction	cost	incurred	and	recognised	
profits	or	losses	to	date	for	contracts	in	progress	of	the	company	was	approximately	Baht	3,598.83	Million	and	
Baht	2,415.60	Million	respectively.	
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Subsidiary	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009	the	aggregate	amount	of	construction	cost	incurred	and	recognised	
profits	or	losses	to	date	for	contracts	in	progress	of	the	company	was	approximately	Baht	104.58	Million	and	
Baht	96.11	Million	respectively.	

	
38.  Disclosure and presentation of financial instruments 

	 Financial	instruments	means	any	contract	which	makes	assets	in	finance	of	a	business	affairs	and	liabilities	
in	finance	or	capital	instrument	of	a	business	affairs	increase	at	the	same	time.	The	company	has	no	policy	to	
operate	about	transaction	in	financial	derivative	instrument	in	order	to	expect	in	term	of	profit	or	trade	and	the	
company	has	the	risk	instruments	which	has	the	main	list	as	follows	:	

38.1 Credit risk 

	 	 	 Credit	risk	means	the	risk	that	the	party	of	the	one	part	will	be	unable	to	execute	according	to	commit-
ments,	which	is	specified	with	financial	instruments	and	it	makes	the	party	of	other	part	damage	in	term	of	
finance.	

	 	 	 The	company	is	exposed	to	credit	risk	primarily	with	respect	to	trade	accounts	receivable	other	accounts	
receivable	and	advance	to	supplier.	The	company’s	management	manages	such	risk	by	establishing	credit	
limits	for	customers	and	counterparties	and	analysing	their	financial	position	on	an	ongoing	basis.	As	a	
result,	the	company	does	not	expect	to	incur	material	financial	losses.	

38.2	 Foreign	currency	risk	

	 	 	 Foreign	exchange	risk	arises	from	the	change	in	foreign	currency	exchange	rates	to	have	an	adverse	
effect	on	the	company	in	the	current	reporting	and	in	future	years.	The	company	expects	that	there	may	
be	an	effect	from	changes	in	exchange	rates	resulted	from	a	portion	of	assets	and	liabilities	in	foreign	
currencies	which	has	not	been	hedge.		

	 	 	 As	at	December	31,	2010	and	2009,	the	group	company	has	financial	assets	and	financial	liabilities	of		
foreign	currency	are	as	follow	:	

Transaction Currency

(Million)

Consolidated financial 
statements

Separate financial  
statements

As at December 31, As at December 31, 

2010 2009 2010 2009

Financial asset

Trade	accounts	receivable USD 	0.36	 	-			 	-			 	-			

Trade	accounts	receivable EUR 0.0005 	-			 	-			 	-			

Financial liabilities

Trade	accounts	payable	 USD 	0.35	 	0.06	 	0.35	 	0.06	

Trade	accounts	payable	 EUR 	0.02	 	0.09	 	0.02	 	0.09	

Trade	accounts	payable	 AUSTRALIA 	-			 	0.05	 	-			 	0.05	

Obligation

Letter	of	credit USD 	0.82	 	-			 	0.82	 	-			

Letter	of	credit EUR 	1.21	 	3.00	 	1.21	 	3.00	

Letter	of	guarantee USD 	0.03	 	-			 	-			 	-			

Letter	of	guarantee EUR 	0.05	 	1,093.29	 	0.05	 	1,070.91	
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38.3		Interest	rate	risk	

	 	 	 Interest	rate	risk	means	the	risk	that	the	value	of	financial	instruments	will	change	because	the	changes	
of	interest	rate.	The	company	is	exposed	to	interest	rate	risk	relating	primarily	to	its	deposits,	short	term	
loans	and	loans	from	financial	institutions.	So	the	company	is	exposed	to	the	risk	of	the	fluctuation	in	the	
future	market	rate.

	 	 	 Significant	financial	assets	and	liabilities	as	at	December	31,	2010	and	2009	classified	by	type	of	interest	
rates	are	summarised	in	the	table	below	:

(Unit	:	Thousand	Baht) (Unit	:	%)

Separate	financial	statements

Floating	interest	

rate

Fixed	interest	

rate

Non-interest	

bearing

Total Interest	

rate

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

%	per	annum

Financial assets

Cash	and	cash	equivalents 162,453	 27,061	 	-			 	-			 	2,178	 	2,860	 164,631	 29,921	 MOR,	

0.25-0.875

Trade	accounts	receivable	and	note	

receivable-net

	-			 	-			 	-			 	-			 299,369	 334,450	 299,369	 334,450	 	-	

Trade	accounts	receivable	from	

subsidiaries

	-			 	-			 	-			 	-			 22,142	 	3,165	 22,142	 	3,165	 	-	

Short-term	loans	to	related	parties 	-			 	-			 34,102	 	5,152	 	-			 	-			 34,102	 	5,152	 7.75

Restricted	deposits	at	financial

institutions

	693	 	693	 16,958	 	2,988	 	-			 	-			 17,651	 	3,681	 	0.25-1.25	

Financial liabilities

Bank	overdrafts	and	short-term	loans	

from		financial	institutions

	-			 	3,692	 136,251	 125,397	 	-			 	-			 136,251	 129,089	 MLR-0.50	

5.50-

6.05,3.03-

3.21

Trade	accounts	payable	and	note	

payable

	-			 	-			 	-			 	-			 260,383	 214,655	 260,383	 214,655	 	-	

Trade	accounts	payable	from	

subsidiaries

	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	80	 	-			 	80	 	-	

Short-term	loan	from	other	 	-			 	-			 179,000	 180,000	 	-			 	-			 179,000	 180,000	 	3.40	

Long-term	loans 	

10,732	

	

16,511	

	-			 	-			 	-			 	-			 	

10,732	

	

16,511	

MLR,	

MLR-0.85

MRR-1

Liabilities	by	contract	of	financial	

leased

	-			 	-			 	7,932	 	5,318	 	-			 	-			 	7,932	 	5,318	 2.10-7.40
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38.4 Fair value 

	 	 	 Financial	assets	and	liabilities	have	the	prices	according	to	the	lists,	which	close	to	current	market	rate	
because	these	financial	instruments	will	due	in	the	short	term	including	the	loans	from	other	companies,	
which	has	the	interest	rate	close	to	current	market	condition,	it	makes	such	financial	instruments	and	li-
abilities	reflect	the	fair	value	already.	

	

39.  Promble liquidity from financial 

Subsidiary	

	 As	at	December	31,	2010	and	2009	the	subsidiary	has	total	current	liability	over	than	total	current	assets	
amount	Baht	76.32	Million	and	Baht	41.13	Million	respectively	however	as	at	December	31,	2010	and	2009,	the	
subsidiary	has	credit	loan	from	financial	institutions	ending	balance	Baht	24.66	Million	and	Baht	42.71	Million	
respectively		including	paprent	company	and	director	support	financial	to	subsidiary	continued.	

	

40.  Approval of the financial statements 

	 These	financial	statements	have	been	approved	by	the	company’s	board	of	director	on	February	25,	2011.	
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ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน 

 งบการเงิน

สรุปรายงานสอบบัญชี

	รำยงำนของผู้สอบบัญชีส�ำหรับงบกำรเงินของบริษัท	ในปี	2551	และปี	2552	ตรวจสอบโดย	นำงสำววรรญำ	พุทธเสถียร	ผู้
สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	4387	ได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข	ว่ำงบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำร
เงินและผลกำรด�ำเนินงำน	โดยถูกต้องสมควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

รำยงำนของผู้สอบบัญชีส�ำหรับงบกำรเงินของบริษัท	ในปี	2553		ตรวจสอบโดยนำงสำวจินตนำ		มหำวนิช	ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขทะเบียน	4687	ได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข	ว่ำงบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงินและผล
กำรด�ำเนินงำน	โดยถูกต้องสมควรในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	หำกแต่งบกำรเงินรวมของบริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	
(มหำชน)	และบริษัทย่อย	และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ำกัด	(มหำชน)			ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	
2552	ที่แสดงเปรียบเทียบไว้	ณ	ที่นี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่ำนอื่น	ซึ่งได้แสดงควำมเห็นไว้อย่ำงไม่มีเงื่อนไข	ตำมรำยงำน
ลงวันที่	19	กุมภำพันธ์	2553

ตำรำงสรุปงบกำรเงินของบริษัท

งบดุล

ค�ำอธิบำยงบกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

รายการ  งบเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2551 2552 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

		เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน 	5.89	 	29.92	 	164.63	 	8.32	 	46.93	 	165.84	

		เงินลงทุนชั่วครำว 	16.31	 	-	 	-	 	16.31	 	-	 	-	

		ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 	303.28	 	337.61	 	321.51	 	312.40	 	337.17	 	319.83	

		มูลค่ำงำนที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกเก็บ-สุทธิ 	348.92	 	550.24	 	820.98	 	365.57	 	557.31	 	827.14	

		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 	3.00	 	5.15	 	34.10	 	-	 	0.15	 	0.10	

		สินค้ำคงเหลือ	-	สุทธิ 	214.85	 	187.39	 	191.15	 	215.21	 	179.79	 	191.93	

		สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	118.61	 	80.05	 	65.94	 	149.85	 	94.26	 	69.60	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,010.86  1,190.36  1,598.31  1,067.66  1,215.61  1,574.44 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

		เงินฝำกสถำนบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน 	-	 	3.68	 	17.65	 	-	 	3.68	 	17.65	

		เงินลงทุนในบริษัทย่อย 	54.00	 	64.00	 	64.00	 	-	 	-	 	-	

		เงินลงทุนระยะยำวอื่น-สุทธิ 	-	 	33.06	 	40.53	 	-	 	33.06	 	40.53	

		ที่ดิน	อำคำร	อุปกรณ์-สุทธิ 	133.50	 	131.93	 	130.87	 	325.81	 	309.87	 	290.84	

		ที่ดินที่ไม่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน-สุทธิ 	11.08	 	11.08	 	11.08	 	11.08	 	11.08	 	11.08	

		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	41.53	 	35.10	 	31.73	 	74.58	 	35.66	 	34.52	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  240.11  278.85  295.86  411.47  393.35  394.62 

รวมสินทรัพย์  1,250.97  1,469.21  1,894.17  1,479.13  1,608.96  1,969.06 

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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รายการ
 งบเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2551 2552 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

		เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำร 	88.37	 	129.09	 	136.25	 	103.12	 	150.52	 	153.80	

		เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย 	276.00	 	214.73	 	260.38	 	283.88	 	218.35	 	265.04	

		เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก 	90.00	 	180.00	 	179.00	 	90.00	 	180.33	 	179.22	

		เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 	-	 	-	 	-	 	2.61	 	3.55	 	8.49	

		หนี้สินระยะยำว-ช�ำระใน	1	ปี 	33.49	 	16.88	 	14.41	 	40.07	 	29.34	 	26.13	

		หนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ-ช�ำระใน	1	ปี 	3.42	 	-	 	-	 	7.23	 	-	 	-	

		หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	88.51	 	218.22	 	245.38	 	162.16	 	243.36	 	255.27	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  579.79  758.92  835.42  689.07  825.45  887.95 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

		เงินกู้ยืมระยะยำว-สุทธิ 	16.55	 	2.43	 	-	 	53.30	 	38.87	 	26.11	

		หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน-สุทธิ 	1.31	 	2.52	 	4.25	 	5.38	 	4.14	 	4.58	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  17.86  4.95  4.25  58.68  43.01  30.69 

รวมหนี้สิน  597.65  763.87  839.67  747.75  868.46  918.64 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

		ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 	302.35	 	304.60	 	435.46	 	302.35	 	304.60	 	435.46	

		ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 	137.90	 	144.65	 	455.88	 	137.90	 	144.65	 	455.88	

		เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้น 	-	 	0.46	 	21.42	 	-	 	0.46	 	21.42	

		ก�ำไร(ขำดทุน)สะสม

					จัดสรรแล้ว-ส�ำรองตำมกฎหมำย 	12.66	 	21.66	 	30.36	 	12.59	 	21.66	 	30.36	

					ส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน 	-	 	124.19	 	-	 	-	 	124.19	

					ยังไม่จัดสรร 	200.41	 	233.97	 	111.38	 	197.61	 	232.48	 	86.36	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  653.32  705.34  1,178.69  650.45  703.85  1,153.67 

			ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	-	 	-	 	-	 	80.93	 	36.65	 	20.94	

หัก	หุ้นทุนซื้อคืน 	-	 	-	 	(124.19) 	-	 	-	 	(124.19)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  653.32  705.34  1,054.50  731.38  740.50  1,050.42 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,250.97  1,469.21  1,894.17  1,479.13  1,608.96  1,969.06 

งบดุล	(ต่อ)	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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งบก�ำไรขำดทุน

