
บร�ษัท เด็มโก� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เด็มโก� จำกัด (มหาชน)
Dem

co Public C
om

pany Lim
ited

Annual Report 2019

59 หมู�ที่ 1   ตำบลสวนพร�กไทย  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  12000

โทรศัพท� 02-959-5811  โทรสาร 02-959-5811

WWW.DEMCO.CO.TH





4

12

28

53

60

105

125

226

5

13

35

57

95

108

129

227

8

16

36

58

99

117

131

10

27

39

59

104

118

135

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

ความเป็นมาและพัฒนาการ
ที่ส�าคัญ

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

การก�ากับดูแลกิจการ

ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุปของบริษัท

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่องบการเงิน

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บมจ. เด็มโก้

วสิยัทัศน์ พนัธกจิ ค่านยิมองค์กร

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม / 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

รายงานผู้สอบบัญชี

รายงานของคณะกรรมการลงทนุ

คณะผู้บริหาร บมจ. เด็มโก้

เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายการระหว่างกัน

นโยบายการจ่ายปันผล

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รายงานของคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ

ผังโครงสร้างองค์กร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผังโครงสร้างการจัดการ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
รายการระหว่างกัน / นโยบาย
การท�ารายการระหว่างกัน
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1-สารจากประธานกรรมการ_TH_V1

	 ภาพรวมทั้งปี	 2562	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ	 2.4	 เทียบกับร้อยละ	4.2	 ในปี	 2561	 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลง 
ร้อยละ	3.2	การบริโภคภาคเอกชน	และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	4.5	และร้อยละ	2.2	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ย 
ร้อยละ	0.7	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	6.8	ของ	GDP
	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	และมั่นคง	เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรที่	 “มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นน�า	ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	พลังงานและสาธารณูปโภค	ทั้งในประเทศ	และกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน	(CLMV)”	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	สังคม	และ	สิ่งแวดล้อม	
	 ในปี	 2562	 เป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เน่ืองจากเป็นปีท่ีมีการแข่งขันท่ีสูงข้ึนในกลุ่มสถานี
ไฟฟ้า	และสายส่งภาครัฐ	สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน	 การเชื่อมโยงของเทคโนโลยี	Grid	Modernization,	 Smart	
Grid,	 Smart	 Energy	 รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อฐานราก	บริษัทจึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บริษัท	 ระยะ	 5	ปี	 
(พ.ศ.	2562	–	2566)	เพือ่จดัท�าแผนกลยทุธ์ประจ�าปีให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	โดยมจีดุมุง่หมายหลกัให้มอีตัราเตบิโตของ
รายได้อย่างสม�่าเสมอ	มีผลก�าไรที่มั่นคงต่อเนื่อง	มีแหล่งรายได้จากงานธุรกิจหลายด้านเพื่อกระจายความเสี่ยง	มีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูง	ส่งผลให้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการด�าเนินงาน	2,937.98	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	 34.96	ล้านบาท	
ส�าหรบัปี	2563	บรษิทัได้ปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงานทีเ่ข้มข้นขึน้	มกีารน�าระบบเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	มาใช้	รวมถงึการพฒันาบคุคลากร 
อย่างต่อเน่ือง	โดยเฉพาะเรือ่งความรูด้้านเทคโนโลยสีมยัใหม่	เพือ่เสรมิการท�างานของบรษิทัให้สามารถแข่งขนัได้ทัง้ตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ	 เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิม	 รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศ	ด้วยธุรกิจหลัก
ของบริษัท	รวมถึงธุรกิจใหม่	ๆ	ที่เป็นโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรให้ได้มากที่สุด
	 สุดท้ายนีใ้นนามของคณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนกังานบรษิทั	เดม็โก้	จ�ากดั	(มหาชน)	ขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่าธรุกจิ	
สถาบันการเงิน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	ที่ได้ให้ความไว้วางใจ	สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
มาด้วยดีตลอด	 ซึ่งบริษัทขอให้ค�ามั่นว่าจะด�าเนินธุรกิจบริษัท	 ด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงท่ีจะประสบ 
ความส�าเร็จ	 สร้างมูลค่าเพิ่ม	 สร้างผลตอบแทนที่ดี	 แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วน 
ได้เสีย	ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนความเจริญเติบโต
ของบริษัท	อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

	 (นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์)
	 ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	 4	คน	ซึ่งเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยมี 
นายนริศ	ศรีนวล	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	ในระหว่าง	วันที่	1	มกราคม	2562	ถึงวันที่	14	พฤษภาคม	2562	คณะกรรมการ
ตรวจสอบ		มีจ�านวน	3		คน	ประกอบด้วย	ดังนี้

	 1.	 นายนริศ			ศรีนวล	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 นายปริญช์		ผลนิวาศ	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	
	 3.	 นายปัญญ์		เกษมทรัพย์	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 ต่อมาทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่4/2562	เมือ่วนัที	่14	พฤษภาคม	2562		ได้มมีตแิต่งตัง้กรรมการอสิระ	เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ	เพิ่มอีก	1	คน	เป็นผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ	มีจ�านวน	4	คน	ดังนี้
	 1.		 นายนริศ	ศรีนวล	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.		 นายปริญช์	ผลนิวาศ	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	
	 3.		 นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 4.		 นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมี	นางสาววรรณฤดี		สุวพันธ์	ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขต	หน้าที่	 ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท	 โดยถือปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจ
สอบตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	โดยสอบทานการบรหิารงานการด�าเนนิงานของบรษิทัด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 
ที่ดี	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	รายงานทางการเงิน	และการปฏิบัติงานด้านต่าง	ๆ	ของบริษัท	 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ข้อบงัคบั	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	และเกดิประสทิธผิล	
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท	 เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร	 
ในปี	 2562	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจ�านวน	8	ครั้ง	 เป็นการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร	1	ครั้ง	 โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง	ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ครั้งการประชุม

1.	นายนริศ	ศรีนวล ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8

2.		นายปริญช์	ผลนิวาศ กรรมการตรวจสอบ 8/8

3.		นายปัญญ์	เกษมทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ 8/8

4.	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส กรรมการตรวจสอบ 5/5

2-รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ_TH_V2

รายงานประจำาปี 2562 5

บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร	ผู้เกี่ยวข้อง	และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่าง	ๆ	ทั้งนี้	
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
อย่างต่อเนื่อง	โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทท้ังข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาล	และงบการเงินประจ�าปีของบริษัท	 รวมถึงรายการระหว่างกัน	 รายการที่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	 ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัท	 ได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยสอบทานประเด็น 
ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	และได้รบัค�าช้ีแจงจากผูส้อบบญัช	ีฝ่ายบรหิาร	และผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบ	ในเรือ่งความถกูต้อง 
ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน	 และงบการเงิน	การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน
และงบการเงนิ	ความเพยีงพอ	เหมาะสมของวธิกีารบนัทกึบญัช	ีและขอบเขตการตรวจสอบจนเชือ่ม่ันได้ว่าการจดัท�าข้อมลู
ทางการเงินและงบการเงิน	รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ		เป็นไปตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย	และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 จึงให้ความเห็นชอบข้อมูลทางการเงินและงบการเงินดังกล่าวที ่
ผูส้อบบญัชไีด้สอบทานและตรวจสอบแล้ว	ซึง่เป็นรายงานความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข	อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท	จ�านวน	1	ครั้ง	 เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล 
ในการตรวจสอบ	และข้อมลูทีม่สีาระส�าคญัในการจดัท�าข้อมลูทางการเงนิและงบการเงนิ	การเปิดเผยข้อมลู	การน�าเสนอ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters	:	KAM)	ที่จะปรากฎในรายงานของผู้สอบบัญชี	โดยให้ความส�าคัญกับ
การน�าเสนอข้อมลูอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	รวมท้ังความเป็นอสิระของผู้สอบบญัช	ีเพือ่ให้มัน่ใจว่าการจดัท�าข้อมลู
ทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	มีความเชื่อถือได้
และทันเวลา	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างพอเพียง	เพื่อประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี	 มีความโปร่งใส	น่าเช่ือถือ	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 
โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานท่ีก�าหนดไว้	 เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลอดจนกฎหมายอ่ืน	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 และได้สอบทาน 
การปฏิบตัติามมาตรการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่	(“CAC”)	เพือ่ให้สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต	 (Whistleblowing)	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารอืกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปัชัน่และรายงานผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ	เพือ่ให้ค�าแนะน�าข้อควรปฏิบตัทีิเ่ป็นประโยชน์	
รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเอง	71	ข้อ	ตามแบบประเมินของ	CAC	เพื่อขอต่ออายุใบรับรองในไตรมาสที่	1/2562

3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายงานที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผล	มีความถูกต้องครบถ้วน	โปร่งใส	เป็นธรรม	และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิทั	เพือ่ให้เชือ่มัน่ว่ามคีวามเพยีงพอ	เหมาะสม	และมปีระสิทธผิล	โดยสนบัสนุน
ให้มีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน	 (Preventive	Control)	 ในขั้นตอนการด�าเนินงานต่าง	ๆ	สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ 
ทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	รวมทัง้กรอบ
การควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	Treadway	Commission	
:	COSO	2013)	โดยมผีลการประเมนิทีเ่ชือ่มัน่ได้ว่าการควบคุมภายในของบรษิทัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด	นอกจาก
นี	้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง	เพือ่บรูณาการการท�างานร่วมกนั	โดยมกีาร
สอบทานการบรหิารความเสีย่ง	แผนงาน	และแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน	
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ	เพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี	 แผนการตรวจสอบระยะยาว	และการปรับแผนการตรวจสอบให้เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร	สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป	มกีารสอบทานการปฏบิตังิานและผลการปฏบิตังิานตามแผนการตรวจ
สอบที่ก�าหนด	 โดยให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญตามรายงานผลการตรวจสอบ 
อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและมกีารควบคมุภายในท่ีเพยีงพอ	อกีทัง้มกีารสนับสนนุให้มีการพัฒนา
บคุลากรในส�านกังานตรวจสอบให้มคีวามรู	้ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าที	่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ
อนุมัติแผนการฝึกอบรมประจ�าปีของส�านักตรวจสอบ	 โดยให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัฒนา 
ความรู	้ประสบการณ์	เพือ่ให้ได้รบัวฒุบิตัรทางวชิาชพีต่าง	ๆ 	และเพือ่พัฒนาเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบให้มคีวามรู	้ความสามารถ 
ในการปฏบิตังิานตรวจสอบอย่างมอือาชีพและมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้พจิารณาความเพยีงพอเหมาะสมของทรพัยากรของ
ส�านกัตรวจสอบ	พจิารณาให้ความเหน็ชอบการแต่งต้ัง	โยกย้าย	และการเล่ือนต�าแหน่งพนักงานของส�านักงานตรวจสอบ	
และประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ	

6. การรักษาคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 ให้มีความเหมาะสม	 เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบ	หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล	และ
สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ	และประเมนิตนเองแบบรายบคุคลตามแบบประเมนิตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	
และบรรลผุลตามทีก่�าหนดไว้	โดยรวมมผีลการประเมนิอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก	นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส	พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแล	
การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	กฎระเบียบของบริษัท

7. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบการเสนอให้ผูส้อบบัญชี
จากบริษัทส�านักงานตรวจสอบ	 ซี	 แอนด์	 เอ	 จ�ากัด	 	 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท	 รวมถึงค่าบริการ	 การสอบบัญชี	 
ประจ�าปี	2562	และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	พิจารณาแต่งตั้ง
บรษิทัส�านกังานตรวจสอบ	ซ	ีแอนด์	เอ	จ�ากดั		เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และอนมุตัค่ิาบรกิาร	การสอบบญัช	ีประจ�าปี	2562

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยใช้ความรู้	 ความสามารถ	และความระมัดระวัง	 รอบคอบ	มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 
รวมท้ังได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่าการบริหารและการด�าเนินงานของบริษัทมีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง	 มีระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง	 การจัดวางระบบควบคุมภายใน	 และระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม	 เพียงพอ	 และมีประสิทธิผล	 รายงาน 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ	 เชื่อถือได้	 สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	และบริษัทมีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

	 นายนริศ	ศรีนวล
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานของคณะกรรมการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
ตามหลักปฏิบัติประการหนึ่ง	ได้แก่	การมุ่งเน้นให้บริษัทรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน	ด้วยการก�าหนดให้บริษัทมีมาตรการ
การติดตามความพอเพียงของสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ	มีกลไกตรวจจับสัญญาณท่ีจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาทาง 
การเงินที่อาจเกิดขึ้น	รวมถึงมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม	ถูกต้อง	 เพียงพอ	ทันเวลา	เป็นไปตามเกณฑ์	มาตรฐานและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการลงทุนเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแล	กล่ันกรอง	และติดตาม
แผนงานและการลงทุน	รวมถึงการบริหารด้านการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
	 ปัจจุบันมีกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการลงทุน	ประกอบด้วย
	 1.	 นายปริญช์		 	 	 ผลนิวาศ		 ประธานกรรมการลงทุน	
	 2.	 นายปัญญ์			 	 	 เกษมทรัพย์		 กรรมการลงทุน	
	 3.	 นายโอฬาร		 	 	 ปุ้ยพันธวงศ์		 กรรมการลงทุน	
	 4.	 นายไพฑูรย์			 	 ก�าชัย		 		 กรรมการลงทุน

	 ในปี	2562	คณะกรรมการลงทุนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลงทุน	5	ครั้ง	โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้	

รายชื่อกรรมการ

คร
ั้งท

ี่ 1

คร
ั้งท

ี่ 2

คร
ั้งท

ี่ 3

คร
ั้งท

ี่ 4

คร
ั้งท

ี่ 5
รวม

1.	นายปริญช์	 ผลนิวาศ      5/5

2.	นายสงวน	 ตังเดชะหิรัญ   2/2

3.	นายเสริมศักดิ์	 จารุมนัส   2/2

4.	นายโอฬาร	 ปุ้ยพันธวงศ์      5/5

5.	นายไพฑูรย์	 ก�าชัย      5/5

6.	นายปัญญ์	 เกษมทรัพย์    3/3

	 คณะกรรมการบริษัทมีมติในการประชุมครั้งที่	 4/2562	 เมื่อวันที่	 14	พฤษภาคม	2562	แต่งตั้งนายปัญญ์	 เกษมทรัพย์	 
ท�าหน้าทีแ่ทน	นายสงวน	ตงัเดชะหิรญั	และ	นายเสรมิศกัดิ	์จารมุนสั	เน่ืองจากมภีาระกจิท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการในกรรมการ
ชุดย่อยชุดอื่น	โดยนายปัญญ์	เกษมทรัพย์	เริ่มปฎิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนครั้งที่	3/2562	เป็นต้นมา 
ระหว่างปี	2562	คณะกรรมการลงทุนมีภารกิจที่ได้ด�าเนินการ	ดังนี้
1.	 ตดิตามสภาพคล่องในการด�าเนนิธรุกจิเป็นรายเดือนและรายไตรมาส	รวมถงึติดตามการบรหิารเงนิกูย้มือย่างสม�า่เสมอ	
2.	 ติดตามผลการด�าเนินงานและทบทวนแผนการด�าเนินงานของบริษัท	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และบริษัทร่วมค้า	 

พร้อมเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงเป็นรายไตรมาส	
3.	 ร่วมก�าหนดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์องค์กร	 รวมถึงกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์	 ของกลุ่มบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	

(มหาชน)	และงบประมาณประจ�าปี	2563
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4.	 กลัน่กรองการลงทนุในโครงการทีฝ่่ายบรหิารฯ	น�าเสนอ	เพือ่ให้โครงการลงทนุของบรษิทัมคีวามเชือ่มโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายตามแผนการลงทุนของบริษัท	 โดยค�านึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน	และปัจจัย
เสี่ยงต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

5.	 ตรวจสอบ	ติดตาม	และประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุน	และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	
6.	 ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท	การปรับเปลี่ยนแผนงานของการขึ้นระบบ	

Enterprise	Resource	Planning	 (ERP)	พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายของโครงการ	และการพิจารณาปรับ 
งบประมาณการลงทุนระบบ	ERP	ให้มีความเหมาะสม	