รายการ
 งบเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2551 2552 2553

รายได้จากการด�าเนินงาน

		รำยได้จำกกำรให้บริกำร 	1,237.09	 	1,123.67	 	2,134.33	 	1,334.60	 	1,161.47	 	2,182.21	

		รำยได้จำกกำรขำย 	840.07 	449.55	 	331.59	 	838.12	 	439.53	 	310.61	

รวมรายได้  2,077.16  1,573.22  2,465.92  2,172.72  1,601.00  2,492.82 

		ต้นทุนบริกำร 	1,026.54	 	940.38	 	1,790.52	 	1,127.83	 	993.21	 	1,865.94	

		ต้นทุนขำย 	684.60	 	437.83	 	322.77	 	682.69	 	430.06	 	301.90	

รวมต้นทุน  1,711.14  1,378.21  2,113.29  1,810.52  1,423.27 	2,167.84	

ก�าไรขั้นต้น  366.02  195.01  352.63  362.20  177.73  324.98 

		รำยได้อื่น 	30.34	 	48.44	 	27.00	 	34.25	 	51.85	 	27.37	

		ส่วนเกินของส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่ำยุติธรรมของ

		สินทรัพย์และหนี้สินที่สูงกว่ำทุน 	-	 	-	 	-	 	15.07	 	16.60	 	-	

ก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย  396.36  243.45  379.63  411.52  246.18  352.35 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 	124.07	 	126.98	 	183.81	 	141.87	 	137.64	 	189.06	

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 	32.30	 	34.27	 	28.73	 	32.30	 	37.57	 	31.10	

รวมค่าใช้จ่าย  156.37  161.25  212.54  174.17  175.21  220.16 

ก�ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 	239.99	 	82.20	 	167.09	 	237.35	 	70.97	 	132.19	

ต้นทุนทำงกำรเงิน 	19.93	 	18.09	 	15.10	 	23.65	 	23.16	 	19.44	

ภำษีเงินได้ 	40.30	 	9.45	 	39.16	 	40.30	 	9.45	 	39.16	

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ  179.76  54.66  112.83  173.40  38.36  73.59 

ก�ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้	(มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ	1	บำท)

		ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนัก 	0.65	 	0.18	 	0.29	 	0.64	 	0.17	 	0.23	

		Fully	Diluted 	0.65	 	0.18	 	0.25	 	0.64	 	0.16	 	0.20	

งบกระแสเงินสด

รายการ
 งบเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2551 2552 2553

เงินสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมด�ำเนิงำน 	138.17	 	(56.28) 	(44.47) 	126.01	 	(51.53) 	(56.95)

เงินสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมลงทุน 	(101.37) 	(10.14) 	(64.24) 	(240.08) 	(13.61) 	(40.29)

เงินสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมจัดหำเงิน 	(46.03) 	90.46	 243.42 107.27 87.17 232.01

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
 (ลดลง)สุทธิ  (9.23)  24.04 134.71  (6.80) 22.03 134.77

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553 153



อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

รายการ
 งบเฉพาะบริษัท  งบการเงินรวม 

2551 2552 2553 2551 2552 2553

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 	1.74	 	1.57	 	1.91	 1.55 1.45 	1.77	

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	(เท่ำ) 	1.35	 	1.33	 	1.68	 1.24 1.24 	1.56	

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ	(เท่ำ) 	5.85	 	4.85	 	7.40	 6.49 4.87 	7.51	

ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 	61.52	 	74.18	 	48.63	 55.46 73.87 	47.96	

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำกำรขำย	(เท่ำ) 	8.30	 	5.01	 	3.18	 7.64 5.12 	3.39	

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยกำรขำย	(วัน) 	43.37	 	71.83	 	113.12	 47.12 70.33 	106.32	

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำกำรบริกำร	(เท่ำ) 	5.31	 	4.84	 	7.40	 6.58 4.79 	9.08	

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยกำรบริกำร	(วัน) 	67.80	 	74.31	 	38.61	 54.71 75.21 	39.65	

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ	(เท่ำ) 	25.84	 	18.48	 	5.11	 21.91 19.1 	4.78	

ระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉลี่ย	(วัน) 	13.93	 	19.48	 	70.40	 16.43 18.85 	75.26	

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้	(เท่ำ) 	6.92	 	5.63	 	8.90	 7.33 5.69 	8.97	

ระยะเวลำกำรช�ำระหนี้	(วัน) 	52.01	 	63.95	 	40.47	 49.09 63.32 	40.14	

	Cash	Cycle	(วัน) 	23.44	 	29.71	 	78.56	 22.81 29.4 	83.08	

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร(Profitability Ratio)

อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(%) 	17.62	 	12.46	 	14.30	 16.67 11.1 	13.04	

อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น	(%)	จำกกำรขำย 	18.51	 	2.04	 	2.66	 18.54 0 	2.81	

อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น	(%)	จำกกำรบริกำร 	17.02	 	16.61	 	16.11	 15.49 15.28 	14.49	

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน	(%)	 	11.55	 	5.21	 	6.78	 8.65 4.42 	5.30	

อัตรำก�ำไรสุทธิ	(%)	 	8.65	 	3.46	 	4.58	 7.86 2.39 	2.95	

	อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 	30.55	 	8.05	 	10.70	 27.64 5.21 	7.01	

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%) 	15.45	 	4.02	 	5.96	 13.57 2.45 	3.74	

ผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร	(%) 	135.57	 	49.99	 	83.57	 82.99 22.79 	24.93	

	อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์	(เท่ำ) 	1.79	 	1.16	 	1.30	 1.7 1.03 	1.27	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		(เท่ำ) 	0.91	 	1.08	 	0.80	 1.02 1.23 	0.87	

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย		(เท่ำ) 	9.96	 	(1.59) 0.65 8.03 (0.82) 0.09

	อัตรำกำรจ่ำยปันผล		(%) 	40.15	 	83.33	 	n/a	 41.62 88.24 	n/a	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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ค�ำอธิบำยฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ส�าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 2552 และ 2553

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

	บริษัทเฉพำะกิจกำรด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรออกแบบจัดหำ	ก่อสร้ำง	และติดตั้งงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	ด้ำนระบบไฟฟ้ำและ
เครื่องกล	ด้ำนเสำโทรคมนำคม	ด้ำนระบบอำณัติสัญญำณ	ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน	โรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน	งำนผลิตและจ�ำหน่ำย
เสำโครงเหล็ก	อุปกรณ์ไฟฟำ้และวัสดุอุปกรณ์ก่อสรำ้งให้แก่ลูกค้ำภำครัฐและภำคเอกชน	โดยวิธีประมูลงำนเป็นส่วนใหญ่	ส�ำหรับ
บรษิทัยอ่ยด�ำเนนิธรุกจิรบัจำ้งผลติและตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็	ภำชนะรบัแรงดนั	ระบบทอ่รบัแรงดนั	และอปุกรณเ์ครือ่งกล	จำกควำม
หลำกหลำยของธุรกิจ	ส่งผลให้ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	ทั้งทำงด้ำนรำยได้	และก�ำไร	ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร	ซึ่งปัจจัยที่
ส�ำคัญได้แก่	

•	 กำรขยำยกำรลงทุน	และกำรเติบโตของลูกค้ำในแต่ละประเภทงำน

•	 สภำวะกำรแข่งขันในกำรประมูลงำน

•	 จ�ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร

•	 ประเภทของผู้ว่ำจ้ำง

ทั้งนี้	ในกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	สำมำรถแบ่งธุรกิจออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	

1)   ธุรกิจงานบริการ 	งำนบริกำรที่สร้ำงรำยได้หลักให้แก่บริษัท	คือ	งำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ	โดยที่หน่วยงำนกำรไฟฟ้ำ
ภำครฐั	ทัง้	3	แหง่	ไดแ้ก่	กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติ	กำรไฟฟ้ำนครหลวง	และกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค	เปน็ลกูค้ำกลุม่ทีส่�ำคญัตอ่
กำรเตบิโตของรำยไดใ้นสว่นงำนบรกิำร	เนือ่งจำกเปน็หนว่ยงำนทีม่ภีำระหนำ้ทีใ่นกำรจดัหำพลงังำนไฟฟำ้ใหเ้พยีงพอตอ่
กำรใชง้ำนของผูใ้ชไ้ฟ	จงึมกีำรก�ำหนดแผนงำนลงทนุในระยะยำวทีช่ดัเจน	และมมีลูคำ่งบประมำณกำรลงทนุสงู	อยำ่งไร
กต็ำม	เนือ่งจำกขอ้มลูกำรประมลูงำนภำครฐัเปน็ขอ้มลูสำธำรณะ	จงึมกีำรแขง่ขนัในกำรประมลูงำนสงู	เปน็เหตใุหอ้ตัรำ
ก�ำไรขัน้ตน้ต่�ำกวำ่งำนภำคเอกชน	ดงันัน้	เพือ่รกัษำสมดลุระหวำ่งกำรเตบิโตของรำยได	้และอตัรำก�ำไรทีเ่หมำะสม	บรษิทั
จงึก�ำหนดนโยบำยทีจ่ะพจิำรณำประมลูงำนและใหบ้รกิำรงำนโครงกำรภำครฐัและภำคเอกชนในสดัสว่นทีเ่หมำะสมและ
สอดคล้องกับจ�ำนวนโครงกำรที่บริษัทให้บริกำรอยู่

	 	 	นอกเหนอืจำกงำนดำ้นวศิวกรรมไฟฟำ้แลว้	งำนดำ้นระบบไฟฟำ้และเครือ่งกลเปน็อกีงำนบรกิำรทีม่คีวำมส�ำคญัตอ่
กำรเตบิโตของบรษิทั	เนือ่งจำกบรษิทัเริม่เขำ้สูก่ำรใหบ้รกิำรดำ้นระบบสำธำรณปูโภคในโรงงำนแกบ่รษิทัเอกชนรำยใหญ	่
และไดร้บักำรยอมรบัเปน็อยำ่งดจีำกลกูคำ้	นอกจำกนี	้บรษิทัยงัขยำยชอ่งทำงงำนบรกิำรไปสูง่ำนวำงเครอืขำ่ยสญัญำณ
สื่อสำรให้แก่กำรสื่อสำรท�ำให้มีโอกำสเพิ่มรำยได้มำกขึ้น

	 	 ส�ำหรบัรำยไดง้ำนบรกิำรในป	ี2552	เทำ่กบั	1,123.67	ลำ้นบำท	ปรบัตวัลงลงจำกป	ี2551	รอ้ยละ	9	เนือ่งจำกสภำวะ
วกิฤตทำงกำรเงนิ	ท�ำใหเ้กดิกำรชะลอตวัในกำรลงทนุของภำคเอกชน	ประกอบกบัเปน็ชว่งทีบ่รษิทัปดิงำนโครงกำรเดมิ
ในชว่งครึง่ปแีรก	และเริม่งำนโครงกำรใหมท่�ำใหก้ำรรบัรูร้ำยไดเ้ปน็สว่นของงำนอนมุตัแิบบกอ่สรำ้งและงำนโยธำ	ซึง่เปน็
ส่วนน้อยของโครงกำร

	 	 โดยรำยไดง้ำนบรกิำรเฉพำะกจิกำร	ในป	ี2553	มมีลูคำ่เทำ่กบั	2,134.34	ลำ้นบำท	จำกกำรเพิม่ขึน้ของงำนบรกิำร
ในภำครัฐที่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่

(2)		 ธรุกจิงานขาย	เฉพำะกจิกำรเปน็กำรขำยเสำโครงเหลก็	และอปุกรณไ์ฟฟำ้	ประเภทอปุกรณย์ดึจบั	ซึง่เปน็กำรขำยสนิคำ้
เทำ่นัน้	ไมม่กีำรใหบ้รกิำรตดิตัง้	โดยในป	ี2551	ไดเ้พิม่กำรขำยในสว่นของวสัด	ุอปุกรณก์อ่สรำ้ง	ครบวงจรเพือ่ขยำยฐำน
ลกูคำ้ใหก้วำ้งขึน้	โดยในป	ี2551	นัน้	บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยเทำ่กบั	840	ลำ้นบำท	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	135	แบง่เปน็รำย
ไดจ้ำกกำรจ�ำหนำ่ยเสำโครงเหลก็เฉลีย่รอ้ยละ	63	และจ�ำหนำ่ยอปุกรณไ์ฟฟำ้,วสัดกุอ่สรำ้งรอ้ยละ	37	ทัง้นี	้ในป	ี2551	มี
กำรขยำยกำรใหบ้รกิำรโทรคมนำคม	ท�ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยเสำโครงเหลก็เพิม่ขึน้รอ้ยละ	143	และบรษิทัไดม้นีโยบำย
เพิม่กำรขำยในสว่นของวสัด	ุอปุกรณก์อ่สรำ้งครบวงจรจำกเดมิทีเ่นน้ขำยอปุกรณไ์ฟฟำ้เพยีงอยำ่งเดยีว	ท�ำใหข้ยำยฐำน
ลูกค้ำได้กว้ำงขึ้น	และเพิ่มรำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	ขึ้นร้อยละ	193	จำกปี	2550
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	 	 		ส�ำหรับปี	2552	บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ	449.55	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2551	ร้อยละ	46	แยกเป็นรำย
ไดจ้ำกกำรจ�ำหนำ่ยเสำโครงเหลก็รอ้ยละ	43	และจ�ำหนำ่ยวสัดกุอ่สรำ้งและอปุกรณไ์ฟฟำ้รอ้ยละ	57	ทัง้นีก้ำรเปลีย่นแปลง
ของรำยไดเ้กดิจำกจำกกำรทีก่ลุม่ลกูคำ้เสำโทรคมนำคมชะลอกำรลงทนุเพือ่รอควำมชดัเจนของกำรประมลูใบอนญุำต	ิ3G	
ท�ำให้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยเสำโครงเหล็กลดลงร้อยละ	64		ส่วนรำยได้จำกงำนขำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงและอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ	ลดลงรอ้ยละ	16	เนือ่งจำกบรษิทัเพิม่ควำมรดักมุในกำรใหเ้ครดติกบัลกูค้ำเพือ่ลดควำมเสีย่งทีบ่รษิทัจะไดร้บัจำก
กำรขำยสินค้ำให้ลูกค้ำรำยย่อย

	 	 ส�ำหรบัรำยไดง้ำนขำยในป	ี2553	มมีลูคำ่เทำ่กบั	331.59	ลำ้นบำท	ลดลงจำกป	ี2552	รอ้ยละ	26	แยกเปน็รำยไดจ้ำก
กำรจ�ำหน่ำยเสำโครงเหล็กร้อยละ	49	และงำนจ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำร้อยละ	51	ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลง
ของรำยได้ยังคงเกิดจำกกำรที่กลุ่มลูกค้ำเสำโทรคมนำคมชะลอกำรลงทุน	ท�ำให้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยเสำโครงเหล็ก
ลดลงร้อยละ	15	ส่วนรำยได้จำกงำนขำยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ	35	เนื่องจำกผลกระทบ
จำกภำวะกำรเมือง

	 	 ส�ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก	ภำชนะรับแรงดัน	ของบริษัทย่อยยังอยู่ในช่วงเริ่มธุรกิจ	และได้รับ
ผลกระทบจำกปัญหำกรณีมำบตำพุดจึงท�ำให้รำยได้รวมของกิจกำร	ระหว่ำงปี	2551-2553	เป็นจ�ำนวน	2,206.98	ล้ำน
บำท	1,669.45	ล้ำนบำท	และ	2,520.20	ล้ำนบำท

ผลกำรด�ำเนินงำน

	รายได้

	บริษัทมีนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของงำนบริกำรด้วยวิธีอัตรำส่วนของงำนที่แล้วเสร็จและรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเมื่อส่งมอบ
สินค้ำแล้ว	โดยบริษัทเฉพำะกิจกำรมีรำยได้รวมระหว่ำงปี	2551	–	ปี	2553	จ�ำนวน	2,107.50	ล้ำนบำท,	1,621.66	ล้ำนบำท	และ	
2,492.93	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำกำรลดลงของรำยได้ร้อยละ	23	และเพิ่มขึ้นร้อยละ	54	ตำมล�ำดับ	รำยละเอียดของรำย
ได้แยกเป็น

1)		 รายได้งานบริการ	เฉพำะกิจกำรเป็นรำยได้จำกงำนบริกำรด้ำนวิศวกรรม	ประกอบด้วย	งำนระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	งำน
สถำนีไฟฟ้ำย่อย	และงำนก่อสร้ำงสำยส่ง	งำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล	งำนโทรคมนำคม	งำนโยธำ	และงำนอนุรักษ์
พลังงำน	โดยรำยได้งำนบริกำรจำกปี	2551	–	ปี2553	มีมูลค่ำเท่ำกับ	1,237.09	ล้ำนบำท,	1,123.67	ล้ำนบำทและ	
2,134.34	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	59	ร้อยละ	69	และร้อยละ	85	ของรำยได้รวมในแต่ละปีดังกล่ำว	ส�ำหรับปี	2552	รำย
ได้งำนบริกำรลดลงร้อยละ	9	จำกปี	2551	เนื่องจำกสภำวะวิกฤตทำงกำรเงิน	ท�ำให้เกิดกำรชะลอตัวในกำรลงทุนของ
ภำคเอกชน	นอกจำกนี้ยังเป็นช่วงที่บริษัทปิดงำนโครงกำรเดิม	และเริ่มงำนโครงกำรใหม่ซึ่งเป็นช่วงกำรขออนุมัติแบบ
ก่อสร้ำง	ท�ำให้รับรู้รำยได้จ�ำนวนน้อย	บริษัทมีสัดส่วนรำยได้งำนบริกำรปี	2552	เป็นงำนภำครัฐร้อยละ	40	และภำค
เอกชนร้อยละ	60

	 	 ส�ำหรับในปี	2553	รำยได้งำนบริกำรเพิ่มขึ้นเป็น	2,134.34	ล้ำนบำท	เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นรำยได้บริกำรของงำน
ในภำครัฐที่เพิ่มขึ้นหลังจำกปรับงบประมำณและเริ่มงำนประมูลใหม่อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่กลำงปี	2552	ส�ำหรับงำนภำค
เอกชนชะลอตัวจำกปัญหำด้ำนกำรเมือง	บริษัทมีสัดส่วนรำยได้งำนบริกำรในปี	2553	เป็นงำนในภำครัฐร้อยละ	64	และ
งำนในภำคเอกชนร้อยละ	36	

	2)		 รำยไดจ้ำกกำรขำย	เปน็รำยไดจ้ำกกำรผลติและจ�ำหนำ่ยเสำโครงเหลก็	จ�ำหนำ่ยอปุกรณไ์ฟฟำ้	และวสัดอุปุกรณก์อ่สร้ำง	
โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยในป	ี2551	และป	ี2552	มมีลูคำ่เทำ่กบั	840.07	ลำ้นบำท	และ	449.55	ลำ้นบำท	คดิเปน็รอ้ยละ	40	
และร้อยละ	28	ของรำยได้รวมของในแต่ละปีดังกล่ำว	รำยได้จำกกำรขำยปี	2552	คิดเป็นลดลงร้อยละ	46	จำกปี	2551	
เนื่องจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยเสำโครงเหล็ก	ลดลงร้อยละ	64	จำกปี	2551	ซึ่งเกิดจำกกำรที่กลุ่มลูกคำ้เสำ
โทรคมนำคมชะลอกำรลงทุนเพื่อรอควำมชัดเจนของกำรประมูลใบอนุญำติ	3G

	 	 ส�ำหรับปี	2553	รำยได้จำกกำรขำยมีมูลค่ำเท่ำกับ	331.59	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	13	ของรำยได้รวม	ลดลงร้อย
ละ	26	จำกป	ี2552	เนือ่งจำกกำรลดลงตอ่เนือ่งของงำนในกลุม่ลกูคำ้เสำโทรคมนำคมในชว่ง	2	ไตรมำสแรกของป	ี2553	
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3)		 รายได้รวม		เฉพำะกิจกำรส�ำหรับปี	2552	มีมูลค่ำเท่ำกับ	1,621.66	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	23	จำกปี	2551	เนื่องจำก
รำยได้งำนขำยที่ลดลงจำก	840.07ล้ำนบำท	ในปี	2551	คงเหลือ	449.55	ล้ำนบำทในปี	2552	คิดเป็นลดลงร้อยละ	46	
จำก	สำเหตุจำกกำรลดลงของกำรขำยเสำโครงสร้ำงเหล็ก	และมำตรกำรในกำรควบคุบกำรให้เครดิตกับลูกค้ำรำยย่อย

	 	 ส�ำหรับปี	2553	บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ	2,492.93	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2552	คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	54	
เนื่องจำกรำยได้งำนบริกำรที่เพิ่มขึ้นจำก	1,123.67	ล้ำนบำทเป็น	2,134.34	ล้ำนบำทเนื่องจำกงำนประมูลงำนภำครัฐที่
ต่อเนื่องมำตั้งแต่ไตรมำส	2	ปี	2552	

	 	 รำยได้อื่นของบริษัทปี2551	ประกอบด้วยก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์	ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	และรำยได้จำก
กำรขำยเศษเหล็ก	และวัตถุดิบที่เหลือจำกกำรผลิต	จ�ำนวน	30.35	ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ	1.44	ของรำยได้รวม	ส่วน
รำยได้อื่นในปี2552	เท่ำกับ	48.44	ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ	3	ของรำยได้รวม	ซึ่งรวมรำยได้จำกกำรขำยหุ้นบริษัท	วินด์	
โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	จ�ำนวน	25	ล้ำนบำท	และประกอบด้วยก�ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์	ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	และรำยได้
จำกกำรขำยเศษเหล็ก	วัตถุดิบที่เหลือจำกกำรผลิต

	 	 ส�ำหรับรำยได้อื่นของบริษัทในปี	2553	เท่ำกับ	27	ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ	1	ของรำยได้รวม	ประกอบด้วยก�ำไร
จำกกำรขำยสินทรัพย์	และรำยได้จำกกำรขำยเศษเหล็ก	วัตถุดิบที่เหลือจำกกำรผลิต

	 	 ในส่วนของบริษัทย่อย	บริษัทเริ่มเข้ำลงทุนในบริษัทย่อย	ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงเหล็ก	ภำชนะรับแรง
ดัน	ในปี	2551	และได้ลงทุนสร้ำงโรงงำนขนำด	8,000	ตร.ม.เพิ่มเติม	โดยเริ่มเปิดตลำดธุรกิจของบริษัทย่อย	ในปี	2552	
ซึง่กไ็ดร้บัผลกระทบจำกปญัหำมำบตำพดุ	ปญัหำวกิฤตทำงกำรงเงนิ	และควำมไมส่งบทำงกำรเมอืง	สง่ผลใหร้ำยไดร้วม
ของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	จำกรำยได้เฉพำะกิจกำรไม่มำกนักโดยรำยได้ระหว่ำงปี	2551	–	2553	เป็นจ�ำนวน	
2,206.98	ล้ำนบำท,	1,669.45	ล้ำนบำท	และ	2,520.20	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	

	ต้นทุน

ตน้ทนุเฉพำะกจิกำรของบรษิทั	แบง่ออกเปน็	2	สว่น	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประเภทรำยไดข้องบรษิทั	โดยบรษิทัมตีน้ทนุรวมใน
ปี	2551	–	2553	จ�ำนวน	1,711.14	ล้ำนบำท	1,378.21	ล้ำนบำท	และ	2,113.29	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	คิดเป็นลดลงอัตรำร้อยละ	19	
และเพิ่มขึ้นอัตรำร้อยละ	53	ตำมล�ำดับ	โดยมีรำยละเอียดแยกเป็น

1)			 ต้นทุนจากงานบริการ เฉพำะกิจกำรได้แก่	ค่ำวัสดุอุปกรณ์	ค่ำแรงงำนทำงตรง	(Direct	Labor	Cost)	และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด�ำเนนิงำน	(Overhead	Cost)	โดยในป	ี2551	บรษิทัมตีน้ทนุจำกงำนบรกิำร	1,026.54	ลำ้นบำท	โดยคดิสดัสว่นตน้ทนุ
งำนบรกิำรตอ่รำยไดง้ำนบรกิำรเปน็รอ้ยละ	83	โดยสดัสว่นลกูคำ้จำกภำครฐัและลกูคำ้ภำคเอกชนในป2ี551	เทำ่กบัรอ้ย
ละ	19	และร้อยละ	81ตำมล�ำดับ

	 	 ในป	ี2553	ตน้ทนุงำนบรกิำรเทำ่กบั	940.38	ลำ้นบำท	ลดลงรอ้ยละ	8	ตำมรำยไดง้ำนบรกิำรทีล่ดลง	โดยคดิสดัสว่น
ตน้ทนุงำนบรกิำรตอ่รำยไดง้ำนบรกิำรเปน็รอ้ยละ	84	โดยสดัสว่นลกูคำ้จำกภำครฐัและลกูคำ้ภำคเอกชนในป2ี552	เทำ่กบั
ร้อยละ	40	และร้อยละ	60	ตำมล�ำดับ

	 	 ส�ำหรับในปี	2553	ต้นทุนงำนบริกำรเท่ำกับ	1,790.52	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นตำมรำยได้งำนบริกำรที่เพิ่มขึ้น	โดยคิด
สดัสว่นตน้ทนุงำนบรกิำรตอ่รำยไดง้ำนบรกิำรเปน็รอ้ยละ	84	เทำ่กบัป	ี2552	โดยสดัสว่นลกูคำ้จำกภำครฐัและลกูคำ้ภำค
เอกชนในปี2553	เท่ำกับร้อยละ	36	และร้อยละ	64	ตำมล�ำดับ