	 คณะกรรมการลงทนุมคีวามมุง่มัน่ในการสนบัสนนุการปฎบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ
บริหารงานและการแข่งขัน	เพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน	ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของกิจการอย่างยั่งยืน

	 นายปริญช์	ผลนิวาศ
	 ประธานกรรมการลงทุน
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัท	จ�านวน	4	คน	เป็นกรรมการ
อิสระ	2	คน	และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	2	คน	โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระได้แก่	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	(ประธานกรรมการ
สรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ)	นายปราโมทย์	 อินสว่าง	 (กรรมการอิสระ)	 นายสงวน	 ตังเดชะหิรัญ	และ 
นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์
	 ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระด�ารงต�าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	มีหน้าที่รับผิดชอบหลักใน	 
3	เรื่อง	ได้แก่
	 1)	 สรรหาผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทและเสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ
บริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 
	 2)	 สรรหาผู้บริหารระดับสูง	และดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ	และ	 
	 3)		ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั	เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏบิตัทิีด่อีืน่	ๆ 	 
โดยมีรายละเอียด	 ความรับผิดชอบหลักเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร	 คณะกรรมการสรรหา	 พิจารณาค่าตอบแทนและ 
ก�ากับดูแลกิจการ	และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ

	 ส�าหรับปี	 2562	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	 จัดให้มีการประชุม	 จ�านวน	 5	 ครั้ง	 
เพื่อด�าเนินการในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.	 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ	 และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยผูถ้อืหุน้รายย่อยให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	ซึง่ได้ปรบัปรุงแก้ไข	เมือ่เดอืนเมษายน	
2560	ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ให้ความเหน็ชอบและเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ปี	2562	เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

2.	 ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และกฎบัตรคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	 คู่มือการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับประกาศธรรมาภิบาล	ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	และหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

3.	 คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคล	เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยพจิารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ	(Director	Pool)	ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และของบริษัท	 รวมถึงรายชื่อท่ีได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการบริษัท	 โดยค�านึงถึง	
Board	Skill	Matrix	ซ่ึงได้แก่	คณุสมบตัแิละความหลากหลายทัง้ในด้านความรู	้ความสามารถประสบการณ์	และการศกึษา	 
อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล	 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	 ก่อนขอความเห็นชอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.	 พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการ	กรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท	
เพื่อให้ความเห็นชอบและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมาย	ผลประกอบการของบรษิัท	รวมถึงสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม	ทัง้นีไ้ด้มกีารก�าหนดอัตราส่วนขั้นสูงของการจ่าย 
เงินรางวัลกรรมการ	 ไว้ไม่เกินร้อยละ	1.0	 ของก�าไรเบ็ดเสร็จ	 ส�าหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ	 โดยต้องหักก�าไร/ 
รายได้	 จากอัตราแลกเปลี่ยน	การจ�าหน่ายเงินลงทุน	 รายการพิเศษ	ก่อนภาษี	 โดยบริษัทได้จ่ายเงินรางวัลกรรมการ	 
ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	2561	เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	1.73	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.995	ของก�าไรเบ็ดเสร็จสุทธิ

5.	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	รวมถึงกรรมการรายบุคคล	และคณะกรรมการชุดย่อย	 
ปีละ	2	ครัง้	เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ	และร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	โดยคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแล
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กิจการ	น�าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน	และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.	 พจิารณาการปรบัโครงสร้างการบริหารงานของบรษิทั	โดยยดึหลกัให้ความส�าคญักบัลกูค้า	(Customer	Centric)	และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	(Pool	Resources)	โดยได้มีการจัดสายงานกลุ่มงาน	โยกย้ายหน่วยงานภายในให้เกิด
ความชัดเจน	ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร	(Executive	Committee)	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.	 พิจารณาการสรรหา	แต่งตั้งโยกย้าย	ผู้บริหารระดับสูง	 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหาร 
ในทุกระดับ	 โดยแนวทางที่ส�าคัญแนวทางหนึ่ง	 นอกจากการพัฒนาโดยการฝึกอบรม	 คือการให้ผู้บริหารได้มีโอกาส
หมุนเวยีนไปปฏบิตังิานในด้านอืน่	เพือ่เพิม่พนูประสบการณ์และมโีอกาสในการเรยีนรูง้านใหม่	ๆ 	ซึง่ท�าให้เกดิการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8.	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	และพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีมีอ�านาจในการจัดการ	 โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ	์ 
การปฏิบตังิานทีต่ัง้ไว้	รวมทัง้พจิารณาข้อเสนอของฝ่ายจดัการเรือ่งนโยบายค่าตอบแทนและแผนการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูบ้รหิารดงักล่าว	ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั	ิโดยพจิารณา
จากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย	ผลการปฏิบัติงาน	ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม	รวมถึงได้เทียบเคียงกับกลุ่มธุรกิจ	อุตสาหกรรม

	 นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
	 ประธานกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

	 เพือ่เป็นการสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทั	เดม็โก้	จ�ากดั	(มหาชน)ในการก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กร	
ท�าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้	 รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจ�านวน	5	ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร	ประกอบด้วย
	 1.	 นายปราโมทย์			 อินสว่าง		 ประธานกรรมการ	
	 2.	 นายนริศ			 	 	 	 ศรีนวล		 กรรมการ	
	 3.	 นายสงวน			 	 	 ตังเดชะหิรัญ		 กรรมการ	
	 4.	 นายพงษ์ศักดิ์			 ศิริคุปต์		 กรรมการ	
	 5.	 นายไพฑูรย์			 	 ก�าชัย		 	 กรรมการ	

	 ท�าหน้าที่ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร	นโยบายและกระบวนการบริหารและให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์
การด�าเนินงานและแผนธุรกิจ
	 ส�าหรบัขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรน้ัน	คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้เป็นไปตาม
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร	ภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร	
(Enterprise	Risk	Management	 :	 ERM)	ของบริษัท	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล	COSO	
ERM	Framework	มาตรฐานสากล	 ISO9001	 :	 2015	ตลอดจนการควบคุมภายใน	ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลของ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 ในปี	2562	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีการประชุม	5	ครั้ง	โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์
ประชุมทุกครั้ง	สามารถสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1.	 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	

2.	 ติดตามการปฎิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ�าปี	2562
3.	 พิจารณาทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
4.	 พิจารณาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	(Key	Risk	Indicators	:	KRIs)	
5.	 ติดตามการด�าเนินการของโครงการขนาดใหญ่	และการลงทุนในธุรกิจต่าง	ๆ	ของบริษัท	ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรมคีวามมัน่ใจว่า	การบรหิารความเส่ียงของบรษิทั	มคีวามต่อเน่ืองและด�าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	เพื่อน�าพาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย	สะท้อนการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี	สร้างสรรค์มูลค่า	(Value	Creation)	และเพิ่มมูลค่า	(Value	Enhancement)	ให้บริษัท	รวมทั้ง
สร้างจิตส�านึกด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	(Risk	Culture)	ต่อไป

	 (ปราโมทย์	อินสว่าง)
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

5-รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร_TH_V2
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คณะกรรมการเด็มโก้

   คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี  10 คน ดังนี้

(1) นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ

(2) นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ

(3) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ

(4) นายปราโมทย์  อินสว่าง กรรมการอิสระ

(5) นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการอิสระ

(6) นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ

(7) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการ

(8) นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ

(9) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ

(10) นายไพฑูรย์ ก�าชัย กรรมการ

   โดยมีนางสาวอรวรรณ ศิริวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน 
และก�ากับดูแลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเด็มโก้

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการ

นายปริญช์ ผลนิวาศ
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการลงทุน     
กรรมการตรวจสอบ

นายนริศ ศรีนวล
ประธานกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายปราโมทย์ อินสว่าง
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ    

6-DEMCO_คณะกรรมการบริษัท_TH_V1
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นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการ                                                                             
กรรมการลงทุน

คณะกรรมการเด็มโก้

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ                                             
กรรมการลงทุน

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการผู้จัดการ

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการสรรหา พิจารณาค่า
ตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ                                         

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายไพฑูรย์ ก�าชัย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน  
กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



นายรักษา สารณาคมน์กุล
รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม 1

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงส์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
และทรัพยากรบุคคล

คณะผู้บริหารเด็มโก้

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

นายนรินทร์ เอกนิพิฐสริ
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
วิศวกรรม 2

นายไพฑูรย์ ก�าชัย 
กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานสนับสนุนธุรกิจและ 

โครงการขนาดใหญ่

นายฉัตรชัย พืชพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

ออกแบบและทดสอบ
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นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
	ประธานกรรมการ
 อายุ  79  ปี

การศึกษาและการอบรม
	ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ด้านการโฆษณา Center Technical College ประเทศออสเตรเลีย
	Directors Accreditation Program  (DAP46/2005) 
	Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)
	Role of the Chairman Program (RCP18/2008)
	Directors Certification Program (DCP194/2014)
 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2509 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ประชุมช่าง จ�ากัด
  ที่ปรึกษาบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ากัด
  ประธานมูลนิธิแสง-ไช้กี เหตระกูล
  ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย

DEMCO_7. ประวัติกรรมการ 10 ท่าน
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



นายนริศ ศรีนวล
	ประธานกรรมการอิสระ   
	ประธานกรรมการตรวจสอบ  
	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 อายุ  69  ปี

การศึกษาและการอบรม
	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2535
	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิต พ.ศ.2549
	วศิวกรรมศาสตร์บัณฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.2516
	นิติศาสตร์บัณฑติ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2544
	วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ 
 (วปม 3.) พ.ศ.2548
	Energy Generation and Distribution ประเทศสหพันธ์ 
 สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2524
	Energy Management Program ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปี 2527
	Distribution Dispatching Technology ประเทศญีปุ่น่ ปี 2536
	Electricity Distribution Management ประเทศสวเีดน ปี 2538
	การปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอ�านวยการ รุ่นที่ 82 
 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง พ.ศ.2541
	วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบก 
 ชั้นสูง พ.ศ.2544
	Strategic Negotiation : Dealmaking for the long Term; 
 Harvard Business School สหราชอาณาจกัร พ.ศ. 2544
	Advanced Management Program ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 พ.ศ. 2549
	Senior Executive Program ศศนิทร์ ประเทศไทย พ.ศ.2551
	Director Certification Program: DCP114/2009
	Advanced Audit Committee Program: AACP20/2015 
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงาน 
 เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายมหาชน ปี 2556

ประวัติการท�างาน
2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กร
  กรรมการลงทุน
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2557 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2555 – 2556 กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
  อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2553  รองผู้ว่าการธุรกิจวิศวกรรม 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2551 รองผู้ว่าการพัฒนาองค์กร 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบ�ารุงรักษา 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2547 รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 (ภาคใต้)
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
	กรรมการอิสระ    
	ประธานกรรมการสรรหา 
 พิจารณาค่าตอบแทน
 และก�ากับดูแลกิจการ     
	กรรมการตรวจสอบ    
 อายุ  67  ปี

การศึกษาและการอบรม
	รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	Director Accreditation Program (DAP)
	MMP.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	Directors Accreditation Program (DAP107/2014)
	Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014)
	Directors Certification Program (DCP199/2015)
	Boards That Make a Difference (BMD 5/2017)
	Board Matters and Trends (BMT 7/2019)
	Advanced Audit Committee Program : AACP33/2019
 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ   
  ประธานกรรมการสรรหา   พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการลงทุน
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2530 – 2556  ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
  ในต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานธุรกิจ ผู้จัดการเขต 
  ผู้อ�านวยการสาขา ผู้จัดการสาขา
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



นายปริญช์ ผลนิวาศ
	กรรมการอิสระ     
	ประธานกรรมการลงทุน                                     
	กรรมการตรวจสอบ
 อายุ  63  ปี

การศึกษาและการอบรม
	ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.)University of  
 Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A.
	ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	Director Accreditation Program (DAP)
	Director Certification Program (DCP)
	การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (RCC) 
	Audit Committee Program (ACP)
	Company Secretary Program (CSP) 
	Developing Corporate Governance Policy
	D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk
	Monitoring the Internal Audit Function
	แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
	ASEAN CG Scorecard
	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
	Anti-Corruption : The Practical Guide
	Ethical Leadership Program (ELP)
 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการลงทุน
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

2543 – 2561  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ�ากัด (มหาชน)
  กรรมการ
  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
  เลขานุการบริษัท
  รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
  รักษาการหัวหน้างานก�ากับดูแลกิจการปฏิบัติงาน
2543 – 2561 กรรมการในกลุ่มบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด 
  (มหาชน)
   บริษัทย่อย
   บริษัท โคราช ไทย เทค จ�ากัด
   บริษัท พี.อี.ที.บโลว์ จ�ากัด
   บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด
   Srithai (Vietnam) Company Limited
   Srithai (Hanoi) Company Limited
   Srithai Superware Manufacturing 
   Private Limited
   Srithai Superware India Limited
   บริษัทร่วม
   บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
   บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด
   บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด
   บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด
   PT. Srithai Maspion Indonesia
    Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
   กิจการร่วมค้า
   บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
	ประธานกรรมการบริหาร                                
	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร                  
	กรรมการผู้จัดการ    
 อายุ  62  ปี

การศึกษาและการอบรม
	พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	วศ.บ. (ไฟฟ้าก�าลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
	Directors Accreditation Program (DAP46/2005)
	Risk Management Committee Program (RMP3/2014)  
	Anti - Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
	หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการท�างาน
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  ประธานกรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)  
2536 – เม.ย. 2554 กรรมการบริษัท  
  กรรมการบริหาร
  รองกรรมการผู้จัดการ
   บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อีโอลัส จ�ากัด
  กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด
  กรรมการบริษัท เด็มโก้ เดอ ลาว จ�ากัด
  กรรมการบริษัท เฟิร์ส โคราช จ�ากัด
2534 – 2536 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จ�ากัด
2533 – 2534  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



นายปราโมทย์ อินสว่าง
	กรรมการอิสระ     
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร      
	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
 และก�ากับดูแลกิจการ
 อายุ  72  ปี

การศึกษาและการอบรม
	ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร ์  (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	Certificate on EGAT Executive Program หลักสูตร 

Leadership Development and Change Management 
ณ ส�านักงาน GE ท่ีศนูย์ฝึกอบรม GE Contonville รฐั New 
York , Atlanta , Georgia , Greenville , South Carolina 
สหรัฐอเมริกา

	Directors Certification Program รุ่นท่ี 59 โดยสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

	ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 2 จากสถาบัน
พระปกเกล้า

	ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยา  
ฝ่ายอ�านวยการ” รุน่ท่ี 87 จากสถาบันจติวทิยาความม่ันคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

	ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม 
พระราชบัญญัติวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
โยธา ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร

	Certificate for Best Practice and Review “Strategic 
Human Resources Managements” จากศูนย์ฝึกอบรม 
GE Power System , Global Training and Development 
ณ เมือง Schenectady, New York สหรัฐอเมริกา

	ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การพัฒนาผู ้บริหารระดับ
สูง Mini MBA” จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
  ก�ากับดูแลกิจการ
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคณุธรรม (Integrity Pact)  
  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 
  ในโครงการของหน่วยงานรัฐบาลท้ังภาคราชการ 
  และรัฐวิสาหกิจ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการคดัเลือกเอกชนเข้าร่วมด�าเนินโครงการ
  พัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
  ตามค�าสั่งกรมธนารักษ์ 
  ลงนามโดยอธิบดีกรมธนารักษ์
2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา 
  อย่างยั่งยืน – TBCSD
2551 – 2553 กรรมการบรษัิทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากดั มหาชน 
2550 รองผู้ว่าการบริหาร 
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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การศึกษาและการอบรม
	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฏหมายเปรียบเทียบและ 
  กฏหมายระหว่างประเทศ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย 
  เซ้าเทิร์น เมโทดิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
	นิติศาสตร์บัณฑิต สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประกาศนยีบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification 
  Program (DCP 140/2010) 
	Financial Statements for Directors (FSD 10/2010) 
	ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee 
  Program (ACP 37/2011) 
	Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) 
	Monitoring the Internal Audit Function (MIA 
  11/2011) 
	Monitoring the Quality of Financial Reporting 
  (MFR14/2012) 
	Monitoring the System of Internal Control and Risk 
  Management (MIR 12/2012) 
  โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  กรรมการลงทุน
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บรษัิท คอปเปอร์ไวร์ด จ�ากัด (มหาชน)
2559 – 2561 กรรมการอสิระ บรษัิท วนิท์คอม เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท เทพธานีกรีฑา จ�ากัด (มหาชน)