2)			 ต้นทุนขายสินค้า	เฉพำะกิจกำรเป็นต้นทุนสินค้ำซื้อมำขำยไป	และต้นทุนผลิตเสำโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้ำละ
วัสดุก่อสร้ำง		ส�ำหรับ	ในปี	2551	และ	2552	บริษัทมีต้นทุนขำยสินค้ำเท่ำกับ684.60	ล้ำนบำท	และ	437.83	ล้ำนบำท	
ตำมล�ำดับ	โดยสัดส่วนต้นทุนขำยสินค้ำต่อรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกร้อยละ	81	ในปี	2551	เป็นร้อยะ97	ในปี	2552	
เนือ่งจำกขำดทนุจำกกำรขำยเหลก็เสน้ทีซ่ือ้ไวใ้นรำคำสงู	และขำยไปในรำคำตลำด	ณ	ขณะนัน้	อกีทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำย
เสำโครงสร้ำงเหล็กที่ลดลง	ท�ำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสูงขึ้น

	 	 ในปี	2553	บริษัทมีต้นทุนขำยสินค้ำเท่ำกับ	322.77	ล้ำนบำท	ลดลงจำก	437.38	ล้ำนบำทในปี	2552	คิดเป็นลด
ลงร้อยละ	26		เป็นสัดส่วนต้นทุนต่อรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับปี	2552	กำรลดลงของต้นทุนขำยและสัดส่วนต้นทุนขำย
ต่อรำยได้	เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเสำโครงสร้ำงเหล็กที่ลดลง	ท�ำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสูงขึ้น
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

	ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเฉพำะกิจกำร	ประกอบด้วยรำยกำรที่ส�ำคัญ	เช่น	ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน	ค่ำสำธำรณูปโภค	ค่ำ
ธรรมเนยีมธนำคำร	คำ่เสือ่มรำคำส�ำนกังำน	คำ่เลีย้งรบัรอง	คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัรถยนต	์เปน็ตน้	โดยจำกป	ี2551	และ	ป2ี552	บรษิทั
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ�ำนวน	124.07	ล้ำนบำท	และ	126.97	ล้ำนบำทตำมล�ำดับ	หรือคิดเป็นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ	
2	โดยบริษัทได้มีกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยพนักงำน	ค่ำธรรมเนียมธนำคำร	ค่ำเลี้ยงรับรอง	ในขณะเดียวกันในปี	2552	บริษัทได้ลดกำรตั้ง
ส�ำรองต่ำงๆ	เช่น	เงินลงทุนระยะสั้น	สินค้ำคงเหลือ

	ส�ำหรบัในป	ี2553	มคีำ่ใชจ้ำ่ยขำยและบรหิำรจ�ำนวน	183.81	ลำ้นบำทเพิม่ขึน้จำกป	ี2552	คดิเปน็เพิม่ขึน้รอ้ยละ	45	จำกกำร
เพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำน	ค่ำธรรมเนียมธนำคำร	และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร	ประกอบดว้ย	เงนิเดอืน	ผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งและคำ่ตอบแทนกรรมกำร	รวมไปถงึผลประโยชนต์อบแทน
ในรปูอืน่	ทัง้นีผู้บ้รหิำรของบรษิทัหมำยถงึบคุคลทีก่�ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย	์โดยป	ี2552	เทำ่กบั	
34.27	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	6	จำกปี	2551	โดยในปี	2552	มีผู้บริหำรทั้งสิ้น	11	คน	และในปี	2551	มี	9	คน

	ส�ำหรับปี	2553	ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเท่ำกับ	28.73	ล้ำนบำท	คิดเป็นลดลงร้อยละ	16	โดยในปี	2553	มีผู้บริหำรทั้งสิ้น	6	คน	
โดยจ�ำนวนผู้บริหำรที่ลดลงในปี	2553	นั้นเนื่องจำกกำรปรับผังโครงสร้ำงกำรบริหำรท�ำให้จ�ำนวนผู้บริหำรที่มีหน้ำที่ต้องรำยงำน
ตำมนิยำมที่ก�ำหนดลดลง

ก�ำไรขั้นต้น

	ก�ำไรขั้นต้นรวมของเฉพำะกิจกำรของบริษัทส�ำหรับปี	2551	และ	ปี2552	มีมูลค่ำเท่ำกับ	366.02	ล้ำนบำท	และ	195.01	ล้ำน
บำท	โดยคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นรวมที่ร้อยละ	18	ในปี	2551	และร้อยละ	12	ในปี	2552

	ในป	ี2553	บรษิทัมกี�ำไรขัน้ตน้รวมเทำ่กบั	352.64	ลำ้นบำทเพิม่ขึน้รอ้ยละ	81	จำกป	ี2552	โดยอตัรำก�ำไรขัน้ตน้รวมเปน็รอ้ย
ละ	14	ในปี	2553	

ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงของก�ำไรขั้นต้นรวมเฉพำะกิจกำรของบริษัทสำมำรถแจกแจงได้ตำมลักษณะธุรกิจของบริษัทดังนี้

1.	 ก�าไรขั้นต้นจากงานบริการ	ปี	2552	บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นจำกงำนบริกำรเท่ำกับ	183.29	ล้ำนบำท	คิดเป็นลดลงร้อย
ละ	13	จำกปี	2551	ซึ่งมีก�ำไรขั้นต้นจำกงำนบริกำรเท่ำกับ	210.55	ล้ำนบำท	โดยอัตรำก�ำไรขั้นต้นจำกงำนบริกำรในปี	
2551	และ2552	คิดเป็นร้อยละ17	และ	ร้อยละ	16	ตำมล�ำดับ	เนื่องจำกปี	2552	บริษัทรับรู้รำยได้	และก�ำไรขั้นต้นจำก
งำนบริกำรในส่วนของภำครัฐซึ่งเป็นงำนที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นต่�ำกว่ำงำนภำคเอกชน	โดยสัดส่วนรำยได้งำนภำครัฐในปี	
2552	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	40	ของรำยได้งำนบริกำร	เพิ่มขึ้นจำกปี	2551	ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	19	ของรำยได้ของ
งำนบริกำร	อีกทั้งอัตรำก�ำไรขั้นจำกงำนบริกำรในส่วนของภำครัฐ	ลดลงจำกร้อยละ	18	ในปี	2551	เป็นร้อยละ	13	ในปี	
2552

	 	 ส�ำหรับปี	2553	บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นจำกงำนบริกำรเท่ำกับ	343.82	ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ	87	จำกปี	2552	โดย
อัตรำก�ำไรขั้นต้นจำกงำนบริกำรคิดเป็นร้อยละ16	เท่ำกับปี	2552	ถึงแม้บริษัทจะรับรู้รำยได้	และก�ำไรขั้นต้นจำกงำน
บริกำรในส่วนของภำครัฐซึ่งเป็นงำนที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นต่�ำมำกกว่ำงำนภำคเอกชนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	โดยในปี	2553	
งำนในภำครัฐคิดเป็นร้อยละ	64	ของงำนบริกำรรวมโดยมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับปี	2552	แต่งำนในภำคเอกชนของ
บริษัทในปี	2553	ก็มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเป็นร้อยละ	21	

	 	 ก�ำไรขัน้ตน้จำกงำนขำย	ป	ี2552	บรษิทัมกี�ำไรขัน้ตน้จำกงำนขำยจ�ำนวน	11.72	ลำ้นบำท	หรอืคดิเปน็อตัรำก�ำไรขัน้
ตน้รอ้ยละ	3	ลดลงจำกป	ี2551	ซึง่บรษิทัมกี�ำไรขัน้ตน้จ�ำนวน	155.47	หรอืคดิเปน็อตัรำก�ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ	18	เนือ่งจำก
กำรลดลงของกำรขำยเสำโครงเหลก็ท�ำใหก้�ำไรขัน้ตน้ตอ่หนว่ยลดลง	และกำรขำยเหลก็เสน้ในรำคำต่�ำกวำ่รำคำทนุ	ตำม
รำคำตลำดที่ปรับตัวลดลง	อีกทั้งมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำสูงในกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง
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	 	 ส�ำหรับในปี	2553	บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นจำกงำนขำยจ�ำนวน	8.82	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ	3	
เท่ำกับปี	2552	เนื่องจำกกำรลดลงของกำรขำยเสำโครงเหล็กอย่ำงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก	ท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นต่อหน่วย
ลดลง	จำกต้นทุนคงที่ต่อหน่วยที่สูงขึ้น	

ก�ำไรสุทธิ

บริษัทมีก�ำไรสุทธิเฉพำะกิจกำรในปี	2551	และ	ปี	2552	จ�ำนวน	179.76	ล้ำนบำท	และ	54.66	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นอัตรำ
ก�ำไรสุทธิร้อยละ	9	และร้อยละ	3	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นลดลงร้อยละ	80	เนื่องจำกกำรลดลงของงำนขำยเสำโครงเหล็กท�ำให้อัตรำส่วน
ต้นทุนจำกงำนขำยเพิ่มสูงขึ้นและกำรขำดทุนในกำรขำยเหล็กต่�ำกว่ำรำคำทุนจำกควำมผันผวนของรำคำในช่วงปี	2551	-	2552

ส�ำหรับปี	2553	งบเฉพำะกิจำกรของบริษัทมีก�ำไรสุทธิ	112.83	ล้ำนบำทคิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ	5	เนื่องจำกรำยได้งำน
บริกำรที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	90	จำกปี	2552	รวมทั้งอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น

ส�ำหรบังบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยในระหวำ่งป	ี2551	–	2552	มกี�ำไรสทุธ	ิ173.40	ลำ้นบำท	และ	38.36	ลำ้นบำท	
คิดเป็นร้อยละ	8	และร้อยละ	2	ของรำยได้รวมแต่ละปีตำมล�ำดับ	โดยก�ำไรสุทธิลดลงในปี	2552	เป็นผลมำจำกกำรลดลงของยอด
ขำยเสำโครงเหลก็ของผูป้ระกอบกำรโทรศพัทม์อืถอื	เพือ่รอควำมชดัเจนของระบบ	3G	และกำรขำยเหลก็เสน้ในรำคำต่�ำกวำ่ทนุตำม
ควำมผันผวนของรำคำเหล็กของบริษัทใหญ่	และกำรเริ่มเปิดตลำดของบริษัทย่อยซึ่งท�ำให้รำยได้อยู่ในระดับต่�ำ	ส�ำหรับในปี	2553	
มีก�ำไรสุทธิเท่ำกับ	73.58	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ	3	เนื่องจำกรำยได้งำนบริกำรที่เพิ่มขึ้น

		

ฐำนะทำงกำรเงิน

	สินทรัพย์

		 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2552	บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้	1,608.96	ลำ้นบำท	ประกอบดว้ย	(1)	สนิทรพัยห์มนุเวยีน	1,215.61	
ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	76	ของสินทรัพย์รวม	(2)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	393.35	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	24	ของสินทรัพย์รวม	
โดยสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2551	จ�ำนวน	129.83	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ	9	โดยเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรหลักคือ	รำยได้ค่ำบริกำรท่ียังไม่ได้เรียกเก็บ	-	สุทธิเพิ่มขึ้น	191.74	ล้ำนบำท	ลูกหนี้กำร
ค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น	24.77	ล้ำนบำท	และ	เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น	33	ล้ำนบำท

		 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้	1,969.06	ลำ้นบำท	ประกอบดว้ย	(1)	สนิทรพัยห์มนุเวยีน	1,574.44	
ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	80	ของสินทรัพย์รวม	(2)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	394.62	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	20	ของสินทรัพย์รวม	
โดยสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	จ�ำนวน	360.10	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ	22	โดยเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยกำรหลกัคอื	รำยไดค้ำ่บรกิำรทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็	-	สทุธเิพิม่ขึน้	269.83	ลำ้นบำท	เงนิสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น	134.77	ล้ำนบำท

		 	ทั้งนี้	กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทสำมำรถแจกแจงรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้

ลูกหนี้กำรค้ำ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ	เท่ำกับ	337.17	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย	(1)	ลูกหนี้
กำรคำ้จำกธรุกจิขำยสนิคำ้-สทุธ	ิ52.82	ลำ้นบำทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	16	ของลกูหนีก้ำรคำ้และตัว๋เงนิรบัสทุธ	ิ(2)	ลกูหนีจ้ำกกำร
คำ้ธรุกจิงำนบรกิำร-สทุธ	ิ284.35	ลำ้นบำท	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	84	ของลกูหนีก้ำรคำ้และตัว๋เงนิรบั-สทุธ	ิ2552	ลดลงจำก	ณ	สิน้
ปี	2551	คิดเป็นร้อยละ	8	เนื่องจำกกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง,อุปกรณ์ไฟฟ้ำ	และกำรขำยเสำโครงเหล็ก

	 	 ทัง้นี	้ลกูหนีก้ำรคำ้จำกธรุกจิขำยสนิคำ้-สทุธ	ิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2552	ลดลงจำก	ณ	สิน้ป	ี2551	คดิเปน็ลดลงรอ้ยละ	52	
เนือ่งจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดกุอ่สรำ้ง,อปุกรณไ์ฟฟำ้	และกำรขำยเสำโครงเหลก็	โดยอตัรำกำรหมนุของลกูหนี้
กำรค้ำจำกธุรกิจขำยสินค้ำลดลง	7.64	เท่ำหรือ	48	วัน	ณ	สิ้นปี	2551	เป็น	5.12	เท่ำหรือ	71	วัน	ณ	สิ้นปี	2552	เนื่องจำกกำร
ขำยมกีำรแขง่ขนัสงูท�ำใหล้กูคำ้พจิำรณำเงือ่นไขกำรใหเ้ครดติของบรษิทัประกอบในกำรตดัสนิใจซือ้	แตบ่รษิทักม็กีำรพจิำรณำ
เครดติอยำ่งรดักมุเพือ่ลดปญัหำในกำรเกบ็เงนิ	ขณะเดยีวกนัป	ี2552	บรษิทัไดเ้พิม่ปรมิำณกำรขำยอปุกรณไ์ฟฟำ้ใหห้นว่ยงำน
ของรัฐซึ่งมีระยะเวลำเก็บหนี้ที่นำนกว่ำเอกชน	แต่ไม่มีปัญหำในกำรเก็บเงิน
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	 	 ส�ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้จำกธรุกจิงำนบรกิำร-สทุธ	ิณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2552	เพิม่ขึน้รอ้ยละ	40	จำก	ณ	สิน้ป	ี2551	เนือ่งจำก		
มกีำรปดิงำนโครงกำรขนำดใหญ	่ซึง่ลกูคำ้ใหค้วำมส�ำคญักบักำรสง่มอบงำนงวดสดุทำ้ยสง่ผลใหภ้ำระลกูหนีค้ำ้งนำนเพิม่มำกขึน้
ส�ำหรับอัตรำกำรหมุนของลูกหนี้กำรค้ำธุรกิจงำนบริกำรลดลงจำก	6.58	เท่ำ	หรือ	55	วัน	ณ	สิ้นปี	2551	เป็น	4.79	เท่ำ	หรือ	
76	วัน	ณ	สิ้นปี	2552																																			

	 	 ส�ำหรับ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ	เท่ำกับ	319.83	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย	(1)	
ลกูหนีก้ำรคำ้จำกธรุกจิขำยสนิคำ้-สทุธ	ิ123.52	ลำ้นบำทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	39	ของลกูหนีก้ำรคำ้และตัว๋เงนิรบัสทุธิ	(2)	ลกูหนี้
จำกกำรค้ำธุรกิจงำนบริกำร-สุทธิ	196.31ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	61	ของลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ-สุทธิ	ลดลงจำก	ณ	
สิน้ป	ี2552	คดิเปน็รอ้ยละ	5	เนือ่งจำกงำนบรกิำรก�ำลงัอยูใ่นชว่งของกำรสง่มอบงำนทีแ่ลว้เสรจ็	และจะเรยีกเกบ็เงนิในไตรมำส	
1	ปี	2554	ต่อไป	

	 	 โดยอตัรำกำรหมนุของลกูหนีก้ำรคำ้ป	ี2553	จำกธรุกจิขำยสนิค้ำเทำ่กบั	3.39	เทำ่หรอื	107	วนั	จำกกำรขำยสนิค้ำใหภ้ำค
รฐัและงำนเสำโทรคมนำคม	และ	อตัรำกำรหมนุของลกูหนีก้ำรคำ้ธรุกจิงำนบรกิำรเทำ่กบั	9.08	เทำ่หรอื	40	วนั	เนือ่งจำกบรษิทั
ได้มีมำตกำรในกำรติดตำมเรียกเก็บเงินที่เข้มข้นมำกขึ้น	และก�ำลังอยู่ในช่วงส่งงำนที่เพิ่งแล้วเสร็จ

	 	 ทัง้นีบ้รษิทัมนีโยบำยในกำรตัง้คำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยพจิำรณำจำกลกูหนีแ้ตล่ะรำยทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัช�ำระ	โดยก�ำหนด
นโยบำยกำรตัง้ส�ำรองหนีส้งสยัจะสญูเตม็จ�ำนวน	ส�ำหรบัลกูหนีง้ำนบรกิำรทีเ่กนิก�ำหนดช�ำระ	1	ป	ีและตัง้ส�ำรองหนีส้งสยัจะสญู
ร้อยละ	50	ของมูลค่ำหนี้	ส�ำหรับลูกหนี้งำนขำยที่มีอำยุมำกกว่ำ	1	ปี		และก�ำหนดกำรตั้งค่ำเผื่อเต็มจ�ำนวน	ส�ำหรับลูกหนี้เช็ค
คืน	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีรำยละเอียดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำ	ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

หน่วย	:	พันบำท ณ	31	ธันวำคม	2553 ณ	31	ธันวำคม	2552
ลูกหนี้การค้าประเภทขายสินค้า
			ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในก�ำหนดช�ำระ 102,797 28,136
			ลูกหนี้กำรค้ำ
						-	เกิน						1	-			90	วัน 5,683 20,486
						-	เกิน				91	-	180	วัน 14,802 1,353
						-	เกิน		181	-	270	วัน 26 2,082
						-	เกิน		271	-	365	วัน 214 291
						-	เกิน		365	วันขึ้นไป 2,028 5,576
รวม 125,550 57,924
		หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-	ลูกหนี้กำรค้ำ													 (2,028) (5,107)

ลูกหนี้การค้าประเภทขายสินค้า-สุทธิ 123,522 52,817
ลูกหนี้การค้าประเภทงานบริการ
		ลูกหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ 44
		ลูกหนี้กำรค้ำที่อยู่ในก�ำหนดช�ำระ 102,041 181,377
		ลูกหนี้กำรค้ำ
						-	เกิน						1	-			90	วัน 80,503 75,968
						-	เกิน				91	-	180	วัน 7,023 13,180
						-	เกิน		181	-	270	วัน 1,889 13,787
						-	เกิน		271	-	365	วัน 4,633 -
						-	เกิน		365	วันขึ้นไป 221 -
รวม 196,310 284,356
		หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-	ลูกหนี้กำรค้ำ													 - -

ลูกหนี้การค้าประเภทงานบริการ-สุทธิ 196,310 284,356
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ 319,832 337,173

	ลูกหนี้เช็คคืน 15,329 14,936
		หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-	ลูกหนี้เช็คคืน													 (15,329) (14,936)
	ตั๋วเงินรับ - -

รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 319,832 337,173
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	มูลค่ำงำนที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกเก็บ

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	บรษิทัมมีลูคำ่งำนทีเ่สรจ็แลว้แตย่งัไมเ่รยีกเกบ็-สทุธ	ิ827.14	ลำ้นบำท	เพิม่ขึน้จำก	ณ	วนัที	่31	
ธันวำคม	2552	จ�ำนวน	269.83	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ	48	เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้งำนบริกำร	
และงำนที่แล้วเสร็จก�ำลังอยู่ในช่วงกำรท�ำเอกสำรเพื่อ	ตรวจรับงำนและเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำ

	 สินค้ำคงเหลือ

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ179.79	ล้ำนบำท	ลดลงจำก	ณ	สิ้นปี	2551	จ�ำนวน	35.42	ล้ำนบำท	
หรอืลดลงคดิเปน็รอ้ยละ	16	เนือ่งจำกกำรลดลงของวตัถดุบิทีใ่ชใ้นกำรผลติ	และสนิคำ้ส�ำเรจ็รปู	สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกำรขำย
ที่ลดลง	

	 	 ส�ำหรับณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ	191.93	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	สิ้นปี	2552	จ�ำนวน	12.14	
ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	7	เนื่องจำกกำรเพิ่มของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตเสำโครงเหล็ก	และสินค้ำส�ำเร็จรูปงำนเสำ
โครงเหล็ก

	 ที่ดิน	อำคำร	อุปกรณ์	–	สุทธิ	และที่ดินไม่ได้ใช้งำน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีที่ดิน	อำคำร	อุปกรณ์-สุทธิ	จ�ำนวน	290.84	ล้ำนบำท	ลดลงจำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	
2552จ�ำนวน	19.03	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ	6	ซึ่งในปี2553	บริษัทได้มีกำรเพิ่มขึ้นเครื่องจักร,	อุปกรณ์	และยำน
พำหนะมูลค่ำเท่ำกับ	24.53	ล้ำนบำท	เพื่อรองรับงำนในอนำคต	และมีค่ำเสื่อมรำคำในปี2553	เท่ำกับ	42.62	ล้ำนบำท

	 	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน	11.08	ล้ำนบำท	โดยเป็นที่ดินที่บริษัท
ได้จำกกำรช�ำระหนี้ในอดีต	ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบำยที่จะขำยที่ดินดังกล่ำวทั้งหมด	

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 	 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่สว่นใหญ่	ไดแ้กภ่ำษเีงนิไดน้ติบิคุคลถกูหกั	ณ	ทีจ่ำ่ยโดย	ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2553	มภีำษเีงนิ
ได้นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่ำย	15.31	ล้ำนบำท	เป็นภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	ณ	ที่จ่ำย	ของปี	2552	ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขอคืน
ภำษีจำกกรมสรรพำกร

	

สภำพคล่อง 

	ส�ำหรับปี	2552	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเท่ำกับ			51.54	ล้ำนบำท	เนื่องจำกรำยกำรส�ำคัญที่
ท�ำให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนลดลงได้แกก่ำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ	24.70	ล้ำนบำท	และกำรเพิ่มขึ้น
ของมูลค่ำงำนที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	191.74	ล้ำนบำท	และกำรลดลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย	65.42	ล้ำนบำท	โดย
รำยกำรที่ท�ำให้กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นได้แก่	กำรเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและงำนบริกำร	77.38	
ลำ้นบำท	กำรลดลงของสนิคำ้คงเหลอื	37.99	ลำ้นบำท	กำรลดลงของเงนิจำ่ยลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้	24.26	ลำ้นบำท	กระแสเงนิสดมกีำร
ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	13.61	ล้ำนบำท		จำกกำรจ่ำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น	27.84	ล้ำนบำท	จ่ำยเงินสดซื้อสินทรัพย์ถำวร	27.49	
ล้ำนบำท	แต่มีกำรได้รับเงินจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น	25	ล้ำนบำท	และจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว	18.78	ล้ำนบำท	
ท�ำให้กิจกำรต้องจัดหำเงินเพิ่มขึ้น	87.17	ล้ำนบำท	โดยมีรำยกำรส�ำคัญได้แก่กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอกและบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง	114.24	ลำ้นบำท	และ	เงนิกูร้ะยะยำว	10	ลำ้นบำท	โดยไดจ้ำ่ยช�ำระเงนิกูร้ะยะยำวเดมิ	40.41	ลำ้นบำทและจำ่ยเงนิปนัผล	
12.09	ล้ำนบำท

	ส�ำหรับปี	2553	บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเท่ำกับ	56.95	ล้ำนบำท	เนื่องจำกรำยกำรที่ท�ำให้กระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนกำรลดลงได้แก่	กำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำงำนที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	269.82	ล้ำนบำท	,กำรลด
ลงของเงินมัดจ�ำรับล่วงหน้ำ	22.42	ล้ำนบำท	และกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือ	12.14	ล้ำนบำท	โดยรำยกำรที่ท�ำให้กระแสเงินสด
จำกกิจกรรมด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นได้แก่	กำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย	46.69	ล้ำนบำท	,กำรลดลงของลูกหนี้กำรค้ำ
และตั๋วเงินรับ	20.06	ล้ำนบำท	,กำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน	25.16	ล้ำนบำท	และกำรลดลงของเงินฝำกประจ�ำที่ตัด
ภำระผูกพัน	15.86	บำท	กระแสเงินสดมีกำรใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	40.29	ล้ำนบำท		จำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระ
ผูกพัน	13.97	ล้ำนบำท	จ่ำยเงินสดซื้อสินทรัพย์ถำวร	18.07	ล้ำนบำท	และจ่ำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น	7.47	ล้ำนบำท	ท�ำให้กิจกำร
ต้องจัดหำเงินเพิ่มขึ้น	232.01	ล้ำนบำท	โดยได้รับเงินจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ	463.05	ล้ำนบำท	และกำรเพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะ
ยำว	25.50	ล้ำนบำท	โดยจ่ำยเงินปันผล	102.35	ล้ำนบำท	และจ่ำยเงินซื้อคืนหุ้นสำมัญ	113.04	ล้ำนบำท
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ส�ำหรบัป	ี2552	สภำพคลอ่งและอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็	เทำ่กบั	1.45	เทำ่	และ	1.24	เทำ่ลดลงจำกป	ี2551	ม	ีcash	cycle	
เพิ่มขึ้นเป็น	30	วัน	เนื่องจำกบริษัทมีกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ	31	ซึ่งสูงกวำ่อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ	19	และบริษัทใช้ระยะเวลำเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจำก	56	วันในปี	2551	เป็น	74	วันในปี	2552