2557 - ส.ค. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการ
  ก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีบรษัิท เอเอม็อ ีเทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท วธน แคปปิตัล จ�ากัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จ�ากัด
2545 – 2561 กรรมการผู้จัดการและทนายความ
  หุ้นส่วน (Partner) บริษัท คอมพาสลอว์ จ�ากัด
 2554 – 2559  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จ�ากัด 
2558 – 2559  กรรมการอิสระ บริษัท ซิตี๊ เน๊ทเวิร์ค จ�ากัด
2539 – 2545 Senior Associate ส�านักงานเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ 
  ประจ�ากรุงเทพฯ
2539  ผู้ช่วยพเิศษด้านการค้นคว้าวจัิย กฏหมายระหว่างประเทศ 
  (แผนกคดเีมอืง) โดยเฉพาะกฏหมายของประเทศในภมิูภาค 
  เอเชียตะวันออก 
  ศูนย์ศึกษากฏหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2538  ผู้ช่วยทนายความ Walter Conston Alexander and  
  Green P.C. เมืองแมนฮัตตัน มลรัฐนิวยอร์ก 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2538  นักกฏหมายต่างประเทศชั่วคราว ศาลสหพันธรัฐประจ�า
  ภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2533 – 2536 ทนายความ ส�านักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
	กรรมการอิสระ    
	กรรมการตรวจสอบ                                             
	กรรมการลงทุน     
 อายุ  52  ปี
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   
	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
 และก�ากับดูแลกิจการ  
	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร       
 อายุ 79 ปี

การศึกษาและการอบรม
	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�าลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้าก�าลัง (วฟก.240)
	ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา 
	ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes 
 โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
	ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor 
	Directors Accreditation Program (DAP36/2005)
	Audit Committee Program (ACP6/2005)
	Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)
	Financial Statement for Directors  (FSD39-2019) 
 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท 
  กรรมการบริหาร
  กรรมการลงทุน
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
2549 – 2557  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2544 – 2544 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 – 2544 กรรมการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก�าลัง 
  คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2541 – 2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ANNUAL REPORT 201924

DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED



นายไพฑูรย์ ก�าชัย
	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
	กรรมการลงทุน 
	กรรมการบริหาร                  
	เลขานุการบริษัท  
 อายุ 58 ปี

การศึกษาและการอบรม
	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) 
	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE6/2010) 
	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018) 
 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นที่ 9 
 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)

ประวัติการท�างาน
2554 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท
  กรรมการลงทุน
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  กรรมการบริหาร
  เลขานุการบริษัท
  รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)   
พ.ย. 2548 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จ�ากัด
  กรรมการบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จ�ากัด
  กรรมการบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด
2537 – พ.ย. 2548  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์
	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
	กรรมการสรรหา
 พิจารณาค่าตอบแทน
 และก�ากับดูแลกิจการ                            
	กรรมการลงทุน
 อายุ 42 ปี

การศึกษาและการอบรม
	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และการเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, Conventry, United Kingdom
	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	Director Certification Program (DCP) CLASS 221/2016  
 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
ม.ค.2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท
  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
  กรรมการลงทุน
  บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
มิ.ย.2560  – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ของ บริษัท พีพี ลุกซ์ จ�ากัด, 
  บริษัท พีพีโหมด จ�ากัด (“PP GROUP”)
2547 – 2550 Senior Brand Manager for luxury portfolio (Johnnie Walker Super Deluxe and 
  Super Premium spirit) ของ บริษัท DIAGEO MOET HENESSY (THAILAND)
2546 – 2547 CRM Strategic Planner ของบริษัท OGILVY ONE (WORLDWIDE)
2543 – 2546 Senior Financial Consultant ของบริษัท KPMG (THAILAND)
2541 – 2542  เจ้าหน้าที่การตลาด - สินเชื่อที่อยู่อาศัย ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
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ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 บริษัท	 เด็มโก้	จ�ากัด	 (มหาชน)	จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด	 เมื่อวันที่	 1	มิถุนายน	2535	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่	 
6	ล้านบาท	การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าท่ีมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ท้ังทางด้านระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้า	สถานไีฟฟ้าย่อยและงานระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูมามากกว่า	25	ปี	ในปัจจบัุนบรษิทัประกอบธรุกจิให้บรกิารออกแบบ	จดัหา	
ก่อสร้างและตดิตัง้แบบครบวงจรในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงู	งานก่อสร้างสถานไีฟฟ้าแรงสงู	–	สถานไีฟฟ้า
ย่อย	 งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	 งานด้านพลังงานทดแทน	 เช่นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม	พลังงานแสงอาทิตย์	 งานด้าน
อนรุกัษ์พลงังาน	งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม	งานสือ่สารและอาณตัสิญัญาณ	รวมท้ัง	ผลติและจ�าหน่ายเสาโครงเหลก็ส�าหรบัระบบ
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง	ระบบเสาโทรคมนาคม	และป้ายโฆษณา	Bill	Board	และงานขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	วัสดุก่อสร้าง	และอุปกรณ์
สื่อสาร	ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ	นอกจาก
นี้บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน	ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์	อีกด้วย

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ส�าคัญ มีดังต่อไปนี้
 ปี 2535 - 2548 พัฒนาการก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
	 บริษัทเริ่มเปิดด�าเนินการโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึดในปี	 2537	 โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	และในปีเดียวกันน้ัน	บริษัทชนะการประมูลงานงานออกแบบ	จัดหา	และติดต้ังงานระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า	22-33	เควี	ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกของบริษัท	ต่อมา
ในปี	2538	บริษัทเปิดโรงงานบ่อชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนขนาด	1.2	x	4.0	x	1.5	เมตร	เพื่อใช้ชุบงานเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึด
ที่โรงงานผลิต	พร้อมทั้งได้เริ่มขยายงานสู่ภาคเอกชนมากขึ้น	 โดยโครงการแรก	 ได้แก่	 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย	 ระบบ	115/22	
เควี	 ของบจก.	 ฮอนด้า	คาร์	 แมนูแฟคเจอร่ิง	 จ.	 อยุธยา	และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จ.	 อยุธยา	นอกจากนี้	 บริษัทยังได้รับงาน 
วางระบบและติดต้ังไฟฟ้าแรงต�่าในโรงงานอุตสาหกรรม	 เช่น	 บจก.	 สยามลวดเหล็ก	 (บริษัทในเครือ	 บมจ.	 ปูนซิเมนต์ไทย)	 
บจก.	ยูเอ็มซี	จ.ชลบุรี	และ	บจก.	ไทยน�้าทิพย์	เป็นต้น

 ในปี 2539	 บริษัทเร่ิมรับงานออกแบบและติดตั้งระบบท�าความเย็นให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ	 
เช่น	โรงงานหล่อดอกยางเครือ่งบนิ	จ.	สระบรุ	ีอาคารสถานศีนูย์ฝึกอบรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ที	่อ.	บางปะกง	
จ.	 ชลบุรี	 และต่อมาในปี	 2540	บริษัทเริ่มงานระบบเคเบิ้ลใต้ดินเป็นครั้งแรก	 ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 
ในบริเวณเข่ือนศรีนครินทร์	 จ.	 กาญจนบุรี	 และงานสายส่ง	 115	 เควี	 เป็นครั้งแรกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 และ 
บริษัทเอกชนต่าง	ๆ	เช่น	บจก.	อมตะ	เอ็กโก้	พาวเวอร์	เป็นต้น

 ต่อมาในปี 2544	บรษิทัเริม่รบังานการจัดหา	ก่อสร้างฐานราก	ตดิตัง้เสาโทรคมนาคม	พร้อมอปุกรณ์สือ่สาร	เช่น	ชดุ	Antenna	
ชุดจาน	Microwave	 ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน	 เช่น	กฟภ.	กรมการปกครอง	บมจ.	 โทเทิล	แอคเซสแอนด์คอมมูนิเคชั่น	
(DTAC)	บจก.	อัลคาเทล	และบจก.	โมโตโลร่า	(ประเทศไทย)	ในโครงการ	TA	Orange	เป็นต้น	และในปี	2546	บริษัทได้ขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	นอกจากน้ี	 หน่วยงานราชการและ 
ภาคเอกชน	 ได้ว่าจ้างบริษัทเป็นท่ีปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า	โรงพยาบาลสวนปรุง	จ.	เชียงใหม่	เป็นต้น

 ปี 2547 : บริษัทเร่ิมงานติดตั้งสายเคเบ้ิลใยแก้ว	ด้วยวิธี	 Blowing	Method	ซึ่งเป็นวิธีติดต้ังแบบใช้ลมอัดในการลากสาย
เคเบิ้ลใยแก้วขึ้นเป็นคร้ังแรกให้แก่	 โครงการวางท่อแก๊ส	 ไทย-มาเลเซีย	ของบริษัท	ทรานไทย	 -	มาเลเซีย	จ�ากัดซึ่งมี	บมจ.	ปตท.	 
เป็นผู้ถือหุ้นหลัก	ที่	อ.	หาดใหญ่	จ.	สงขลา	นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มผลิตเสาโฆษณาโครงเหล็กให้แก่	บมจ.	มาสเตอร์	แอด

DEMCO_9 ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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	 บริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทจ�านวน	 4	 บริษัทซึ่งได้แก่	 
บริษัท	เด็มโก้	พัฒนาพาณิชย์	จ�ากัด	บริษัท	เอ็น.อี.ซี	คอนกรีตอัดแรง	จ�ากัด	บริษัท	น�าชัยพัฒนา	เอ็นจิเนียริ่ง	 (1996)	จ�ากัด	และ 
บริษัท	อนุสรณ์	เซอร์วิส	(2004)	จ�ากัด	และปิดกิจการอีก	2	บริษัทซึ่งได้แก่บริษัท	เด็มโก้-	เฮอริเทจ	แลนด์	จ�ากัดและบริษัท	เด็มโก้	
พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลล็อปเม้นท์	จ�ากัด	เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

 ปี 2548 : โรงงานได้รบั	ISO	9001	:	2000	จากสถาบนั	Anglo	Japanese	American	(AJA)	Registrars	ส�าหรบัระบบคณุภาพ
ในการผลิต	ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากโลหะประดิษฐ์	 (ยกเว้นเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์)	ชิ้นส่วนจับยึด/รองรับในงานไฟฟ้า	 เสาระบบ	
สายส่งไฟฟ้า	โครงสร้างส�าหรับสถานไีฟฟ้า	เสาโทรคมนาคมโครงสร้างเหลก็ส�าหรบัป้ายโฆษณา	โครงสร้างเหลก็ส�าหรบัอาคารทัว่ไป	
อุปกรณ์โลหะในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่าและแรงสูงบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วจาก	142.0	ล้านบาท	เป็น	160.0	
ล้านบาท	โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้	(หุ้นละ	100	บาท)	เพื่อใช้ส�าหรับขยายก�าลังการผลิตและ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ปี 2549 - 2553 พัฒนาการหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 ปี 2549 : บรษิทัได้แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน	เมือ่วนัท่ี	26	พฤษภาคม	2549	และมมีติเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก	160.0	ล้านบาท	 
เป็น	215.0	ล้านบาท	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	50.0	ล้านหุ้น	 เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	และหุ้น
จ�านวน	5.0	ล้านหุ้น	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	และ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2549
	 ภายหลงัการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	เอม็.	เอ.	ไอ.	บรษิทัได้ใช้เงนิทนุทีไ่ด้รบัในการขยายก�าลงัการผลติโรงงานผลติเสา
โครงเหล็กชุบสังกะสี	จาก	6,000	ตันต่อปี	เป็น	12,000	ตันต่อปี	โดยโรงงานได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	จ�านวน	76.3	ล้านบาท	 
เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2550

 ปี 2550 :	บริษัทได้ปิดกิจการและช�าระบัญชี	บริษัท	อาลี	คาตุน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2550	เนื่องจาก 
มค่ีาใช้จ่ายด�าเนนิงานสงูอกีทัง้บรษิทัได้เปลีย่นเป้าหมายตลาดต่างประเทศในส่วนของงานขายอปุกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศบงัคลาเทศ 
และประเทศในแถบใกล้เคียงเป็นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	 215.0	 ล้านบาทเป็น	 328.9	 ล้านบาท	 ตามมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	 1/2550	 
เมือ่วนัที	่26	กนัยายน	2550	โดยออกหุน้สามัญจ�านวน	113.9	ล้านหุน้	มลูค่าหุน้ละ	1	บาท	แบ่งการจดัสรรเป็นหุน้จ�านวน	52.8	ล้านหุน้ 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	หุ้นจ�านวน	 60.0	 ล้านหุ้น	 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	และหุ้นจ�านวน	 1.1	 ล้านหุ้น	 
เพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมอืได้ซึง่ได้จดัสรร
ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	เนื่องจากการปรับสิทธิแปลงสภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ปี 2551 : เมื่อวันที่	 15	มกราคม	2551	บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทเจ	พี	 เอ็ม	อินเตอร์	จ�ากัด	 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	 
เดม็โก้อนิดสัตรี	่จ�ากดั)	ซึง่ด�าเนนิธรุกจิรบัจ้างและตดิตัง้ภาชนะแรงดันสูง	ระบบท่อรบัแรงดันและอปุกรณ์เครือ่งกล	ในสัดส่วนร้อยละ	 
45.0	 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะขยายตลาดไปสู่งานผลิตภาชนะแรงดันสูง	 (High	 Pressure	 Vessel)	 
ทีใ่ช้ในโรงงานปิโตรเคม	ีและโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	กลยทุธดังกล่าวจะเสรมิให้ส่วนงานระบบไฟฟ้าและเครือ่งกลของบรษัิท
มีต้นทุนประมูลงานที่ลดลง	เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ	

	 นอกจากนีต้ามมติทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2551	เมือ่วนัที	่10	มกราคม	2551	บรษิทัได้ลดทุนจดทะเบยีนจาก	328.9	
ล้านบาทเป็น	268.9	ล้านบาท	โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	จ�านวน	60.0	ล้านหุ้นซึ่งเดิมจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่ 
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	268.9	ล้านบาทเป็น	357.9	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	89.0	ล้าน
หุน้	มลูค่าหุน้ละ	1	บาท	แบ่งการจดัสรรเป็นหุน้จ�านวน	88.6	ล้านหุน้เพือ่รองรับการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 
ทีอ่อกใหม่ชนิดระบช่ืุอผูถ้อืและสามารถเปลีย่นมอืได้ซึง่ได้จดัสรรให้แก่	ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัครัง้ที	่1	(DEMCO-W1)	และหุน้จ�านวน	
0.4	ล้านหุน้	เพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมอืได้
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ซึง่ได้จดัสรรให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั	(DEMCO-ESOP1)	เนือ่งจากการปรบัสทิธแิปลงสภาพจากการออกใบ
ส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนิดระบชุือ่ผูถ้อืและสามารถเปลีย่นมอืได้ซึง่ได้จดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัครัง้
ที่	1	(DEMCO-W1)	ดังกล่าวข้างต้น

	 ต่อมาบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	357.9	ล้านบาทเป็น	402.3	ล้านบาท	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/	2551	
เมือ่วนัที	่17	กนัยายน	2551	โดยออกหุ้นสามญัจ�านวน	44.4	ล้านหุน้	มลูค่าหุน้ละ	1	บาท	แบ่งการจดัสรรเป็นหุน้จ�านวน	33.4	ล้านหุน้ 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	และหุ้นจ�านวน	11	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	
ครั้งที่	 1	 (DEMCO-W1)	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	 เน่ืองจากการปรับสิทธิแปลง
สภาพจากการจ่ายหุ้นปันผล

 ปี 2552 : บริษัทได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน	โดยการเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมกับกลุ่ม
บริษัท	วินด์	 เอ็นเนอร์ยี่	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	 (WEH)	จ�านวน	12	 โครงการ	ก�าลังการผลิตติดตั้ง	 1,059.8	 เมกกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	930	เมกกะวัตต์	โดย	WEH	เป็นผู้ศึกษา	พัฒนา	คัดเลือกกังหันและจัดหาเงินลงทุน	ส่วนบริษัทท�าหน้าที่ส�ารวจ	 
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและการเชื่อมต่อการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	 กฟผ.	 บริษัทได้จัดเตรียมโครงสร้างเงินทุนส�าหรับ 
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	และพลังงานแสงอาทิตย์	โดยการออกใบส�าคัญสิทธิ	DEMCO	–	W2	

	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2552	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2552	บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจาก	402.3	ล้านบาท
เป็น	401.9	ล้านบาท	โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย	จ�านวน	0.40	ล้านหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่กรรมการ	 
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั	(DEMCO-ESOP1)	เนือ่งจากใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวครบก�าหนด	และผูไ้ด้รบัสทิธพ้ินจากการ
เป็นพนักงาน

	 ต่อมาทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ท่ี	1/2552	เมือ่วนัที	่22	ตลุาคม	2552	บรษัิทได้มมีตใิห้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก	401.9	ล้าน
บาท	เป็น	451.9	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	50.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการจัดสรรเป็นหุ้นจ�านวน	43.5	ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปล่ียนมือได้ซึ่งได้จัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	ครั้งที่	 2	 (DEMCO-W2)	และหุ้นจ�านวน	6.5	ล้านหุ้น	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ชนดิระบช่ืุอผูถื้อและสามารถเปลีย่นมอืได้ซึง่ได้จดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิครัง้ท่ี	1	(DEMCO-W1)	เน่ืองจาก
การปรับสิทธิแปลงสภาพจากการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือ 
ได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่	2	(DEMCO-W2)	ดังกล่าวข้างต้น

 ปี 2553 : ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO	–	W1,	DEMCO	–	W2	ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในสัดส่วนร้อยละ	85.06	และ	
99.33	บริษัทได้ใช้เงินทุนบางส่วนลงทุนในโครงการพลังงานลมเขาค้อ	ในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ	10	และในปีเดียวกัน	
บริษัทได้จัดโครงสร้างเงินทุน	 โดยออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO	–	W3	และ	DEMCO	–	W4	 เพื่อรองรับการขยายการลงทุน 
ในอนาคต	

	 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 คร้ังที่	 1/2553	 เมื่อวันท่ี	 27	พฤษภาคม	 2553	มีมติให้บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	จาก	48	ข้อ	เป็น	59	ข้อ	เพื่อให้ครบถ้วนเพียงพอในการที่บริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการผลิต	และจ�าหน่าย
สาธารณูปโภค	รวมถึงธุรกิจการค้าด้านอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินงานเพื่อขยายธุรกิจให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2553	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2553ได้มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก	451.9	
ล้านบาท	 เป็น	435.4	ล้านบาท	 โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จ�าหน่าย	จ�านวน	16.5	ล้านหุ้นซึ่งเหลือจากการจัดสรรเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	ครั้งที่	1	และครั้งที่	2	(DEMCO-W1,	DEMCO-W2)	เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุ	เมื่อวัน
ที่	26	มีนาคม	2553	และ	10	มิถุนายน	2553	ตามล�าดับ	จึงไม่จ�าเป็นต้องมีหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิอีกต่อไป	และมีมติให้บริษัทเพิ่ม
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ทุนจดทะเบียนจาก	435.4	ล้านบาทเป็น	635.4	ล้านบาท	โดยออกหุ้นสามัญจ�านวน	200.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	แบ่งการ
จดัสรรเป็นหุน้จ�านวน	110.0	ล้านหุ้น	เพือ่รองรับการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและ
สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท	ครั้งที่	3	(DEMCO-W3)	จ�านวน	74.0	ล้านหุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ชนดิระบชุือ่ผู้ถอืและสามารถเปล่ียนมอืได้ซึง่ได้จดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมครัง้ที	่4	 
(DEMCO-W4)	และหุน้จ�านวน	16.0	ล้านหุน้	เพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ชนดิระบุช่ือ
ผูถ้อืและไม่สามารถเปลีย่นมอืได้	ซึง่ได้จดัสรรให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั	ครัง้ที	่2	(ESOP#	2)	และ	เมือ่วนัที	่16	
สิงหาคม	2553	ที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	6/2553	ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	จ�านวน	40	ล้านหุ้น	 
ในวงเงนิไม่เกนิ	214	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	9.19	ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด	โดยวธิซีือ้คนืในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
ก�าหนดระยะเวลาซื้อคืนตั้งแต่วันที่	30	สิงหาคม	2553	ถึงวันที่	1	มีนาคม	2554	ณ	วันครบก�าหนดระยะเวลา	บริษัทซื้อหุ้นคืนแล้ว 
ทั้งสิ้น	32.48	ล้านหุ้น	เป็นเงิน	165.16	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	7.33	ของทุนช�าระแล้ว

 ปี 2554 บรษิทัได้ย้ายการจดทะเบยีนหลกัทรพัย์จากตลาดหลกัทรพัย์เอม็.เอ.ไอ	(mai)	ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย	(SET)	เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2554
	 ต่อมาเม่ือวันที่	 27	 มิถุนายน	2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	 1/2554	มีมติให้บริษัทเข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	 27	 
ในบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	(	อีโอลัส	)	ซึ่ง	อีโอลัส	เป็นผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	60	ในบริษัท	เฟิร์ส	โคราช	วินด์	จ�ากัด	(	เฟิร์ส	)	และ	บริษัท	
เค.อาร์.ทู	จ�ากัด	(	เคอาร์ทู	)	โดยที่	เฟิร์ส	และ	เคอาร์ทู	เป็นบริษัทที่ด�าเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	ห้วยบง	3	และ	
ห้วยบง	2	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	โครงการละ	103.5	เมกกะวัตต์	เซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
โครงการละ	90	เมกกะวัตต์	โครงการตั้งอยู่ที่	ต�าบลห้วยบง	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	และมีมติให้บริษัทออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�านวน	363,538,157	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยให้จัดสรรตามรายละเอียดดังนี้
	 (1)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	316,828,627	หุ้น	 เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามสัดส่วน	 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันท่ีก�าหนดโดย 
คณะกรรมการบริษัท	ในอัตราส่วนการจองซื้อ	2	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง	และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุน	ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ�านงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ	(Excess	Rights)	ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้	ในราคา
เสนอขายเดียวกัน	ทั้งนี้	 มอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก�าหนดราคาเสนอขาย	
ระยะเวลาการเสนอขาย	เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่	ๆ 	เกีย่วกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนแก่ผู้ถอืหุ้นเดิม	และมอี�านาจในการพจิารณา
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีแสดงความจ�านงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ	 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว	 จนกระท่ังไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็น
สมควร	ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย	ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจ�านวนหุ้นที่แสดงความจ�านงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว	
	 (2)	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	46,709,530	หุ้น	 ส�ารองเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่	3	(DEMCO-W3)	ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่	4	(DEMCO	–	W4)	และผู้บริหารและพนักงาน	ครั้งที่	2	(ESOP	
2)	หากต้องมีการปรับสิทธิตามข้อก�าหนดสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัท
	 ในด้านงานก่อสร้าง	บรษิทัได้ขยายธรุกจิเข้าสูก่ารเป็นผู้รบัเหมาด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่เป็นงานแรก
ของประเทศไทย	

 ปี 2555 : ภายหลังการย้ายการจดทะเบียน	 จากตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม.เอ.ไอ.	 มาสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
บรษิทัได้ปรบัโครงสร้างการบรหิาร	โดยโอนธรุกจิผลติเสาโครงเหลก็	ไปยงับรษิทัย่อย	เพือ่เพิม่ความชดัเจนในการวเิคราะห์โครงสร้าง
ธุรกิจ	และประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินการ
	 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2555	 เม่ือวันท่ี	 17	 ตุลาคม	2555	 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญ 
เพิม่ทนุทีย่งัไม่ได้จ�าหน่ายตามมตท่ีิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี	1/2554	ออก	โดยลดทุนจากทุนจดทะเบยีนเดิมจ�านวน	999,000,000	
บาท	คงเหลือทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	 635,461,843	บาท	 โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุน	 กับกระทรวงพาณิชย์	 เมื่อวันท่ี	 1	
พฤศจกิายน	2555	และอนมุตัโิอนกจิการผลติโครงสร้างโลหะทีใ่ช้ในงานก่อสร้างหรอือุปกรณ์ส�าหรบังานอตุสาหกรรม	ซึง่เป็นกจิการ
ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ	ตามบตัรส่งเสรมิการลงทนุ	เลขที	่2232	(2)/2550	ให้แก่บรษิทั	เดม็โก้	เพาเวอร์	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษัิทย่อย
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	 ในด้านงานก่อสร้าง	ผลจากการที่บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาด้านพลังงานทดแทน	ท�าให้รายได้จากงานรับเหมาของ
บริษัทปรับเพิ่มขึ้น	จากระดับ	2,000	ล้านบาท	มาสู่ระดับ	4,000	ล้านบาท
 
 ในปี 2556 : บรษิทัขยายการลงทนุในธรุกจิพลงังานทดแทนจากเดมิทีล่งทนุตรงในบรษัิทโครงการ	(ถอืหุน้ร้อยละ10	ใน	บรษัิท	
ซัสเทนเอเบิล	 เอนเนอร์ยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 -	 โครงการพลังงานลมเขาค้อ	60	MW,	ถือหุ้นร้อยละ	27	ในบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	
จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	60	ในบริษัท	เฟิร์สโคราช	วินด์	จ�ากัด	และ	บริษัท	เค.อาร์.ทู	จ�ากัด	โครงการพลังงานลมห้วยบง	ก�าลัง
การผลิตรวม	207	MW)	ไปสู่การลงทุนในบริษัท	วินด์	เอ็นเนอร์ยี่	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม	12	
โครงการ	ก�าลงัการผลติรวม	1,059.80	MW	วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้รบัผลตอบแทนจากโครงการท่ีหลากหลาย	และเป็นการสร้างความ
สมัพนัธ์เพือ่โอกาสในการรบังานก่อสร้างในอนาคต	ปัจจุบนัโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมได้รบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	8	โครงการ	 
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม	690	เมกกะวัตต์	
	 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	 5/2556	 เม่ือวันท่ี	 28	พฤษภาคม	2556	 ได้มีมติ	 ให้ลงทุนเพิ่มในบริษัท	 เด็มโก	้ 
อินดัสตรี่	จ�ากัด	ในสัดส่วนร้อยละ	100
	 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 (1)	อนมุติัการเข้าลงทนุในบรษิทั	วนิด์	เอนเนอร์ยี	่โฮลดิง้	จ�ากดั	“วนิด์	เอนเนอร์ยี”่	โดยการเข้าซือ้หุน้เพิม่ทนุจ�านวน	5,263,158	
หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	5	ของหุ้นทั้งหมดของวินด์	เอนเนอร์ยี่	
	 	 ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Rights	 Offering)	 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2556	บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน	วินด์	 เอนเนอร์ยี่	จ�านวน	4,210,526	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4	 
ของหุ้นทั้งหมดของวินด์	เอนเนอร์ยี่	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	800,000,000	บาท	(แปดร้อยล้านบาท)
	 (2)	อนมุตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ�านวน	6,425,917.00	บาท	จากทุนจดทะเบยีนเดิมจ�านวน	635,461,843.00	บาท	
เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	 629,035,926.00	บาท	 โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบริษัทจ�านวน	 6,425,917	 หุ้น	มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท
	 (3)	อนุมัติการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัอกีจ�านวน	317,492,174.00	บาท	จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ�านวน	629,035,926.00	บาท	 
เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน	 946,528,100.00	 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	 317,492,174	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว ้
หุ้นละ	1	บาท	
	 (4)	อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ดังนี้

ก.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	125,807,186	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น	(Rights	Offering)	ในอัตราส่วนการจัดสรร	5	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นใหม่	ราคาขายหุ้นละ	10	บาท	และเมื่อวัน
ที่	 30	มิถุนายน	2556	ซึ่งเป็นวันก�าหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 (RO)	มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวน	60,885,657	หุน้	บรษิทัได้รบัเงนิเป็นจ�านวนเงนิรวม	608,856,570	บาท	ซึง่	บรษิทัได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระ
แล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี	 4	 กรกฎาคม	2556	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2556

ข.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	 78,629,492	หุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 1	บาท	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	5	(ใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	5	หรือ	DEMCO-W5)	และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	78,629,579	หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทัครัง้ที	่6	(ใบส�าคญัแสดงสทิธิคร้ังท่ี	6	หรอื	DEMCO	–	W6)	โดยบรษิทัจะจดัสรรให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิ 
ที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	 (Right	Offering)	 และได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามท่ีได้รับอนุมัติ	 โดยในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 1.6	 ล้านหุ้น	 
จะได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	ส�าหรับทั้งใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	5	และใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่	6	โดยไม่
คิดมูลค่า	ซึ่งราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิส�าหรับ	DEMCO-W5	เท่ากับ	12	บาท	และราคาใช้สิทธิซื้อ
หุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิส�าหรับ	DEMCO-W6	เท่ากับ	15	บาท	ก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบส�าคัญแสดง
สิทธิ	DEMCO-W5	และ	DEMCO-W6	คือ	วันที่	5	กุมภาพันธ์	2558	และ	5	กุมภาพันธ์	2559	ตามล�าดับ

	 	 	 ทั้งนี้ภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	(RO)	มีผู้ถือหุ้นได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนการจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุน	 รวมเป็นใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 DEMCO-W5	จ�านวน	38,053,393	หน่วย	และ	DEMCO-W6	จ�านวน	
38,053,393	หน่วย	และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบัใบส�าคญัแสดงสิทธดิงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2556
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ค.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน	 28,000,000	หุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 1	บาท	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 
ใบส�าคญัแสดงสทิธใินการจองซ้ือหุน้สามญัทีจั่ดสรรให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานครัง้ที	่3	(DEMCO-ESOP	3)	
โดยไม่คิดมูลค่า	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	(DEMCO-ESOP3)	เท่ากับ	15	บาทต่อหุ้น	ซึ่งต้องมีการ
ปรบัสทิธติามข้อก�าหนดสทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธขิองบริษทั	และจดัสรร	หุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	6,425,917	หุน้	
เพือ่รองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธใินการจองซือ้	หุน้สามญัทีจ่ดัสรรให้แก่กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังาน
ครั้งที่	2	(ESOP2)	ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิในวันที่	29	มีนาคม	2556

ง.	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ	 (ก)	 ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	 (Private	
Placement)	ทั้งนี้	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว	จะไม่ต�่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	(Rights	Offering)	และจะไม่ต�่ากว่าร้อยละ	90	ของราคา
ตลาด	ทั้งนี้ในปี	2556	บริษัทยังมิได้ด�าเนินการในส่วนนี้	

	 ในด้านการลงทุน	 โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง	2	และ	3	 ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ	์
2556	และ	พฤศจิกายน	2555	บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งรายได้จากการถือหุ้นผ่านบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	ในงบการเงินรวม
ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา
	 ในเดือนสิงหาคม	 2556	 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบจก.อีโอลัส	 พาวเวอร์	 ร้อยละ	 1	 ตามสัญญาการร่วมทุนระหว่าง	
(Shareholder	Agreement)	เป็นผลให้เงินลงทุนเหลือ	ร้อยละ	26
 