	ในปี	2553	อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	เท่ำกับ	1.77	เท่ำ	และ	1.56	เท่ำ	และมี	cash	cycle	เพิ่ม
ขึ้นเป็น	84	วัน	เนื่องจำกระยะเวลำจ่ำยช�ำระหนี้ที่ลดลงเหลือเป็น	41	วัน	และอัตรำหมุนเวียนของสินค้ำคงเหลือที่ลดลงเหลือ	4.78	
เท่ำ	หรือคิดเป็นระยะเวลำในกำรขำยสินค้ำเพิ่มขึ้นเป็น	76	วัน	

	ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องโดยกำรจัดท�ำประมำณกำรกระแสเงินสดของแต่ละโครงกำร		ซึ่งผ่ำน
กำรพิจำรณำอนุมัติ	และควบคุมกำรด�ำเนินงำนจำกผู้บริหำรของบริษัท	และจะด�ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงประมำณกำรเป็น
รำยไตรมำสนอกจำกนัน้	บรษิทัยงัมกีำรจดัท�ำประมำณกำรกระแสเงนิสดของบรษิทัในภำพรวม			โดยจะมกีำรทบทวนและปรบัปรงุ
ทุกสัปดำห์

แหล่งที่มำของเงินทุน

	หนี้สิน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ำกับ	868.46	ล้ำนบำทประกอบด้วย	หนี้สินหมุนเวียน	825.45	ล้ำนบำท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	95	ของหนี้สินรวม	และ	หนี้สินไม่หมุนเวียน	43.01	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นร้อยละ	5	ของหนี้สินรวม	ทั้งนี้
หนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	สิ้นปี	2551	จ�ำนวน	120.71	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	16	
เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน	,เงินระยะสั้นจำกบุคคลภำยนอก	และ	เงิน
มัดจ�ำรับล่วงหน้ำงำนบริกำร

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	918.64	ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	จ�ำนวน		
50.18	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	6	โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน	887.95	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ	97	ของหนี้
สินรวมและหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�ำนวน	30.69	ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ	3	ของหนี้สินรวม	

	 	 ทั้งนี้	หนี้สินหมุนเวียน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำ
หนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำยและเจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน	โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	ประกอบ
ด้วยรำยกำรหลัก	คือเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจำกธนำคำรคิดเป็นร้อยละ	17	ของหนี้สินหมุนเวียน	,เจ้ำหนี้กำรค้ำ
และตั๋วเงินจ่ำยคิดเป็นร้อยละ	30	ของหนี้สินหมุนเวียน	,เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นคิดเป็นร้อยละ	20	ของหนี้สินหมุนเวียน

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2552	บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้	เทำ่กบั	740.50	ลำ้นบำท	เพิม่ขึน้จำกสิน้ป	ี2551	จ�ำนวน	10.12	ลำ้น
บำท	จำกกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรสะสมจ�ำนวน	37.94	ล้ำนบำท	และกำรเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน	2.25ล้ำ
นบำทจำกกำรใช้สทิธิในใบส�ำคัญแสดงสทิธิซึ่งออกใหแ้กก่รรมกำร	ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท	โดยส่วนของผู้ถือหุ้นสว่น
น้อยลดลง	38.27	ล้ำนบำท

	 	 ส�ำหรับ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ำกับ	1,050.42	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกวันที่	31	ธันวำคม	
2552	จ�ำนวน	309.92	ล้ำนบำท	จำกกำรเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้วจ�ำนวน	130.86	ล้ำนบำทและส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ	311.22	ล้ำนบำทจำกกำรใช้สิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำมัญ(DEMCO-W1	,DEMCO-W2)	

	 	 ทัง้นี	้ตำมรำยงำนกำรประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที	่1	/2553	เมือ่วนัที	่27	พฤษภำคม	2553	ไดม้มีตเิปน็เอกฉนัทใ์นสว่นที่
เป็นสำระส�ำคัญ	ได้แก่	อนุมัติให้จัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ	DEMCO-W1	จ�ำนวน	16.97	ล้ำนหุ้น	เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ	
DEMCO-W2	เนื่องจำกปรับสิทธิกำรจ่ำยเงินปันผล	โดยก�ำหนดให้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1.019	
หุ้น	รำคำกำรใช้สิทธิใหม่	2.552	บำท	ต่อหุ้น	ก�ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยวันที่	9	มิถุนำยน	2553
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	 	 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที	่2	/2553	เมื่อวันที่	23	กรกฎำคม	2553	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในส่วนที่เป็น
สำระส�ำคัญดังนี้

(1)		 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำกจ�ำนวน	451,935,207	บำท	เป็นจ�ำนวน	435,461,843	บำท	โดยตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่
ยังมิได้ออกจ�ำหน่ำย	จ�ำนวน	16,473,364	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	

(2)		 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	200,000,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท	จำกทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	435,461,843	
บำท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น	635,461,843	บำท	

(3)		 มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ดังนี้		

•	 จดัสรรหุน้เพิม่ทนุจ�ำนวน	110,000,000	หุน้	เพือ่รองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้เพิม่ทนุของ
บริษัทครั้งที่	3	("DEMCO-W3")

•	 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน	74,000,000	หุ้น	เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทครั้งที่	4	("DEMCO-W4")

•	 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน	16,000,000	หุ้น	เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ	ซึ่ง
จัดสรรให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	ตำมโครงกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ต่อกรรมกำรและ
พนักงำน	ครั้งที่	2("DEMCO-ESOP	#2")

	 	 ทั้งนี้	ในกรณีที่มีหุ้นสำมัญที่จัดสรรไว้รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W3	เหลืออยู่หลังจำกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลง	และมีเหตุกำรณ์ที่ต้องปรับสิทธิตำมเง่ือนไขในข้อก�ำหนดว่ำด้วยสิทธิหน้ำที่ของผู้ออกใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W4	เป็นเหตุให้ต้องมีกำรจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิเพิ่มขึ้น	ให้คณะ
กรรมกำรมีอ�ำนำจจัดสรรหุ้นสำมัญส่วนที่เหลือจำกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W3	ที่หมดอำยุมำรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W4	ที่มีกำรปรับสิทธินั้นได้

ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

1		 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W1)	

	 	 ในระหว่ำงปี	2553	มีผู้ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจ�ำนวน	86.73	ล้ำนหุ้น	คิดเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้รับ
จำกกำรใชส้ทิธ	ิ329.23	ลำ้นบำท	คงเหลอืใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธจิ�ำนวน	13.23	ลำ้นหนว่ย	ซึง่พน้สภำพจำกกำรเปน็
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	26	มีนำคม	2553	และไม่สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้อีก	

2	 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W2)	

	 	 ในระหว่ำงปี	2553	มีผู้ใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจ�ำนวน	44.01	ล้ำนหุ้น	คิดเป็นจ�ำนวนเงินที่ได้รับ
จำกกำรใชส้ทิธิ	112.40	ลำ้นบำท	คงเหลอืใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธจิ�ำนวน	0.29	ลำ้นหนว่ย	ซึง่พน้สภำพจำกกำรเปน็
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่	9	มิถุนำยน	2553	และไม่สำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญได้อีก	

3	 ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	2	/2553	เมื่อวันที่	23	กรกฎำคม	2553	ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในส่วนที่เป็น	
	 	 สำระส�ำคัญดังนี้	

(3.1)		อนมุตักิำรออกใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั	ครัง้ที	่3	(DEMCO-W3)	จ�ำนวน	110,000,000	หนว่ย	
เพือ่เสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้	ซึง่กำรออกใบส�ำคญัแสดงสทิธนิีม้วีตัถปุระสงค์
เพือ่ใชเ้ปน็ทนุหมนุเวยีนและรองรบักำรขยำยกจิกำรของบรษิทัในอนำคตโดยมรีำยละเอยีดใบส�ำคญัแสดงสทิธเิพือ่
ซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W3)	ในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้	

•	 	 เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

•	 รำคำต่อหน่วย	0	บำท	

•	 	 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตรำส่วน	หุ้นสำมัญเดิม	4	หุ้นต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	
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•	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1	หุ้น		

•	 รำคำกำรใช้สิทธิ	2.7	บำท	ต่อหุ้น		

•	 ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	วันที่	10	สิงหำคม	2553			

•	 อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	ปี	6	เดือน	(กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับวันที่	10	กุมภำพันธ์	2555)

•	 บริษัทจะน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

	 	 บริษัทได้จ�ำหน่ำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W3)	จ�ำนวน	108,862,537	หน่วย	ส่วนใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจ�ำนวน	1,137,463	หน่วย	บริษัทจะด�ำเนินกำรยกเลิก

(3.2)			 อนุมัติกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	ครั้งที่	4	(DEMCO-W4)	จ�ำนวน	74,000,000	
หน่วย	เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น	ซึ่งกำรออกใบส�ำคัญแสดงสิทธินี้มี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ปน็ทนุหมนุเวยีนและรองรบักำรขยำยกจิกำรของบรษิทัในอนำคตโดยมรีำยละเอยีดใบส�ำคญั
แสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W4)	ในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้	

•	 เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

•	 รำคำต่อหน่วย	0	บำท	

•	 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตรำส่วน	หุ้นสำมัญเดิม	6	หุ้นต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	

•	 อัตรำกำรใช้สิทธิ	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1	หุ้น		

•	 รำคำกำรใช้สิทธิ	5	บำท	ต่อหุ้น		

•	 ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	วันที่	10	สิงหำคม	2553			

•	 อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	2	ปี	6	เดือน	(กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับวันที่	10	กุมภำพันธ์	2556)

•	 บริษัทจะน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

	 	 บริษัทได้จ�ำหน่ำยใบส�ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ	(DEMCO-W4)	จ�ำนวน	72,575,031	หน่วย	ส่วนใบ
ส�ำคัญแสดง	สิทธิที่เหลือจ�ำนวน	1,424,969	หน่วย	บริษัทจะด�ำเนินกำรยกเลิก

(3.3)			 อนมุตักิำรออกใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั	เพือ่จดัสรรใหแ้กก่รรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำน
ครั้งที่	2(DEMCO-ESOP#2)	จ�ำนวน	16,000,000	หน่วย	เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนของ
บรษิทั	ซึง่กำรออกใบส�ำคญัแสดงสทิธนิีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรำ้งเสรมิก�ำลงัใจ	สรำ้งแรงจงูใจ	และเปน็ผลตอบแทน
กำรปฏบิตังิำนแกบ่คุลำกรของบรษิทัโดยมรีำยละเอยีดใบส�ำคญัแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สำมญั	(DEMCO-ESOP#2)	
ในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญ	ดังนี้		

•	 เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและไม่สำมำรถเปลี่ยนมือได้

•	 รำคำต่อหน่วย	0	บำท	

•	 จัดสรรให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัท	โดยไม่ผ่ำนผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

•	 ตรำกำรใช้สิทธิ	ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้	1	หุ้น		

•	 รำคำกำรใช้สิทธิ	2.7	บำท	ต่อหุ้น		

•	 ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	วันที่	10	สิงหำคม	2553			

•	 อำยุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ	3	ปี	(กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยให้ตรงกับวันที่	30	กันยำยน	2557)

•	 บริษัทจะไม่น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ
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หุ้นทุนซื้อคืน

	 	 ตำมรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ครัง้ที	่6	/2553	เมือ่วนัที	่16	สงิหำคม	2553	ไดม้มีตอินมุตัโิครงกำรซือ้หุน้คนื
เพือ่กำรบรหิำรกำรเงนิส�ำหรบัสภำพคลอ่งสว่นเกนิ	จ�ำนวนเงนิไมเ่กนิ	214	ลำ้นบำท	เปน็จ�ำนวนหุน้	40	ลำ้นหุน้	โดยจะด�ำเนนิ
กำรซือ้หุน้ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตัง้แตว่นัที่	30	สงิหำคม	2553	ถงึวนัที่	1	มนีำคม	2554	และมกี�ำหนดระยะเวลำ
จ�ำหน่ำยหุ้นซื้อคืนภำยหลัง	6	เดือน	นับกำรซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกิน	3	ปี	นับจำกวันที่ซื้อคืนหุ้นเสร็จแล้วเสร็จ	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีหุ้นสำมัญซื้อคืนจ�ำนวน	24.78	ล้ำนหุ้น	รำคำทุนรวม	124.19	ล้ำนบำท