 ปี 2557 : บริษัทขยายธุรกิจเข้าสู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ทั้งประเภทก่อสร้างบนพื้นดิน	
และก่อสร้างบนหลังคา	 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเป็นกระแสเงินสดสม�่าเสมอปลายปี	2556	ต่อเน่ืองถึงปี	 2557	บริษัท
ได้ลงทุนกับบริษัทร่วม	บริษัท	อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์	จ�ากัด	บริษัท	แม่โขงกรีนพาวเวอร์	จ�ากัด	บริษัท	อินโดไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	
จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้า	โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	(solar	farm)	ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า	บริษัทละ	0.998	
เมกกะวัตต์	 มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่	 จังหวัดอุดรธานี	 และจังหวัดหนองคาย	 โดยบริษัท	 เข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ	45.75	 ในแต่ละ
บริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	11/2556	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2556	ทั้งนี้แต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้า
ในเดือนตุลาคม	2557	เป็นต้นมา	และต่อมาเมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้า
ลงทุน	ร้อยละ	26	ในบริษัท	ซีไอเอ็น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับบริษัท	ซีไอเอ็น	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ผู้ถือหุ้น
ร้อยละ	75	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ	ทั้งนี้	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2557	บริษัท	ซีไอเอ็น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	มีทุนจดทะเบียน	1.0	
ล้านบาท	ช�าระแล้ว	ร้อยละ	100	โดยบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	2	โครงการก�าลังการผลิตโครงการละ	8	เมกกะวัตต์

	 ในเดือนเมษายน	2557	บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบจก.อีโอลัส	พาวเวอร์	ร้อยละ	1	ตามสัญญาการร่วมทุนระหว่าง	ผู้ถือหุ้น	
(Shareholder	Agreement)	เป็นผลให้เงนิลงทนุเหลอื	ร้อยละ	25	และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ที	่3/2557	วนัที	่3	เมษายน	
2557	ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	สปป.ลาว	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานการณ์การเมืองที่มั่นคง	 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 6/2557	 วันที่	
19	มิถุนายน	2557	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	0.3	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	
โดยบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ	90	และนักธุรกิจลาวถือหุ้น	ร้อยละ	10

 ปี 2558 : บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-W5	และได้จดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทนุช�าระแล้วจาก	692,832,900	บาท	เป็น	730,332,568	บาท	เนือ่งมาจากการใช้สทิธซิือ้หุน้ดงักล่าว	ในระหว่างปี	2558	
บรษิทั	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากดั	ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุจากเดมิ	0.30	ล้านดอลลาร์สหรฐั	เป็นทนุจดทะเบยีน	จ�านวน	19.50	ล้านดอลลาร์
สหรัฐ	ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนสัมปทาน	ลงวันที่	22	มิถุนายน	2558	ทั้งนี้	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้เรียกช�าระทุนครั้งแรกใน
อัตราร้อยละ	20	โดยในระหว่างปี	2558	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ช�าระค่าหุ้นจ�านวน	124.05	ล้านบาท	ให้กับบริษัท	เด็มโก้	
เดอลาว	จ�ากัด	เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาสัปทานที่ดินรัฐ	พื้นที่	1.1	เฮกต้า	โครงการ
พฒันาน�า้ประปา	อยูบ้่านผานม	เมอืงหลวงพระบาง	แขวงหลวงพระบาง	กบั	เมอืงหลวงพระบาง	สาธารณรฐัประชาธปิไตย	ประชาชน
ลาว	(สปป.ลาว)	สัญญามีอายุ	30	ปี	นับแต่วันที่	5	พฤษภาคม	2558	ถึง	4	พฤษภาคม	2588	โดยเป็นรูปแบบการลงทุนแบบ	BOOT	
(	=	Build,	Own,	Operate,	and	Transfer)	บริษัทผู้รับสัมปทานเป็นผู้ลงทุนสร้าง	เป็นเจ้าของ	และ	เป็นผู้ประกอบการชั่วระยะเวลา
หนึ่ง	 แล้วจึงโอนเป็นกรรมสิทธิ์แก่รัฐบาลลาวในภายหลัง	 โดยสามารถยืดอายุต่อไปได้อีกโดยต้องเสนอต่อรัฐบาลลาวเพื่อพิจารณา	
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ก่อนสญัญาสิน้สดุเป็นเวลา	5	ปี	โดยได้รบัการยกเว้นค่าสมัปทานทีด่นิรฐัเป็นเวลา	3	ปี	โดยมค่ีาสมัปทาน	500	ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา
ต่อเฮกตาร์	ต่อปี	และ	เพิ่มขึ้น	5	%	ทุก	ๆ	5	ปี	โดยได้ท�าสัญญาซื้อขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจน�้าประปา	หลวงพระบาง	สปป.	ลาว	
ก�าหนดระยะเวลา	30	ปี	นับจากวันเริ่มซื้อขายน�้าประปา	โดยมีการต่ออายุสัญญา	ได้โดยการท�าข้อตกลงฉบับใหม่	ภายใต้การเห็น
ชอบของทั้ง	2	ฝ่าย	ต่อมาเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2558	บริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาซื้อ-ขายน�้าประปากับรัฐวิสาหกิจ 
น�า้ประปา	ก�าหนดเวลาของสมัปทานเป็นระยะเวลา	30	ปี	นบัจากวนัท่ีเริม่ซือ้ขายน�า้ประปา	ทัง้นีบ้รษิทัคาดว่าจะเริม่ผลติและจ�าหน่าย
น�้าประปาในไตรมาส	2	ปี	2560
	 ในเดอืน	กนัยายน	2558	บรษิทัได้เข้าปรบัปรงุฐานกงัหันลมโครงการพลังงานลม	2	แห่งจ�านวน	81	ฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายทีบ่รษัิท
บันทึกบัญชีเป็นรายการพิเศษในปี	2558	จ�านวน	788.86	ล้านบาท

 ปี 2559 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน	
946,528,100	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	822,683,573	บาท	โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจากหุ้นที่เหลือจากการ
จดัสรรรองรบัใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิDEMCO-W5	จ�านวน	41,712,468	หุน้	ใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิDEMCO-W6	จ�านวน	78,617,459	หุน้	
และใบส�าคัญแสดงสิทธิ	DEMCO-ESOP2	จ�านวน	3,514,600	หุ้นรวมทั้งสิ้นจ�านวน	123,844,527	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	
เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิ	และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท	ข้อ	4	ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน

	 ในปี	2559	งานปรบัปรงุฐานกงัหนัลมโครงการพลังงานลมแล้วเสรจ็จ�านวน	55	ฐาน	จาก	81	ฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายทีบ่รษิทับนัทกึ
บัญชีเป็นรายการพิเศษในปี	2559	จ�านวน	569.49	ล้านบาท
	 ปี	2559	บริษัทได้ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	โครงการมยินจาน

 ปี 2560 : บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	ได้เริ่มผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	ให้แก่วิสาหกิจน�้าประปาหลวงพระ
บาง	ตั้งแต่วันที่	15	กรกฏาคม	2560

	 บรษิทั	เดม็โก้	เพาเวอร์	จ�ากดั	(บรษิทัย่อย)	ได้รบัการอนุมตัจิากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ให้เป็นผูจ้�าหน่าย
เสาโครงเหล็กส�าหรับสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน	 500	 เควี	 ให้แก่	 กฟผ.	ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็กให้
กฟผ.ทุกระดับแรงดัน

 ในปี 2560 งานปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลังงานลมแล้วเสร็จจ�านวน	55	ฐาน	จาก	81	ฐาน	 เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัท
บันทึกบัญชีเป็นรายการพิเศษในปี	2560	จ�านวน	96.67	ล้านบาท

	 บริษัทได้ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 โครงการ	Nam	Che	 1	
Hydropower

 ปี 2561 บรษิทัน�าเสนอแผนปรบัปรงุฐานกงัหนัลมส่วนท่ีเหลือให้ผู้ว่าจ้างพจิารณาระหว่างรอการอนุมติั	บรษิทัได้บนัทกึบญัชี
ค่าใช้จ่ายงานปรบัปรงุฐานกงัหนัลมและเงนิชดเชยค่าเสียหายในการขายไฟฟ้าเป็นรายการพเิศษ	ในปี	2561	จ�านวน	86.29	ล้านบาท	

 ปี 2562 บริษัทปรับปรุงฐานกังหันลมโครงการพลังงานลมแล้วเสร็จ	81	ฐาน	เป็นค่าใช้จ่ายที่บันทึกบัญชีเป็นรายการพิเศษ
ในปี	2562	จ�านวน	172.25	ล้านบาท	ขณะนี้	ผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างตรวจรับงาน	ซึ่งเป็นการส่งมอบและตรวจรับงานทั้งโครงการ

	 ในระหว่างปี	2562	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	เรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่ม	รวมมูลค่า	50.95	ล้านบาท	ท�าให้มูลค่า
เงินลงทุนในบริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เพิ่มขึ้นจาก	350.73	ล้านบาท	เป็น	401.68	ล้านบาท	ต่อมา 
เมือ่วนัที	่2	กนัยายน	2562	บรษิทั	เดม็โก้	เดอลาว	จ�ากดั	ได้ลดทนุจดทะเบยีนลง	มลูค่า	4.50	ล้านดอลลาร์สหรฐั	ท�าให้ทนุจดทะเบียน	
ณ	31	ธันวาคม	2562	มีมูลค่า	15	ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นน�า	ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	พลังงานและสาธารณูปโภค	 

ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	(CLMV)

พันธกิจ

	 ด�าเนนิธรุกจิก่อสร้างและบรกิารด้านวศิวกรรมไฟฟ้า	พลังงานและสาธารณูปโภคท่ีครบวงจร	พร้อม

ขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค	CLMV

	 สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการท่ีมีคุณภาพ	 ทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญรอบรู ้และ

ประสิทธิภาพสูง

	 สร้างผลตอบแทนที่ดีและมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน	ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น	อย่างต่อเนื่อง

	 ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและ

มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

I DEMCO
I	 Integrity	 มีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	ต่อตนเอง	องค์กร	และวิชาชีพ	

D	 Determination	 มีความมานะ	มุ่งมั่น	ตั้งใจจริง	ที่จะประสบผลส�าเร็จ	

E	 Effective	Teamwork	 ทีมงานมีประสิทธิภาพ	

M	 Masterly	 รอบรู้	เชี่ยวชาญอย่างผู้น�า	

C		 Customer	First	 ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า	

O 	 Originality	&	Ownership	 มีความคิดริเริ่ม	กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่าง	สร้างสรรค์

	 	 และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

DEMCO_10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร_V1
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

เป้าหมาย 
	 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร	 และขยายธุรกิจ	 ท้ังภายในและต่างประเทศ	 ในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 
โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ	ก่อสร้าง	 และติดต้ังงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	 ต้ังแต่งานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล	 
จนถงึงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน	เช่น	โครงการผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงัลม	และพลงัแสงอาทติย์	รวมถงึแสวงหาโอกาส
เป็นผู้ลงทุนในฐานะผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ตลอดจนสาธารณูปโภคประเภทอื่น

ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
	 บริษทัได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ตามแนวทางการด�าเนนิธรุกจิโดยใช้ปัจจยัภายในและภายนอก	รวมถงึแนวทางการด�าเนนิธรุกจิ 
ทีย่ดึหลกัธรรมาภิบาลและการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทางธรุกจิ	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจทีต่รงกนั	ระหว่าง	
คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และ	พนักงานทุกคน	 เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และคณะท�างาน	 ได้ร่วมกันให้ค�าจ�ากัดความของการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท	 
โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หมายถึง	
	 “การจัดการองค์กรอย่างสมดุล	 โดยค�านึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง	 และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน	 ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ	เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี”

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการและคณะท�างานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยังได้ก�าหนดโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
บริษัท	ไว้ดังนี้

 SD Model

DEMCO_11.เป้าหมายและยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท_TH_V1
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	 กรอบการด�าเนินการของบริษัท	 ในการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้มุ่งให้บังเกิดผลลัพท์ด้านธุรกิจ	 และหรือ	 ผลลัพท์ด้านสังคม	 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ	บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและ 
ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นก�าลงัส�าคญั	นอกจากนี	้เพือ่ความยัง่ยนืในการด�าเนนิธรุกจิ	ยงัจะต้องตระหนักถงึคณุค่าทีพ่งึมต่ีอสิง่แวดล้อม	 
สังคม	และ	การประกอบกิจการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล	ในการด�าเนินงานของบริษัทอีกด้วย

 แผนผังยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

	 จากแนวทางในการวางยทุธศาสตร์องค์กรเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	บรษิทัได้มุง่เน้นองค์ประกอบส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ
เพือ่ตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของธรุกจิตามวสิยัทศัน์	โดยค�านงึถึงองค์ประกอบในการด�าเนนิธรุกิจ	3	องค์ประกอบหลกั 
ที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ได้แก่	การจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์	 (People	Management)	กระบวนการท�างาน 
ทีม่คีณุภาพ	(Process	Quality)	และ	การพฒันาธรุกจิ	(Business	Development)	นอกจากนัน้บรษิทัยังให้ความส�าคญักบัการพฒันา
ความสามารถเชิงยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ	และระดับองค์กร	โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญคือ	
	 1.		 ท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า	
	 2.		 การบริหารจัดการโครงการที่ค�านึงถึงการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.		 ให้บริการด้วยมาตรฐานที่เป็นเลิศภายใต้กระบวนการท�างานที่มีคุณภาพ
	 4.		 การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก	เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ

 แนวทางการด�าเนินงาน การประเมินผลงาน และยุทธศาสตร์หลัก
	 บรษิทัก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่น้นให้เกิดการเชือ่มโยงและสอดคล้อง	ระหว่างเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิอย่างย่ังยนื	 
กับการก�าหนด	 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ	 กลยุทธ์ระดับองค์กร	 และกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน	 โดยบริษัทก�าหนดให้ในช่วงต้นปีแต่ละปี	 
คณะกรรมการบริหารน�าเสนอกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์องค์กร	เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	และมอบหมายให้ระดับ
หัวหน้าสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนระดับองค์กรให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายและแผนระดับปฏิบัติการ	และ
ติดตาม	เพือ่ประเมนิเป้าหมาย	ปัจจยัทางธรุกิจ	ผลกระทบได้ท้ังเชิงบวกและเชงิลบ	เพือ่น�าไปสู่การทบทวน	และพฒันาวางยทุธศาสตร์	
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการวางแผนและก�ากับกิจการต่อไป	
	 ส�าหรับหลักการในการพิจารณา	คณะกรรมการบริหาร	มีการใช้มุมมอง	4	มิติ	ดังนี้
	 -	 มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา
	 -	 มุมมองด้านการเงิน
	 -	 มุมมองกระบวนการภายใน
	 -	 มุมมองของลูกค้า	และพันธมิตรทางธุรกิจ
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	 แนวทางการด�าเนินงานท่ีจะสามารถสร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรโดยมีเป้าหมายหลักในการตอบสนองต่อเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงกับการด�าเนินธุรกิจ	มียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา	4	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

 1. Knowledge Base Sharing & Creating Shared Value 
	 	 พฒันาขีดความสามารถของทรพัยากรมนษุย์ให้ตอบสนองต่อแนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้	แบ่งปันประสบการณ์
การท�างาน	ส่งเสรมิและสนับสนนุให้เกดิสงัคมการท�างานในรูปแบบการสร้างเครอืข่ายของความร่วมมอืส�าหรบัการท�างานท่ีด	ีสามารถ
สร้างคุณค่าร่วมผ่านวัฒนธรรมองค์กรและยึดถือเป็นนโยบายคุณภาพในการท�างาน	โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส	สนับสนุนการมีระบบ
การสื่อสารแบบเปิดที่พนักงานทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเปิดเผยทั้งภายในและสาธารณะได้	 เพื่อก่อให้เกิด
ผลลัพธ์เชิงบวกส�าหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขณะเดียวกันนั้นบริษัทสามารถบรรลุผลตอบแทนทางการเงิน 
ในเชงิเศรษฐกจิในระยะยาว	ผ่านกระบวนการจดัการการสร้างความรูกั้บพนกังานทกุระดบัท่ีต้องมอีย่างต่อเนือ่ง	และน�าไปสูก่ารสร้าง
ระบบการให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน	บนความพึงพอใจของลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