	 	 ตำมจดหมำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่	กลต.	ชส.	(ว)	2/2548	ลงวันที่	14	
กุมภำพันธ์	2548	เกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินก�ำไรสะสม	และให้บริษัทต้องกันก�ำไรสะสมไว้เป็นเงินส�ำรองเท่ำกับ
จ�ำนวนเงินที่ได้	จ่ำยซื้อคืนจนกว่ำจะมีกำรจ�ำหน่ำยหุ้นซื้อคืนได้หมด	หรือลดทุนที่ช�ำระแล้ว	โดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จ�ำหน่ำยไม่
หมด	แลว้แตก่รณ	ีณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2553	บรษิทัไดจ้ดัสรรก�ำไรสะสมเปน็ส�ำรองส�ำหรบัหุน้ซือ้คนืจ�ำนวน	124.19	ลำ้นบำท	

 ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	1.23	เท่ำ	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	วันที่	31	
ธันวำคม	2551	ซึ่งเท่ำกับ	1.14	เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร	และเงินกู้ยืมระยะสั้น
จำกบุคคลภำยนอก

	 	 ส�ำหรับ	ณ	วันที	่31	ธันวำคม	2553	บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	0.87	เท่ำ	จำกกำรเพิ่มของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรำที่สูงกวำ่กำรเพิ่มในส่วนของหนี้สิน	โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจำกใช้สิทธิในใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
สำมัญและกำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรสะสม

	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 	 ส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2552	ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีคือ	บริษัท	เอส.เค.แอคเคำน์แต้นท์	เซอร์
วิสเซส	จ�ำกัด	คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้น	834,000	บำท	โดยเป็นค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส	จ�ำนวน	504,000	บำท	และ
ค่ำรับรองงบกำรเงินประจ�ำปีเท่ำกับ	330,000	บำท	และค่ำบริกำรอื่น	(Non-	Audit	Fee)	อีกจ�ำนวน	87,681.70	บำท	ซึ่งเป็น
ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำยำนพำหนะของผู้สอบบัญชี

	 	 ส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2553	ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีคือ	ส�ำนักงำนสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	คิด
เปน็มลูคำ่รวมทัง้สิน้	895,000บำท	โดยเปน็คำ่สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส	จ�ำนวน	712,500	บำท	และคำ่รบัรองงบกำรเงนิ
ประจ�ำปีเท่ำกับ	182,500	บำท	และค่ำบริกำรอื่น	(Non-	Audit	Fee)	อีกจ�ำนวน	57,000	บำท	ซึ่งเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำยำน
พำหนะของผู้สอบบัญชี

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต

ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก

ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจจำกวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงิน	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค	ท�ำให้
กำรลงทุนของภำคเอกชนชะงักงัน	ในขณะที่กำรลงทุนในโครงกำรด้ำนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำอำจจะเลื่อนก�ำหนดออกไปอีก	1-2	ปี	
อยำ่งไรกต็ำมกำรทีร่ฐับำลไดก้�ำหนดนโยบำยทีจ่ะเรง่กำรลงทนุภำครฐัในโครงกำรขนำดใหญ	่รวมถงึกำรออกมำตรกำรกระตุน้ระบบ
เศรษฐกจิ	อยำ่งตอ่เนือ่งนำ่จะท�ำใหร้ะบบเศรษฐกจิฟืน้ตวัไดบ้ำ้ง	ซึง่ในระหวำ่งรอกำรฟืน้ตวับรษิทัไดข้ยำยแนวธรุกจิไปสูโ่ครงกำรผลติ
กระแสไฟฟำ้ดว้ยพลงังำนลมและแสงอำทติย	์ในฐำนะผูร้ว่มพฒันำโครงกำรและผูก้อ่สรำ้ง	รวมทัง้ขยำยธรุกจิไปสูง่ำนอำณตัสิญัญำณ
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย	ซึ่งล้วนเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดและกำรสร้ำงรำยได้	ที่จะบรรเทำผลกระทบจำกวิกฤติกำรณ์
ทำงกำรเงินและกำรผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อบริษัท

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 การเข้าลงทุนในบริษัทเจ พี เอ็ม อินเตอร์ จ�ากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบจก. เด็มโก้ อินดัสตรี่)

	บริษัทได้เข้ำลงทุนในบริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ำกัดในสัดส่วนร้อยละ	65.0	ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	โดยได้เริ่มลงทุนเมื่อ
วนัที	่15	มกรำคม	2551	และภำยหลงักำรลงทนุ	บรษิทัมนีโยบำยในกำรปรบัเปลีย่นแผนกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั	เดม็โก	้อนิดสัตรี	่
จ�ำกดั	โดยจะมุง่เนน้กำรด�ำเนนิธรุกจิรบัจ้ำงและตดิตัง้ภำชนะแรงดนัสงูซึง่ใชใ้นธรุกจิกำรผลติไฟฟ้ำและโรงงำนปโิตรเคมใีหม้ำกขึน้
แทนธรุกจิรบัจำ้งและตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ซึง่เปน็ธรุกจิหลกัของเดม็โก้	อนิดสัตรี	่ในปจัจบุนั	ทัง้นี	้ธรุกจิรบัจำ้งและตดิตัง้ภำชนะแรง
ดนัสงูถอืไดว้ำ่เปน็ธรุกจิใหมข่องบรษิทั	ดงันัน้จงึยงัไมส่ำมำรถคำดเดำผลกำรด�ำเนนิงำนทีแ่นน่อนได	้โดยหำกผลกำรด�ำเนนิงำนไม่
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในอนำคตได้	

	อยำ่งไรกด็บีรษิทัจงึมคีวำมเชือ่มัน่วำ่ในอนำคตบรษิทัหรอืหนว่ยงำนตำ่งๆในธรุกจิกำรผลติไฟฟำ้ทัง้ภำคเอกชนและภำครฐัยงั
คงมีควำมต้องกำรในกำรใช้ภำชนะแรงดันสูงเพิ่มมำกขึ้น	นอกจำกนี้ภำชนะแรงดันสูงยังสำมำรถใช้ในโรงงำนปิโตรเคมีและโรงงำน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊สและกำรจัดเก็บของเหลวที่มีแรงดันสูงได้อีกด้วยจึงสำมำรถลดกำรพึ่งพำกลุ่มลูกค้ำเฉพำะกลุ่มได้
เป็นอย่ำงดี

	

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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 รำยกำรระหว่ำงกัน
สรปุรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทั	บรษิทัยอ่ย	และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืกบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ีเ่กดิ

ขึ้นของปี	2552	และของปี	2553	บริษัทมีกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความ
สัมพันธ์

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ ปี 2552 ปี 2553 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ

บริษัท  เด็มโก้ อินดัสตรี่ส์ จ�ากัด

ด�ำเนนิธรุกจิผลติและตดิตัง้โครงสร้ำง
เหล็กส�ำหรับอำคำรและโรงงำน
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่,ผลิตและ
จ�ำหน่ำยภำชนะรับแรงดัน	ที่ใช้ใน
โรงงำนอุตสำหกรรม,โรงไฟฟ้ำและ
โรงงำนปิโตรเคมี

	ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	494	หมู่ที่	7	ต�ำบล
หนองขำม	อ�ำเภอศรรีำชำ	จงัหวดัชลบรุี

มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้											

บริษัท	 เด็มโก้ 	 อินดัสตรี่ 	 จ� ำกัด	
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	บริษัท	 เด็มโก้	
จ�ำกดั(มหำชน)	เปน็ผูถ้อืหุน้	(สดัสว่น	
65	%)

เงินให้กู้ยืม 5,000,000.00 34,000,000.00 เงินให้กู้ยืม	5,000,000.00บำทสัญญำเลขที่	
004/52	เริ่มกู้วันที่	22	ธันวำคม	2552	ช�ำระ
เมื่อทวงถำม	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	7.75	ต่อปี

	เงนิใหกู้ย้มื	10,000,000.00	บำท	สญัญำเลขที	่
001/53	เริม่กู	้วนัที	่25	กมุภำพนัธ	์2553			ช�ำระ
เมือ่ทวงถำม		อตัรำดอกเบีย้	รอ้ยละ	7.75	ตอ่ปี

	เงินให้กู้ยืม	10,000,000.00	บำท	สัญญำเลข
ที่	002/53	เริ่มกู้	วันที่	17		พฤษภำคม	2553	
ช�ำระภำยในวันที่	เมื่อทวงถำม	อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ	7.75	ต่อปี

	เงินให้กู้ยืม	3,000,000.00	บำท	สัญญำเลขที่	
003/53	เริ่มกู้	วันที่	27		สิงหำคม	2553	ช�ำระ
เมือ่ทวงถำม		อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ	7.75	ตอ่ปี

	เงนิใหกู้ย้มื	3	,000,000.00	บำท	สญัญำเลขที	่
004/53	เริ่มกู้	วันที่	24	กันยำยน		2553	ช�ำระ
เมื่อทวงถำม	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	7.75	ต่อปี

เงินให้กู้ยืม	3	,000,000.00	บำท	สัญญำเลขที่	
005/53	เริ่มกู้	วันที่	14		ตุลำคม		2553	ช�ำระ
เมื่อทวงถำม	อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	7.75	ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 58,827.26 1,699,691.76 บรษิทัคดิอตัรำดอกเบีย้ไมต่่�ำกวำ่อตัรำดอกเบีย้
ที่บริษัทกู้ยืมจำกธนำคำร

ขำยสินค้ำ 10,686,340.56 21,445,631.34 เป็นรำยได้ขำยสินค้ำ

บรษิทัคดิคำ่สนิคำ้ในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

ค่ำจ้ำงออกแบบ,	
จัดหำติดตั้งระบบ
ไฟฟ้ำ,	ระบบ
เครื่องกล,ถังภำชนะ
รับแรงดันรวมถึงกำร
ตรวจทดสอบควบคุม
คุณภำพ

•	งำน	Bangkok	
Green	&Zenith	
Green

00.0075,0 229,500.00 เป็นค่ำจ้ำงงำนโครงกำร

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความ
สัมพันธ์

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ ปี 2552 ปี 2553 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ

•	งำน	Refurbished	
Work	/	ปตท.

5,549,000.00 เป็นค่ำจ้ำงงำนโครงกำร

•	TPV	System	project	
/บมจ.ไทยอินดัสเตรี
ยลแก๊ส

3,300,000.00 เป็นค่ำจ้ำงงำนโครงกำร

บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรีส์	จ�ำกัด	คิดค่ำบริกำร
ในรำคำตลำดทั่วไป

ค่ำเช่ำรถเครน	และ
อุปกรณ์นั่งร้ำน

236,041.96 917,817.43 เป็นค่ำใช้จ่ำย

ค่ำที่ปรึกษำระบบ
คุณภำพ

-0- 73,500.00 เป็นค่ำใช้จ่ำย

ซื้อ	H-BEAM	และ

วัสดุโรงงำน

-0- 367,620.00 ซื้อสินค้ำ

บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรีส์	จ�ำกัด	คิดค่ำสินค้ำ
ในรำคำตลำดทั่วไป

บริษัท		วิน	เอนเนอร์ยี	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

ด�ำเนินธุรกิจพัฒนำโครงกำรโดยผลิต
พลังงำนลม

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง	กรุงเทพฯ

มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้

มีกรรมกำร	บมจ.เด็มโก้	

ถือหุ้น	2,500,000	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ	5%

ขำยสนิคำ้ประเภทเสำ
วดัลม	5	รำยกำร	และ	

TOP	MOUNTING	
BOOM		2	รำยกำร

รับจ้ำงท�ำฐำนรำกรับ
เสำ,	งำนติดตั้งพร้อม
ทำสี,

งำนติดตั้งระบบ
กรำวด์ล่อฟ้ำ	และชุด	
O.B.Light	แบบ	Sola,	
ย้ำยเสำวัดแรงลม

4,008,062.60

3,987,442.51

เป็นรำยได้ขำยสินค้ำ	

บรษิทัคดิคำ่สนิคำ้ในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

เป็นรำยได้งำนบริกำร

บรษิทัคดิคำ่บรกิำรในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

งำนร่วมพัฒนำ
โครงกำรผลิตกระแส
ไฟฟำ้ดว้ยพลงังำนลม

35,000,000.00 เป็นรำยได้งำนบริกำร

รำยได้อื่น	ๆ

ค่ำใช้จ่ำย

24,995,000.00

5,350.00

บรษิทัไดร้บักำรโอนหุน้	บรษิทั	วนิ	เอนเนอรย์ี	่
โฮลดิง้	จ�ำกดั	จ�ำนวน	2.5	ลำ้นหุน้	รำคำ	PAR	
หุน้ละ	10	บำท	เปน็เงนิ	25	ลำ้นบำท	จำกบรษิทั	
รนีวิเอเบลิ	เอนเนอย	ีคอรเ์ปอรเ์รชัน่	จ�ำกดั	เปน็
คำ่ตอบแทนจำกกำรรว่มพฒันำโครงกำรพลงังำน
ลม	จนสำมำรถยื่นข้อเสนอขอขำยไฟฟ้ำกับ	
กฟผ.จ�ำนวน	8	โครงกำร	ก�ำลังกำรผลิตรวม	
680	เมกกะวัตต์	รำยละเอียดตำมสัญญำร่วม
มือพัฒนำโครงกำร	และบันทึกแก้ไขและเพิ่ม
เติมสัญญำร่วมมือพัฒนำโครงกำร	ฉบับวันที่	
11	กันยำยน	2552	และวันที่	20	พฤศจิกำยน	
2552	โดยมีค่ำใช้จ่ำยโอนหุ้น	5,350	บำท