 2. Enterprise Risk Management Oriented	การด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีบนหลกัการของการประเมนิความเสีย่ง 
แบบบูรณาการ
	 	 2.1		 การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง	 และเครื่องมือในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงาน	 และการบริหารกระแส
เงินสดกิจการระดับโครงการและกระแสเงินสดกิจการ
	 	 2.2		 พัฒนาและสร้างกระบวนการท�างานที่ตรวจสอบและควบคุมได้อย่างโปร่งใส
	 	 2.3		 บูรณาการขั้นตอนการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	การจัดระบบสารสนเทศภายในเพื่อสร้างการประเมิน
ผล	และสามารถพัฒนากระบวนการท�างานเดิมเพื่อรองรับเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต
	 	 2.4		 มีระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยงกระบวนการท�างานและสร้างสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและประเมินผลลัพธ์
และติดตามในเชิงคุณภาพของก�าไรและตัวชี้วัดทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้
	 	 2.5		 ผลักดันผลลัพธ์จากการใช้กระบวนการและระบบสารสนเทศในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตโดยอาศัยความร่วม
มือจากทุกหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานเพิ่มได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 3. Supply Chain Management	บรหิารข้อมลูและวางระบบการท�างานท่ีสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ผ่านระบบ	Supply	Chain	
ในการท�าธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันขององค์กร	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบงานจัด
ซื้อมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุนให้เกิดระบบที่สนับสนุนมุมมองด้านต้นทุน	กระแส
เงินสด	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

 4.  การขยายตลาดทางธุรกิจเดิมไปยังกลุ่ม CLMV	 เพื่อพัฒนาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายการลงทุนและ/หรือ 
การร่วมทนุพฒันาโครงการในธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ด้านพลงังานไฟฟ้า	พลงังานทดแทน	
และสาธารณูปโภค	ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามเป้าหมายของบริษัท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งธุรกิจเป็น	3	ลักษณะ	ดังนี้	

1. ธุรกิจการให้บริการ
	 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ	 จัดหา	 ก่อสร้างและติดต้ังงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร	 (Turnkey	Basis)	 
โดยธุรกิจการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้

  งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	บริษัทให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดต้ังงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร	
โดยแบ่งเป็นประเภทงานได้ดังต่อไปนี้

-	 งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	(High	Voltage	Transmission	Line	System)	เป็นระบบส่งก�าลังไฟฟ้าที่รับมาจาก
แหล่งผลติกระแสไฟฟ้าประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	เขือ่น	โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน	โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม	ส่งไปยงัสถานี
ไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสงูระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่าง	ๆ 	ระบบสายส่งไฟฟ้าจะรบัระดับแรงดันต้ังแต่	69	เควี	
115	เคว	ี230	เคว	ีและ	500	เคว	ีโดยระบบสายส่งนีจ้ะอยูใ่น	ความรบัผดิชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแส
ไฟฟ้าอิสระรายใหญ่	(Independent	Power	Producer	:	IPP)	และประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย	(Small	
Power	Producer	:	SPP)	และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น

-	 งานก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อย	(High	Voltage	Substation)	ท�าหน้าท่ีรบัพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่
แปลงแรงดนัส่งต่อเป็นทอด	ๆ 	ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสงูและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพือ่จ�าหน่ายต่อไปยงัผูใ้ช้ไฟประเภท
ต่าง	ๆ

-	 งานก่อสร้างระบบจ�าหน่าย	 เป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้า	 ระดับแรงดัน	 22	 เควี	 หรือ	 33	 เควี	 และ 
ระบบไฟฟ้าแรงต�่าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูกค้าต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ

-	 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน	 เป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน	 22	 เควี	และ	115	 เควี	 
โดยลูกค้าหลักของงานส่วนนี้นอกเหนือจาก	กฟผ.	กฟภ.	และ	กฟน.	แล้ว	ยังมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท	 IPP,	SPP	 
และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง	ๆ	อีกด้วย

-	 งานด้านพลังงานทดแทน	บริษัทให้บริการ	ออกแบบ	จัดหา	และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
ทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง	(น�้ามัน	ถ่านหิน	หรือก๊าซธรรมชาติ	)	เช่น	การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
กังหันลม	แสงอาทิตย์	 แกลบ	 เศษไม้	 ขยะ	หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน�้าเสียจากโรงงาน	กลุ่มลูกค้าได้แก่ 
ผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยบริษัทมีประสบการณ์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแล้ว	453	MW	
และ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	321	MW

  งานด้านอาณตัสิญัญาณ	บรษิทัให้บรกิาร	ออกแบบ	จดัหา	ตดิตัง้	และทดสอบระบบสือ่สาร	รวมถงึงานวางโครงข่ายสาย
ไฟเบอร์ออฟติค	ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร	(ทั้งระบบติดตั้งบนเสาไฟฟ้าและการวางระบบใต้ดิน)	ให้กับ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	กลุ่มเอกชนในธุรกิจผู้ส่งก๊าซธรรมชาติ	และ	หน่วยงานภาครัฐ	เช่น	กรุงเทพมหานคร	(กทม.)

  งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E) บริษัทให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างติดต้ัง	 รวมท้ังการบ�ารุงรักษา	 
งานระบบสาธารณูปโภค	ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า	ระบบประปาสุขาภิบาล	ระบบปรับอากาศ	ระบบระบายอากาศ	และระบบผลิต 
ไอน�้าและน�้าร้อน	รวมถึงระบบท่อรับแรงดัน	(High	Pressure	Piping)	โดยบริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร

  งานด้านเสาโทรคมนาคมและการส่ือสาร	บริษัทให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและบริการติดต้ังเสาโครงเหล็ก
ส�าหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม	 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Operator)	 และ 
ผู้ที่ชนะการประมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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  งานด้านอนุรักษ์พลังงาน	บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	เพื่อให้บริการศึกษา	วางแผน	ติดตั้ง	ออกแบบ	ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานราชการ	
และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	

2. ธุรกิจงานขาย
  งานผลติและจ�าหน่ายเสาโครงเหลก็	บรษิทัผลติและจ�าหน่ายเสาโครงเหลก็เพือ่ใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า	ได้แก่	ระบบ
สายส่ง	ระบบจ�าหน่าย	และสถานไีฟฟ้าย่อย	ซึง่มงีานบางส่วนทีต้่องใช้เสาโครงเหลก็เป็นส่วนประกอบ	และงานด้านเสาโทรคมนาคม	
ได้แก่	เสาโทรคมนาคม	และเสาวิทยุสื่อสาร	และเสาโครงเหล็กส�าหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง	(Bill	Board)	โดย	ณ	ปัจจุบัน	บริษัท
มีก�าลังการผลิตเสาโครงเหล็ก	 16,000	ตันต่อปี	 โดยบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน	
119.90	ล้านบาท	มีก�าหนดสิ้นสุดการใช้สิทธิวันที่	3	มกราคม	พ.ศ.	2559
  การจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม	 บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ประกอบส�าหรับติดตั้งเสา
โทรคมนาคม	โดยจัดเป็นชุดส�าเร็จส�าหรับประกอบเสาทั้งประเภท	Guyed	Mass	Tower	และ	Self	Support	Tower	ผู้ซื้อสามารถน�า
ชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ในการติดตั้งได้ทันที	ท�าให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหาจากผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์หลาย	ๆ	ราย
  การจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า	 บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับระบบจ�าหน่าย	 ระบบสายส่ง	 และสถานีไฟฟ้าย่อย	 
รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท	ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา	รวมถึงจ�าหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต	ให้แก่ลูกค้า 
ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการต่าง	ๆ	
  การจ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร	ประเภทสายออฟติคไฟเบอร์	และอุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทต่าง	ๆ

3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
	 	 โครงการพลังงานลม	บริษัทได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	 25	 ในบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	 จ�ากัด	 (	 อีโอลัส	 )	 ซึ่ง	 อีโอลัส	 
เป็นผูถ้อืหุน้	ร้อยละ	60	ใน	บรษิทั	เฟิร์สโคราช	วนิด์	จ�ากดั	(	เฟิร์ส	)	และ	บรษิทั	เค.อาร์.ท	ูจ�ากดั	(เค.อาร์.ทู)	โดยที	่เฟิร์ส	และ	เค.อาร์.ทู	
เป็นบรษิทัทีด่�าเนนิโครงการผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานลม	ห้วยบง	3	และ	ห้วยบง	2	ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ัง	โครงการละ	103.5	
เมกกะวตัต์	เซน็ต์สญัญาขายไฟฟ้าให้กับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	โครงการละ	90	เมกกะวตัต์	โครงการตัง้อยูท่ี	่ต�าบลห้วยบง	 
อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบันโครงการทั้งสองได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว	 
ตั้งแต่	 เดือนพฤศจิกายน	2555	และเดือนกุมภาพันธ์	 2556	บริษัทได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งท่ี	 1/2556	 
เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2556	ให้บริษัท	เข้าลงทุนใน	บริษัท	วินด์	เอ็นเนอร์ยี่	 โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการผลิต
ไฟฟ้าด้านพลังงานลม	ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาท้ังส้ิน	8	 โครงการ	ก�าลังการผลิตติดต้ัง	767	 เมกกะวัตต	์
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	690	เมกกะวัตต์	โดย

 โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จ่ายไฟฟ้าแล้ว : จ�านวน	8	โครงการ	ได้แก่
	 โครงการห้วยบง	3	และห้วยบง	2	(วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	ถือหุ้นร้อยละ	75	ผ่านบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด)	ก�าลังการผลิต
ตดิตัง้รวม	207	เมกกะวตัต์	ก�าลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	180	เมกกะวตัต์	ตัง้อยูท่ี	่ต�าบลห้วยบง	อ�าเภอ	ด่านขนุทด	จังหวดั
นครราชสีมา	ปัจจุบันทั้ง	2	โครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	แล้วตั้งแต่ปี	2555	และ	2556	
	 โครงการ	วะตะแบก	(วินด์เอน็เนอร์ยีโ่ฮลดิง้	ถอืหุ้นร้อยละ	75)	ก�าลงัการผลติตดิตัง้และก�าลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า	
60	เมกกะวตัต์	ตัง้อยูท่ี	่อ�าเภอเทพสถิต	จังหวดัชยัภมู	ิปัจจบุนัครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยแล้ว
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2559
	 โครงการ	T1	และ	T2	(วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	ถือหุ้นร้อยละ	100)	ก�าลังผลิตติดตั้งรวม	200	เมกกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 180	 เมกกะวัตต์	 ตั้งอยู่ที่	 อ�าเภอเทพารักษ์	 จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	แล้วตั้งแต่ปี	2561
	 โครงการ	T3	 (วินด์เอ็นเนอร์ย่ีโฮลดิ้ง	 ถือหุ้นร้อยละ	100)	ก�าลังผลิตติดต้ังรวม	100	 เมกกะวัตต์	 ก�าลังการผลิตตามสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า	 90	 เมกกะวัตต์	 ตั้งอยู่ท่ี	 อ�าเภอเทพสถิต	จังหวัดชัยภูมิ	 ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่ปี	2561
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	 โครงการ	NKS	(วินด์เอ็นเนอร์ยี่โฮลดิ้ง	ถือหุ้นร้อยละ	100)	ก�าลังผลิตติดตั้งรวม	100	เมกกะวัตต์	ก�าลังการผลิตตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า	90	 เมกกะวัตต์	ตั้งอยู่ที่	 อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบันโครงการได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	แล้วตั้งแต่ปี	2561
	 โครงการ	T4	(	วนิด์เอน็เนอร์ยีโ่ฮลดิง้	ถอืหุน้ร้อยละ	100	)	ก�าลงัการผลติตดิตัง้รวม	100	เมกกะวตัต์	ก�าลงัการผลติตามสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า	90	เมกกะวัตต์	ปัจจุบันได้รบัอนุมตักิารรบัซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว	อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	
คาดว่าจะทะยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ในระหว่างปี	2562
 
 โครงการพลงังานแสงอาทติย์บนพืน้ดนิ	ในปี	2556-	2557	บรษิทั	ได้ลงทุนในบริษทั	บรษิทั	อดุรธานีโซล่าร์	พาวเวอร์	จ�ากดั	
บริษัท	แม่โขง	กรีนพาวเวอร์	จ�ากัด	บริษัท	อินโดไชน่า	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้า	โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์	(Solar	Farm)	ขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า	บริษัทละ	0.998	เมกกะวัตต์	มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่	จังหวัดอุดรธานี	และ
จังหวัดหนองคาย	บริษัทเข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ	45.71	ในแต่ละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	11/2556	เมื่อวันที่	6	
ธันวาคม	2556	ซึ่งแต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม	2557	เป็นต้นมา

 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องของบริษัทร่วมค้า	5	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	เฟรเซอร์ส	
พร็อพเพอร์ตี้	เด็มโก้	เพาเวอร์	6	จ�ากัด	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เด็มโก้	เพาเวอร์	11	จ�ากัด	บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	15	จ�ากัด	 
บริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	 16	 จ�ากัด	 และบริษัท	 เด็มโก้	 เพาเวอร์	 17	 จ�ากัด	 บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท	 
ครัง้ที	่10/2556	เมือ่วนัที	่13	พฤศจกิายน	2556	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลติไฟฟ้า	โดยใช้พลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา	(Solar	Rooftop)	
จ�าหน่ายให้กับ	การไฟฟ้านครหลวง	และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โดยบริษัทแต่ละแห่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า	0.248	เมกกะวัตต์	0.165	
เมกกะวัตต์	0.269	เมกกะวัตต์	0.269	เมกกะวัตต์	และ	0.269	เมกกะวัตต์	ตามล�าดับ	ซึ่งแต่ละบริษัทได้เริ่มผลิต	และจ�าหน่ายไฟฟ้า
ในเดือนเมษายน	2558	เป็นต้นมา

 โครงการสัมปทานในภูมิภาคอาเซียน (DDL)	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	3/2557	วันที่	3	เมษายน	2557	
ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน�้าประปาในแขวงหลวงพระบาง	สปป.ลาว	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัท
ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีสถานการณ์การเมืองที่ม่ันคง	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 6/2557	วันท่ี	 19	
มิถุนายน	2557	 ได้อนุมัติให้บริษัท	 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	จ�ากัด	ด้วยทุน	จดทะเบียน	 0.3	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 
โดย	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ	90	และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ	10	ในระหว่างปี	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	
จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม	0.30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เป็นทุนจดทะเบียน	จ�านวน	19.50	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ตามที่ระบุไว้
ในทะเบียนสัมปทาน	ลงวันที่	 22	 มิถุนายน	2558	ทั้งนี้	 บริษัท	 เด็มโก้	 เดอลาว	จ�ากัด	 ได้เรียกช�าระทุนครั้งแรกในอัตราร้อยละ	20	 
โดยในระหว่างปี	2558	–	2562	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ช�าระค่าหุ้นจ�านวน	401.68	ล้านบาท	ให้กับบริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	
จ�ากัด	เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2558	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	ได้ท�าสัญญาสัมปทานที่ดินรัฐ	พื้นที่	1.1	เฮกต้าโครงการพัฒนา
น�้าประปา	อยู่บ้านผานม	เมืองหลวงพระบาง	แขวงหลวงพระบาง	กับ	เมืองหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
(สปป.ลาว)	สัญญามีอายุ	30	ปี	นับแต่วันที่	5	พฤษภาคม	2558	ถึง	4	พฤษภาคม	2588	ค่าสัมปทานจะได้รับยกเว้นเป็นระยะเวลา	
3	ปี	อัตราค่าสัมปทาน	500	ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/เฮ็กตาร์/ปี	และทุก	ๆ	5	ปี	อัตราสัมปทานจะเพิ่มขึ้น	5%	และเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	
2558	บรษิทั	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากดั	ได้ท�าสญัญาซือ้-ขายน�า้ประปากบัรัฐวสิาหกจิน�า้ประปาก�าหนดเวลาของสมัปทานเป็นระยะเวลา	
30	ปี	นับจากวันที่เริ่มซื้อขายน�้าประปา	ทั้งนี้บริษัทเริ่มผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในวันที่	15	กรกฎาคม	2560