ลูกหนี้อื่น

คำ่ธรรมเนยีมธนำคำร

262,500.00 ค่ำธรรมเนียมหนังสือค้�ำประกันกำรยื่นเสนอ
ขอขำยไฟฟ้ำ	จ�ำนวน	3	ฉบับ

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความ
สัมพันธ์

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ ปี 2552 ปี 2553 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ

บริษัท		ซัลเทนเอเบิล	

เอนเนอยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	

บริษัทถือหุ้น			2.645	ล้ำนหุ้น			คิด
เป็นร้อยละ	8.82%

ก่อสร้ำง	Balance	of	
Plant	(BOP)	ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม
เขำค้อ

14,345,920.09 เป็นรำยได้งำนบริกำร

บรษิทัคดิคำ่บรกิำรในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

บจก.ไทยแองเกิ้ ล 	 เอ็นจิ เนียริ่ ง	
(ประเทศไทย)

12/555	หมู่	15	อำคำรกุหลำบ	ชั้น6	
ถ.บำงนำ-ตรำด	ต.บำงแกว้	อ.บำงพล	ี
จ.สมทุรปรำกำร	10540	มคีวำมสมัพนัธ์
ร่วมกัน	โดยมีกรรมกำร

บ จก . ไ ท ย แ อ ง เ กิ้ ล 	 เ อ็ น จิ เ นี ย
ริ่ง(ประเทศไทย)

เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย

ขำยสินค้ำ 537,567.38 เป็นรำยได้ขำยสินค้ำ

บรษิทัคดิคำ่สนิคำ้ในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

บริษั ท 	 	 รี นิ ว เอ เบิ ล 	 เอน เนอยี่ 	
คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง	กรุงเทพฯ

ขำยสินค้ำ 15,000.00 เป็นรำยได้ขำยสินค้ำ

บรษิทัคดิคำ่สนิคำ้ในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

บริษัทในเครือบริษัทวินด์	เอนเนอร์ยี่	
โฮลดิ้ง	จ�ำกัด

ก่อสร้ำง	Balance	of	
Plant	(BOP)	ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม	
เวสท์ห้วยบง	2

52,240,198.08 เป็นรำยได้งำนบริกำร

บรษิทัคดิคำ่บรกิำรในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

บริษัทในเครือ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์
ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ซึ่ง	บริษัท	วินด์	เอน
เนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ถือหุ้นสัดส่วน	
51.64.%	เป็นผลให้กรรมกำร	บมจ.
เด็มโก้	ถือหุ้นทำงอ้อม2.58%

ขำยสินค้ำประเภท	
TOP	MOUNTING

ลูกหนี้อื่น

คำ่ธรรมเนยีมธนำคำร

73,000.00

135,000.00

เป็นรำยได้ขำยสินค้ำ	

บรษิทัคดิคำ่สนิคำ้ในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

ค่ำธรรมเนียมหนังสือค้�ำประกันกำรยื่นเสนอ
ขอขำยไฟฟ้ำ		จ�ำนวน	1	ฉบับ	

บริษัท	เฟิร์ส	โครำช	วินด์	จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง	กรุงเทพฯ

ก่อสร้ำง	Balance	of		
Plant	(BOP)	ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม	
เวสท์ห้วยบง	3

53,033,832.59 เป็นรำยได้งำนบริกำร

บรษิทัคดิคำ่บรกิำรในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

บริษัทในเครือ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์
ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ซึ่ง	บริษัท	วินด์	เอน
เนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ถือหุ้นสัดส่วน	
68.59%	เป็นผลให้กรรมกำร	บมจ.
เด็มโก้	ถือหุ้นทำงอ้อม3.43%

ขำยสินค้ำ 52,000.00 เป็นรำยได้ขำยสินค้ำ

บรษิทัคดิคำ่สนิคำ้ในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความ
สัมพันธ์

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ ปี 2552 ปี 2553 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ

บจก.	เค.อำร์	ทู	&	บจก.เฟิร์ส	โครำช	
วินด์	

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง	กรุงเทพฯ

งำนสนับสนุนกำร
พัฒนำโครงกำรผลิต
ไฟฟำ้ดว้ยพลงังำนลม
โครงกำรเวสต	์หว้ยบง

38,887,500.24 เป็นรำยได้งำนบริกำร

บรษิทัคดิคำ่บรกิำรในอตัรำทีค่ดิกบัลกูคำ้ทัว่ไป

บจก.เค.อำร์.วัน

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง

บริษัทในเครือ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์
ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ซึ่ง	บริษัท	วินด์	เอน
เนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัดถือหุ้นสัดส่วน	
99.997%	เป็นผลให้กรรมกำร	บมจ.
เด็มโก้	ถือหุ้นทำงอ้อม	5.00%

ลูกหนี้อื่น

คำ่ธรรมเนยีมธนำคำร

135,000.00 คำ่ธรรมเนยีมหนงัสอืค้�ำประกนักำรยืน่ซองขอ
ขำยไฟฟ้ำ	จ�ำนวน	1	ฉบับ

บจก.เทพำรักษ์

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง

บริษัทในเครือ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์
ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ซึ่ง	บริษัท	วินด์	เอน
เนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัดถือหุ้นสัดส่วน	
99.997%เป็นผลให้กรรมกำร	บมจ.
เด็มโก้	ถือหุ้นทำงอ้อม	5.00%

ลูกหนี้อื่น

คำ่ธรรมเนยีมธนำคำร

135,000.00 คำ่ธรรมเนยีมหนงัสอืค้�ำประกนักำรยืน่ซองขอ
ขำยไฟฟ้ำ	จ�ำนวน	1	ฉบับ

บจก.อีสต์	ห้วยบง	วินด์

ที่ตั้งส�ำนักงำน	:	199	ซอยศูนย์วิจัย	
ถนนเพชรบุรี	แขวงบำงกะปิ	 เขต
ห้วยขวำง	กรุงเทพฯ

บริษัทในเครือ	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์
ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	ซึ่ง	บริษัท	วินด์	เอน
เนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ำกัดถือหุ้นสัดส่วน	
99.997%	เป็นผลให้กรรมกำร	บมจ.
เด็มโก้	ถือหุ้นทำงอ้อม5.00%

คำ่ธรรมเนยีมธนำคำร 135,000.00 คำ่ธรรมเนยีมหนงัสอืค้�ำประกนักำรยืน่ซองขอ
ขำยไฟฟ้ำ	จ�ำนวน	1	ฉบับ

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553170



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ความ
สัมพันธ์

ลักษณะ/                
ประเภทรายการ ปี 2552 ปี 2553 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ

บจก.วะตะแบก	วินด์

ทีต่ัง้ส�ำนกังำน	:	ชัน้	27	อำคำรเอม็.ไทย.
ทำวเวอร์	ออลซีซั่นเพลส	87	ถ.วิทยุ	
แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

บริษัทในเครือ	บริษัท	วินด์	เอนเนอ
ร์ยี่	โฮลดิ้ง	

ซึ่ง	บริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	
จ�ำกัดถือหุ้นสัดส่วน	99.997%	เป็น
ผลให้กรรมกำร	บมจ.เด็มโก้	ถือหุ้น
ทำงอ้อม5.00%

ขำยสินค้ำ	TOP

	MOUNTING	BOOM

ลูกหนี้อื่น

คำ่ธรรมเนยีมธนำคำร

5,000.00

37,500.00

คุณสวำสดิ์		ปุ้ยพันธวงศ์

ทีอ่ยู	่21/36	หมูท่ี	่2	ต.	ชำ้งเผอืก	อ.เมอืง
เชียงใหม่		จ.เชียงใหม่

มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทดังนี้

-		คุณสวำสดิ์		ปุ้ยพันธวงศ์		เป็นผู้
ถือหุ้น										สัดส่วน			8.61	%	ขอ
งบมจ.	เด็มโก้	และเป็นสำมีของคุณ
ประพรี	์ปุย้พนัธวงศ	์				กรรมกำรและ
ผู้ถือหุ้นสัดส่วน	

22.71	%	ของ	บมจ.	เด็มโก้		

-	ค่ำที่ปรึกษำ 360,000.00 360,000.00 คุณสวำสดิ์		ปุ้ยพันธวงศ์	เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้
บรหิำรระดบัสงูในรฐัวสิำหกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ
ไฟฟำ้	กอรปกบัเปน็ผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ	ใน
ดำ้นเทคนคิของระบบไฟฟำ้	บรษิทัจงึเรยีนเชญิ

มำเปน็ทีป่รกึษำ		เพือ่ด�ำเนนิกำรวำงแผนดำ้น
กำรตลำด	แนะน�ำลกูคำ้และใหค้�ำปรกึษำเกีย่ว
กับเทคนิคของระบบไฟฟ้ำ

โดยบริษัทได้ท�ำสัญญำว่ำจ้ำงคุณสวำสดิ์	ปุ้ย
พนัธวงศ	์	เปน็ทีป่รกึษำของบรษิทั	โดยสญัญำ
ว่ำจ้ำงมีระยะเวลำครั้งละ	6	เดือน	โดยมีรำย
ละเอียดค่ำจ้ำงดังนี้

มกรำคม	-	มิถุนำยน	2552	และ	กรกฎำคม	–	
ธันวำคม	2552	เดือนละ	30,000	บำท

มกรำคม	-	มิถุนำยน	2553	และ	กรกฎำคม	
–	ธันวำคม	2553	เดือนละ	30,000	บำทรำย
ละเอียดตำมสัญญำจ้ำงที่แนบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแลว้มคีวำม
เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล	
เนื่องจำก	คุณสวำสดิ์	ปุ้ยพันธวงศ์	เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงในรัฐวิสำหกิจที่
เกี่ยวข้องกับงำนระบบไฟฟ้ำ	ดังนั้น	จึงเป็น
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	ในด้ำนเทคนิคของ
ระบบไฟฟ้ำรวมถึงกำรวำงแผนกำรตลำดและ
กำรแนะน�ำลูกค้ำให้กับบริษัท

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง                 

บริษัทมีมำตรกำรที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้น	โดยก�ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท	หรือบริษัทย่อย
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้	
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็น	ควำมสมเหตุสมผล	และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น	โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ		
ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในตลำด	และมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก	ในกรณีที่	
คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่คีวำมช�ำนำญ		ในกำรพจิำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจเกดิขึน้	บรษิทัจะไดใ้หบ้คุคลทีม่คีวำมรูค้วำมช�ำนำญ
พิเศษ	เชน่	ผูส้อบบญัชี			ผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิ	เปน็ต้น	ทีเ่ปน็อสิระจำกบรษิทัและบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เปน็ผูใ้หค้วำมเหน็	
เกีย่วกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว	เพือ่น�ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติตำมแต่กรณี

นอกจำกนี้	บริษัท	มีกำรก�ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผู้บริหำร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำร
ที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	และคณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย	
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึง
กำรปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปดิเผยขอ้มลูกำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยงและกำรไดม้ำหรอืจ�ำหนำ่ยทรพัยส์นิทีส่�ำคญัของบรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย	รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่�ำหนดโดยสมำคมของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	และตำมมำตรฐำนบญัชี
ทีก่�ำหนดโดยสมำคมนกับญัชโีดยเครง่ครดั	และจะท�ำกำรเปดิเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำร
ตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และเปดิเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ�ำป	ี(แบบ	56-1)	และรำยงำนประจ�ำป	ี

นโยบายในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัอำจมกีำรเขำ้ท�ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต	โดยหำกเปน็รำยกำรทีเ่ปน็ธรุกจิปกต	ิจะตอ้งตัง้อยูบ่นเงือ่นไปทำงกำรคำ้
ตำมปกต	ิทีส่ำมำรถอำ้งองิไดก้บัเงือ่นไปทำงธรุกจิประเภทเดยีวกบัทีบ่รษิทักระท�ำกบับคุคลภำยนอก	ทัง้นี	้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส	

ส�ำหรับกรณีที่เป็นรำยกำรระหว่ำงกันที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติ	บริษัทจะจัดให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอน
กำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ระบุไว้ในข้ำงต้น

บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2553172