 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ (C.I.N.-Thai)	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2557	คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้า
ลงทนุ	ร้อยละ	26	ในบรษัิท	ซไีอเอน็	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	วตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมกบับรษิทั	ซไีอเอน็	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	ผูถ้อืหุ้นร้อย
ละ	75	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2557	บริษัท	ซีไอเอ็น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	มีทุนจดทะเบียน	1.0	ล้านบาท	
ช�าระแล้ว	ร้อยละ	100	ในระหว่างปี	2558	บริษัท	ซีไอเอ็น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน	5	ล้านบาท	
จากเดิม	1	ล้านบาท	รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	6	ล้านบาท	ผลการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ	2	โครงการขนาดก�าลังการผลิตโครงการ
ละ	8	เมกกะวัตต์	ในระหว่างปี	2558	–2559	หยุดชะงักเนื่องจากปัญหาสายส่งไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีอยู่จ�ากัด
จนไม่สามารถรับซื้อกระแสไฟฟ้า	
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



โครงสร้างกลุ่ม บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ	 	 													
A:	ธุรกิจการให้บริการ
B:	ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเสาโครงเหล็ก
C:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
D:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเหนือพื้นดิน
E:	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา
F:	ธุรกิจพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
G:	ธุรกิจสัมปทาน

บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด (A)
ทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท
ทุนช�าระแล้ว 190 ล้านบาท

100%

บริษัท อุดรธานีโซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท

45.71%

บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท

45.71%

บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท

45.71%

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท

51%

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท

51%

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด (G)
ทุนจดทะเบียน 15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

100%

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จ�ากัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท

51%

บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ�ากัด (F)
ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท

26%

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด (B)
ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

100%

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ 
เพาเวอร์ 11 จ�ากัด (E)

ทุนจดทะเบียน 4  ล้านบาท
49%

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด (C)
ทุนจดทะเบียพาวเวอร์ล้านบาท

25%

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ 
เพาเวอร์ 6 จ�ากัด (E)

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 
49%

กลุ่มบริษัทร่วม กลุ่มบริษัทร่วมค้ากลุ่มบริษัทย่อย

บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)
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ในระหว่างปี	2562	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด(มหาชน)	ถือหุ้น	บริษัท	เด็มโก้	เดอลาว	จ�ากัด	100%

กลุ่มบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทร่วม

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี่ จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ เดอลาว จ�ากัด

ทุนจดทะเบียน 15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

(กลุ่มบริษัทย่อย)

100% 100% 100%

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ากัด

74 %

75 %25 % บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จ�ากัด (C)                          

ทุนจดทะเบียน 1,301 ล้านบาท

บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จ�ากัด (F)                          

ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท

26 %

บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
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กลุ่มบริษัทร่วมค้า

ณ	วันที่	28	มกราคม	พ.ศ.	2562	
บริษัท	ไทคอน	เด็มโก้	เพาเวอร์	6	จ�ากัด						เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เด็มโก้	เพาเวอร์	6	จ�ากัด
บริษัท	ไทคอน	เด็มโก้	เพาเวอร์	11	จ�ากัด				เปลี่ยนชื่อเป็น		บริษัท	เฟรเซอร์ส	พร็อพเพอร์ตี้	เด็มโก้	เพาเวอร์	11	จ�ากัด

49%

49%

49%

49%

49%

51%

51%

51%

51%

51%

54.29%

54.29%

54.29%

45.71%

45.71%

45.71%

บริษัท ซี ซี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท เค-วัน เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อิน

ดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 

จ�ากัด (E)    ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 

11 จ�ากัด (E)     ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  

อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จ�ากัด (E)                                            

ทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เค-วัน เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จ�ากัด (E)                                            

ทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จ�ากัด (E)                                            

ทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท

บริษัท อินโดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (D)                             

ทุนจดทะเบียน 35 บาท

1. บริษัท สยามพลังงานทดแทน จ�ากัด          

2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จ�ากัด (D)                                        

ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท

บริษัท อุดรธานี โซล่าร์พาวเวอร์ จ�ากัด (D)                                 

ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท
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ข้อมูลส�าคัญทางภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 เศรษฐกิจไทยในปี 2562
	 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี	 2562	 ขยายตัวร้อยละ	 1.6	 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า	 ตามความล่าช้าในการฟื้นตัว	 
ของเศรษฐกิจโลก	ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ	ผลกระทบจากภัยแล้ง	และปัจจัยชั่วคราวในการผลิตภาคอุตสาหกรรม	
ด้านการใช้จ่าย	การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี	การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น	ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ	การลงทุน
ภาครัฐ	และการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง	ด้านการผลิต	การผลิตสาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร	และสาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น	ส่วนการผลิตสาขาการขายส่ง	การขายปลีก	และการซ่อมฯ	ขยายตัวต่อเนื่อง	 ในขณะที่การผลิต
สาขาอุตสาหกรรม	สาขาเกษตรกรรม	สาขาก่อสร้าง	และสาขาไฟฟ้า	ก๊าซฯ	ปรับตัวลดลง	เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว
	 รวมทั้งปี	2562	เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ	2.4	เทียบกับร้อยละ	4.2	ในปี	2561	โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ	
3.2	การบริโภคภาคเอกชน	และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	4.5	และร้อยละ	2.2	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย	ร้อยละ	0.7	
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	6.8	ของ	GDP

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2563
	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี	2563	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	1.5	–	2.5	ชะลอตัวลงจากปี	2562	ตามข้อจ�ากัดจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19	ปัญหาภัยแล้ง	และความล่าช้าของงบประมาณ	โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก	

(1)		 การปรับตัวดีข้ึนอย่างช้า	 ๆ	ของเศรษฐกิจและการค้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันการค้าและ
ความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง

(2)		 การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน	และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ
(3)		 แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ
(4)		 ฐานการขยายตัวที่ต�่าในไตรมาสสุดท้ายของปี	2562	

	 ท้ังน้ี	 คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ	1.4	การบริโภคภาคเอกชน	และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ	3.5	
และร้อยละ	3.6	ตามล�าดับ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ	0.4	–	1.4	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	5.3	ของ	GDP
 
 ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2563 ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับ 

(1)		 การประสานนโยบายการเงินการคลัง	 เพื่อประคองเศรษฐกิจในครึ่งปีแรก	และสนับสนุนการฟื้นตัวและการขยายตัว 
ในครึ่งปีหลัง

(2)			การฟ้ืนฟภูาคการท่องเทีย่วให้สามารถกลบัมาขยายตวัในครึง่ปีหลงั	โดยมจี�านวนและรายได้นกัท่องเทีย่วต่างชาติทัง้ปี
ไม่ต�่ากว่า	37	ล้านคน	และ	1.73	ล้านล้านบาท	ตามล�าดับ	โดยให้ความส�าคัญกับประเด็น	ดังนี้
(i)		 การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงการแพร่

ระบาดของ	ไวรัส
(ii)		 การรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น	
(iii)		 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี
(iv)		 การพิจารณาวันหยุด	เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีแรก	โดยไม่กระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ	
(v)		 การติดตามขับเคลื่อน	มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว

(3)			 การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถกลับมาขยายตัวได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	2.0	(ไม่รวมทองค�า)	โดยให้ความส�าคัญกับ	
(i)		 การขับเคลื่อนแผนการส่งออกปี	2563	
(ii)		 การส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทางการค้าและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัส
(iii)		 การให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต	และการค้าไทย-จีน	
(iv)		 การเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	ๆ	

DEMCO_12.1 ข้อมูลส�าคัญทางภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน_TH_V1
ในตารางเขียนว่า 

DEMCO_12.2 ข้อมูลส�าคัญทางภาวะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน_TH_V1
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(4)			 การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ	 โดยการเร่งรัดการเบิกจ่าย 
เพือ่ให้สามารถเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	2563	งบประมาณเหลือ่มปี	และงบลงทนุรฐัวสิาหกจิ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	91.2	ร้อยละ	70.0	และร้อยละ	75.0	ตามล�าดับ	

(5)			 การสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุน	การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน	โดย	
(i)		 การติดตามและขับเคลื่อนมาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุน	
(ii)		 การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ	
(iii)		 การเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือทางการค้าที่ส�าคัญ	ๆ	
(iv)		 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการต่างชาติ

(6)			 การดแูลผูม้รีายได้น้อย	ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากภยัแล้ง	การลดลงของจ�านวนนกัท่องเท่ียว	และการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ	
โดยให้ความส�าคัญ	กับ	
(i)		 กลุ่มเกษตรกรที่ท�างานในภาคบริการในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลเก็บเกี่ยว	
(ii)		 กลุ่มพนักงานในสาขาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง	
(iii)		 กลุ่มผู้ประกอบการ	SMEs	
(iv)		 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินชดเชย	และการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	
(v)		 การบริหารจัดการน�้า

 ผลกระทบและปัจจัยต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2563
	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี	 2563	ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง	3	ปัจจัย	ทั้งจากต่างชาติชะลอการลงทุน	 
การใช้งบประมาณมคีวามล่าช้า	ซึง่มีผลให้การเบกิจ่ายลดลง	การลงทุนภาครฐัอาจติดลบ	อกีท้ังเรือ่งการระบาดของไวรสัโคโรน่าในจนี	 
และมีผู้ติดเชื้อหลายประเทศรวมทั้งไทย	มีผลกระทบให้จ�านวนนักท่องเที่ยวมีโอกาสติดลบยาวในช่วงครึ่งปีแรก

ที่มา : ส�านักเศรษฐกิจการคลัง,	ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย

ภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
	 กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 
พ.ศ.	2561	–	2580	ขึน้	เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจัดหาพลงังานไฟฟ้าให้เพยีงพอกบัความต้องการใช้	เพือ่รองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ	ซึง่กรอบระยะเวลาของแผนฉบบัดงักล่าว	มคีวามสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	(ปี	2561-2580)	ซึง่แผนฉบับ 
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2562	โดยแผนฉบับดังกล่าวมีจุดเด่นที่ส�าคัญ	
ได้แก่

(1)		 ระบบผลิตไฟฟ้า	 ระบบส่งไฟฟ้า	 และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 มีความมั่นคงรายพื้นที่	 สร้างสมดุล	 ระบบไฟฟ้า 
ตามรายภูมิภาค	

(2)		 มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความม่ันคงในระดับท่ีเหมาะสม	 เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด้านพลังงาน	 รวมถึงมีการ
เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า	(Grid	Flexibility)	

(3)		 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าต้นทุนต�่า	 เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า	และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา	 เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยาว	

(4)		 เตรยีมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพือ่ให้เกดิการแข่งขันด้านการผลติไฟฟ้า	ซึง่จะช่วยเพิม่	ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า
ในภาพรวมของประเทศ	การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	

(5)		 ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(6)		 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและการเพิม่ประสทิธิภาพในระบบไฟฟ้า	(Efficiency)	ทัง้ด้านการผลติไฟฟ้า

และด้านการใช้ไฟฟ้า	
(7)		 พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด	(Smart	grid)	รองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้	ไฟฟ้าแบบ	Prosumer
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แผนพฒันาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) 
	 ตามทีก่ระทรวงพลงังานได้ก�าหนดแนวทางการจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า	พ.ศ.	2561	-	2580	(Power	Development	
Plan:	 PDP2018)	พร้อมทั้งจัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน	 (Energy	Efficiency	Development	 Plan:	 EEDP)	และจัดท�าแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	(Alternative	Energy	Development	Plan:	AEDP)	ให้สอดคล้องกัน	คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ	(กพช.)	จึงได้ก�าหนดกรอบการจัดท�าแผนดังกล่าว	โดยยึดหลัก	
 1. ด้านความมัน่คงทางพลงังาน (Security) เพือ่ให้มคีวามมัน่คงครอบคลมุทัง้ระบบผลติไฟฟ้า	ระบบส่งไฟฟ้า	และระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่และตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รวมถึงการ
พิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม	เพื่อ	รองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด้านพลังงาน	
 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy)	ต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม	ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า	ที่มีต้นทุนต�่า	เพื่อลด
ภาระผู้ใช้ไฟฟ้า	และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว	รวมถึงการเตรียมความพร้อมของ
ระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า	 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม	ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ	การผลิต
ไฟฟ้าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology)	ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	โดยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้า	จากพลังงานทดแทน
และการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า	 (Efficiency)	 ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการ	 ใช้ไฟฟ้า	 โดยพัฒนาระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าสมาร์ทกริด	 (Smart	grid)	 ในการจัดท�าแผน	PDP2018	ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	ซึ่งจัดท�า
และประมาณการโดยส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	ทีไ่ด้คาดการณ์ว่าจะมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ระยะยาวที่ร้อยละ	3.8	ต่อปี

	 ในการจัดท�าแผน	PDP	2018	 จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 โดย	สศช.	 ได้คาดการณ์ว่า 
จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวท่ีร้อยละ	 3.80	ต่อปี	 และจะต้องการบูรณาการกับแผนพลังงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งคาดว่าการ
เพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน	จะท�าให้การใช้ไฟฟ้าลดลง	นอกจากนั้น	ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก	 เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่ละพื้นท่ี	 โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง 
ขยะชีวมวล	และก๊าซชีวภาพ	รวมถึงพลังงานทดแทนอื่น	ๆ	เช่น	ลม	แสงอาทิตย์	พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
ของ	3	การไฟฟ้า	ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่	ตลอดจนพัฒนาระบบ	Smart	Grid	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  
 ปัจจัยประกอบการจัดท�าแผน PDP 2018
 ก�าลังการผลิตไฟฟ้า
	 ก�าลังผลิตไฟฟ้า	ณ	สิ้นเดือน	ธันวาคม	2560	เท่ากับ	46,090	เมกกะวัตต์	แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า	ดังนี้
	 -	 พลังงานความร้อนร่วม		 	 20,398	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ	44.3
	 -	 พลังงานความร้อน		 	 	 8,567	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ	18.6
	 -	 โคเจนเนอเรชั่น		 	 	 	 5,816	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ	12.6
	 -	 พลังงานหมุนเวียน		 	 	 10,949	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ	23.8
	 -	 เครื่องยนต์ดีเชล	 	 	 	 60	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ		0.1
	 -	 สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย	 300	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ		0.6
	 	 รวม	 	 	 	 	 	 	 	 	 46,090	 เมกกะวัตต์

 ก�าลังการผลิตแบ่งตามผู้ผลิตไฟฟ้า
	 -	 กฟผ.	 	 	 	 	 	 	 	 	 16,071	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ	34.9
	 -	 เอกชนรายใหญ่	(IPP)	 	 	 14,949	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ	32.4
	 -	 เอกชนรายเล็ก	(SPP)	 	 	 7,536	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ	16.4
	 -	 เอกชนรายเล็กมาก	(VSPP)	 3,656	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ		7.9
	 -	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ	 	 	 3,878	 เมกกะวัตต์	ร้อยละ		8.4
	 	 รวม	 	 	 	 	 	 	 	 	 46,090	 เมกกะวัตต์
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GDP และประชากร
	 แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว	(GDP)	ปี	2560	–	2580	มีค่าเฉลี่ยร้อยละ	3.8	ต่อปี	อัตราการเพิ่มของประชากร
เฉลี่ยร้อยละ	 -0.02	 ต่อปี	 โดยคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีใช้ในการจัดท�าแผน	PDP2018	 ในช่วงปี	 2561	 –	 2580	พบว่า	 
ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ	(Energy)	ของระบบ	3	การไฟฟ้า	และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ	(Peak)	ในปี	2580	มีค่าประมาณ	
367,458	ล้านหน่วย	และ	53,997	เมกกะวัตต์	ตามล�าดับ

พ.ศ.

PDP2015 PDP2018 เปลี่ยนแปลง

พลังไฟฟ้าสูงสุด 
(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย)

พลังไฟฟ้าสูงสุด 
(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย)

พลังไฟฟ้าสูงสุด 
(เมกะวัตต์)

พลังงานไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย)

2561 32,429 212,515 29,969 203,203 -2,460 -9,312

2565 36,776 241,273 35,213 236488 -1,563 -4,785

2570 41,693 273,440 41,079 277,302 -614 3,862

2575 46,296 303,856 47,303 320,761 1,0007 16,905

2580 - 53,997 367,458 - -

	 กพช.ได้ใช้ข้อมูลข้างต้นในการจัดท�า	แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	 2561	 –	พ.ศ.	 2580	 (PDP2018)	 
จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้า	 ของระบบ	3	 การไฟฟ้าในปลายปี	 2580	 รวมสุทธิ	 77,211	 เมกกะวัตต์	 โดยประกอบด้วยก�าลังผลิตไฟฟ้า 
ในปัจจุบัน	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	 2560	 เท่ากับ	 46,090	 เมกกะวัตต์	 โดยเป็นก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม	56,431	 เมกกะวัตต์	 และ 
มีการปลดก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี	พ.ศ.	2561	–	พ.ศ.	2580	จ�านวน	25,310	เมกกะวัตต์

 สรุปเป้าหมายก�าลังผลิตไฟฟ้า
	 ก�าลังผลิตไฟฟ้า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2561-	พ.ศ.	2580
	 -	 ก�าลังผลิตไฟฟ้า	ณ	ธันวาคม	พ.ศ.	2560		 46,090		 เมกกะวัตต์
	 -	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่	ในช่วงปี	พ.ศ.	2561	–	พ.ศ.	2580		 56,431		 เมกกะวัตต์
	 -	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ	ในช่วงปี	พ.ศ.	2561	–	พ.ศ.	2580	 25,310		 เมกกะวัตต์
	 -	 รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2580	 77,211		 เมกกะวัตต์
 
	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่	ในช่วงปี	พ.ศ.	2561	–	พ.ศ.	2580	เท่ากับ	56,431	เมกกะวัตต์	แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า	ดังนี้
	 -	 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน		 20,766	 เมกกะวัตต์
	 -	 โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ		 500		 เมกกะวัตต์
	 -	 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น	 	 2,112		 	เมกกะวัตต์
	 -	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม		 13,156		 เมกกะวัตต์
	 -	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์		 	 1,740		 เมกกะวัตต์
	 -	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์		 	 	 5,857	 เมกกะวัตต์
	 -	 โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส		 	 	 8,300		 เมกกะวัตต์
	 -	 ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ		 	 	 4,000		 เมกกะวัตต์
	 	 รวม	 	 	 	 	 	 	 	 	 56,431		 เมกกะวัตต์
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แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580 
(AEDP 2018)
	 ส�าหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 กพช.	 ได้มีมติให้ปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก	ระหว่างปี	พ.ศ.	2561	–	พ.ศ.	2580	โดยเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	ทุกประเภท	ตามวัตถุประสงค์
ที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ	ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน	และ	สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ	โดยมีกรอบนโยบายหลักดังนี้	

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

ใช้ไฟฟ้าและศักยภาพพลังงานหมุนเวียน	
(3)			 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าแสงอาทติย์และลม	เมือ่ต้นทนุการผลติสามารถแข่งขนัได้กบัการผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตเิหลว 

หรือ	 LNG	 ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	 และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่เกิดการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง	 และการลดการ 
น�าเข้าพลังงานจากฟอสซิล	และ	

(4)			 ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีการแข่งขันด้านราคา	(Competitive	Bidding)
สรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	พ.ศ.	2561	–	พ.ศ.	2580	(AEDP	2018)	

(1)		 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเอมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม	ได้แก่	การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐเพื่อแก้	 ปัญหาขยะชุมชน	 รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล	 และ 
ก๊าซชีวภาพในพื้นที่พิเศษ	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดย	มีเป้าหมายรวม	520	เมกกะวัตต์	ประกอบด้วย

	 	 -	 โรงไฟฟ้าขยะ		 	 	 	 400		 เมกกะวัตต์	
	 	 -	 โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้		 120		 เมกกะวัตต์
(2)		 เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้า	(โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน)

พลังงานหมุนเวียน / อนุรักษ์พลังงาน ก�าลังผลิตตามสัญญา ก�าลังผลิตที่เชื่อถือได้

พลังงานแสงอาทิตย์* 10,000 4,250

ชีวมวล 3,376	 2,296

ก๊าซชีวภาพ 546 325

พลังงานแสงอาทิตย์ทุ ่นลอยน�้าร่วมกับ
โรงงานไฟฟ้าพลังน�้า	

2,725 1,158

พลังงานลม 1,485	 189

ขยะอุตสาหกรรม 44 26

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า	 - 4,000

รวม ณ ปี 2582 18,176 12,244
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แผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
	 ในการสนบัสนุนให้แผน	PDP	และ	AEDP	บรรลเุป้าหมายสามารถผลิตและจดัส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แห่งประเทศไทยได้จัดท�าโครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าที่จะด�าเนินการในช่วงเวลาตามแผน	PDP2015	ประกอบด้วย
โครงการต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 -	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	จ�านวน	9	โครงการ
	 -	 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า	จ�านวน	7	โครงการ
	 -	 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	จ�านวน	5	โครงการ
	 -	 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า	 จ�านวน	 9	 โครงการ	 (เพื่อรองรับการซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP,	 SPP	 
	 	 และ	ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ)
	 -	 โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ	(Grid	to	Grid)
	 -	 โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด	(Smart	Grid)
	 โดยการพัฒนาระบบส่งทั้งหมดนี้เป็นโครงการและแผนงานที่กฟผ.ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่างก่อสร้างจ�านวน	 17	 โครงการ	
และเป็นโครงการแผนงานที่กฟผ.	มีแผนศึกษาเพื่อขออนุมัติอีกจ�านวน	11	โครงการ

	 นอกเหนือจากการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถรองรับการปรับปรุงระบบตามแผน	PDP	และ	AEDP	แล้ว	 การเสริม 
ความม่ันคงของระบบให้มีความเสถียรในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าก็มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน	กฟผ.ได้ก�าหนดแผนเพิ่มความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าโดยพฒันาระบบผลิตไฟฟ้า	ระบบส่งไฟฟ้า	และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ส�าหรบัพืน้ทีท่ีม่โีอกาสและมีความเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิ 
ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง	 รวมถึงพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้สอดคล้องกับประมาณการความต้องการ	 ไฟฟ้าซึ่งได้มีการจัดหาใหม่ 
ให้สอดรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	ดังนี้
 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ	ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	 เฉลี่ยร้อยละ	3.3	 โดยมีความจ�าเป็นต้องพัฒนา 
โรงไฟฟ้าเพิ่ม	ได้แก่	โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่	8-9	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	600	เมกกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2580	ภาคเหนือ
จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	9,514	เมกกะวัตต์
 ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ความต้องการไฟฟ้าเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ	3.7	โดยมคีวามจ�าเป็น
ต้องพฒันาโรงไฟฟ้าเพิม่	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ล�าตะคองแบบสบูกลบั	เครือ่งที	่3-4	ขนาดก�าลงัผลติไฟฟ้าสทุธ	ิ500	เมกกะ
วตัต์	โครงการโรงไฟฟ้าน�า้พองทดแทน	ขนาดก�าลงัผลติไฟฟ้าสุทธ	ิ650	เมกกะวตัต์	โครงการโรงไฟฟ้าใหม่	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสทุธ	ิ
1,400	เมกกะวัตต์	และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	ก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	3,500	เมกกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2580	จะมีก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	16,700	เมกกะวัตต์
 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคกลางตอนบน	 ความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ	 3.8	 โดยมีความจ�าเป็นต้อง
พัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อเสริมความมั่นคงระบบ	ไฟฟ้าในพื้นที่ในช่วงปี	พ.ศ.	2568	–	พ.ศ.	2580	ได้แก่	 โครงการโรงไฟฟ้าใหม่	
ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,400	เมกกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.2580	จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	9,134	เมกกะวัตต์
 ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันตก	ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.4	โดยมีความจ�าเป็นต้องพัฒนา
โรงไฟฟ้าเพิ่ม	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	700	เมกกะวัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่	ขนาดก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าสุทธิ	700	เมกกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2580	จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	7,041	เมกกะวัตต์
 ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้	ความต้องการไฟฟ้าเพิม่ขึน้เฉลีย่	ประมาณร้อยละ	3.3	ต่อปี	โดยมคีวามจ�าเป็นต้อง
พฒันาโรงไฟฟ้าเพิม่	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าสรุาษฎร์ธาน	ีขนาดก�าลงัผลติไฟฟ้าสทุธ	ิ1,400	เมกกะวตัต์	และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่	
ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	1,700	เมกกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปี	พ.ศ.	2580	ภาคใต้จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	8,638	เมกกะวัตต์
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง	ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ	1.9	ต่อปี	และเป็นศูนย์กลางการใช้
ไฟฟ้าของประเทศไทย	(Load	Center)	โดยม	ีความจ�าเป็นต้องพฒันาโรงไฟฟ้าเพิม่เตมิ	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ส่วนเพิม่	
ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	 2,100	 เมกกะวัตต์	 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือส่วนเพิ่ม	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ	 1,400	 เมกกะ
วัตต์	และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้า	สุทธิ	700	เมกกะวัตต์	โดย	ณ	สิ้นปีพ.ศ.	2580	เขตนครหลวงจะมีก�าลังผลิต
ไฟฟ้าสุทธิรวมทั้งสิ้น	11,478	เมกกะวัตต์

ที่มา: แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2561	–	พ.ศ.	2580	(PDP2018),	กระทรวงพลังงาน
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เป้าหมายการด�าเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 การจดัท�าแผน	PDP2018	ท�าให้เหน็การเตบิโตของการใช้ไฟฟ้า	ตามภาวะทางเศรษฐกจิของประเทศ	อย่างไรกต็ามกระทรวง
พลังงานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดท�าแผนบริหารก�าลังผลิตไฟฟ้าโดยมีเป้าหมาย	ดังนี้
 
 1. แผนการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าในอนาคต (แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า)
	 	 การปรับก�าลังการผลิตไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เพื่อให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าและทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วง	พ.ศ.	2561-2580

หน่วย:	เมกะวัตต์

ประเภทโรงไฟฟ้า
ก�าลังการผลิต (ปี) เปลี่ยนแปลง

ก�าลังผลิตตามสัญญา
% เปลี่ยนแปลง

ก�าลังผลิตที่เชื่อถือได้2560 2580

พลังงานความร้อนร่วม 20,398 13,156 -7,242 -36%

พลังงานความร้อน 8,567 -8,567 -100%

พลังงานหมุนเวียน 5,816 20,766 +14,950 +257%

โคเจนเนอเรชั่น 10,949 2,112 -8,837 -81%

เครื่องยนต์ดีเชล 60 -60 -100%

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ 500 +500

โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 1,740 +1,740

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5,857 +5,857

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส 8,300 +8,300

ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 300 4,000 +3,700 +1,233%

รวม 46,090 56,431 +10,341 +22%

 2. แผนการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
	 	 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน	จึงท�าให้มีการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน	สอดคล้องกับข้อตกลงของ	COP21	ประกอบด้วย	ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานแสงอาทิตย์
ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 และพลังงานหมุนเวียนอื่น	 ๆ	 โดยมีเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้า	 เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้า 
ขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น	รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตที่จะมีความเชื่อถือและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

 3. แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid)
	 	 แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย	พ.ศ.	 2558	 –	 2579	ซึ่งการพัฒนาระบบนี้จะท�าให้มีความ
มัน่คงในระบบไฟฟ้า	เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน	และรองรบัโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีนได้มากขึน้	รวมท้ังสามารถลดผลกระทบ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้	 โดยแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดจะถูกน�ามาใช้	 เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนสามารถจ่าย
พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนและใช้ทดแทนกัน	ซึ่งจะช่วยรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของพื้นที่

 4. แผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
	 	 การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	และทดแทน
สายไฟฟ้าเก่าที่เสื่อมสภาพ	 ซ่ึงจะท�าให้การจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง	ทั้งในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	 
เช่น	การขยาย/ปรบัปรงุสถานไีฟฟ้าแรงสงู	เพือ่รองรบัการเปลีย่นแรงดนัใน	การจ่ายไฟฟ้า	และ	ขยาย/ปรบัปรงุระบบส่งไฟฟ้า	เป็นต้น
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DEMCO_12.3 บทสรุปของฝ่ายบริหาร_TH_V1

บทสรุปของฝ่ายบริหาร
 ปี 2562	เป็นปีที่บริษัทมีรายได้ลดลงในงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเอกชน	ส่งผลให้ผลประกอบการ 
ปี	2562	บรษิทัมรีายได้รวม	2,937.98	ล้านบาทลดลงร้อยละ	29.23	จากรายได้รวมในปี	2561	จ�านวน	4,151.37	ล้านบาท		มผีลก�าไร
สุทธิจ�านวน	34.96	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	76.47	เมื่อเปรียบเทียบกับก�าไรสุทธิรวมในปี	2561		จ�านวน	148.60	ล้านบาท	โดยการ 
ลดลงของของก�าไรสุทธิเป็นผลมาจากการการลดลงของรายได้และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหันโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3	(รายละเอียดอธิบายใน	ส่วนที่	3	ค�าอธิบายและวิเคราะห์การเงิน)	

 ส�าหรบัปี 2563	เป็นปีท่ีมคีวามท้าทาย	จากปัจจยัการแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	ทีส่่งผลต่อระบบเศรษฐกจิในภาพรวม	 
อย่างไรก็ตาม	 	 จากการปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 PDP2018	 ท่ีเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับ 
การจดัการด้านพลังงาน	โดยในส่วนของระบบไฟฟ้าได้วางแผนการจดัหาไฟฟ้าให้มกีารกระจายชนดิของเชือ้เพลงิเพือ่ลดความเสีย่ง
ด้านการจัดหา	 	ลดความผันผวนทางด้านราคา	และลดต้นทุนการผลิต	 รวมถึงส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	และ
พลังงานทางเลือก	บริษัทเห็นว่ายังก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัทในด้าน	ได้แก่

1.	 การเพิ่มปริมาณงานรับเหมา	(	EPC	)		และช่องทางการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	ตามแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้า	PDP

2.	 การเพิ่มการรับงานงานระบบส่งไฟฟ้า	 โครงข่ายระบบไฟฟ้าและสายส่งที่ยังคงมีการเติบโตตามการพัฒนาด้านไฟฟ้า	 
ในพื้นท่ีศักยภาพ	 เช่น	 เมืองอัจฉริยะ	 (Smart	City)	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ	พิเศษ	 (Special	 Economic	 Zone)	 และ 
พื้นที่ห่างไกล	(Remote	Area)

3.	 การเพิ่มช่องทางธุรกิจพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุม	ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า	ให้การใช้ไฟฟ้ามี
4.	 การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน	และ	การบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 (Corporate	Risk	Management	 :	CRM)	 โดยได้พัฒนาแนวทาง 
การบรหิารความเสีย่งของบริษทั	บรษิทัย่อย	และบรษิทัในเครอื	อย่างต่อเนือ่งให้สามารถรบัมอืกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเรว็และมคีวามไม่แน่นอนเพือ่ลดโอกาสของการเกดิความเสีย่งและลดผลกระทบกรณทีีเ่กดิความเสีย่ง	สร้างมลูค่าเพิม่ให้ผูถ้อืหุน้
อย่างยั่งยืนเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่	
	 บริษัทได้ก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น	 มีจิตส�านึกและ 
ความรับผิดชอบร่วมกัน	มีกระบวนการประเมิน	ติดตาม	วิเคราะห์	และสอบทาน	ความเสี่ยงส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจกับการเติบโต
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท	ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมท้ังความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เพื่อให้สามารถ 
ระบุปัจจยัเสีย่งทัง้ภายใน	และภายนอก	พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการ	แผนรองรบัและมาตรการป้องกนั	เพือ่ลดผลกระทบจากความเสีย่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น	 โดยครอบคลุมและเชื่อมโยงกิจกรรมส�าคัญของทุกสายงาน	 ตามแผนการบริหารความเสี่ยง	 โดยได้มีการพิจารณา
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงส�าคัญของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทในเครือ	อย่างเป็นระบบ	และมีหน่วยงานรับผิดชอบ 
เป็นข้ันตอนอย่างต่อเนือ่ง	ประกอบด้วยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ	(Risk	Management	Committee	:	RMC)	ซึง่มี
ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษิทั	เป็นกรรมการ	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	(CRM)	ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	มีนโยบายที่มุ่งเน้นการช่วยก�ากับดูแล	สนับสนุน	และพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
ในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ	และสนับสนุนการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบ่งความเสี่ยง	เป็น	6	ด้าน	ดังนี้

ก. ความเสี่ยงด้านการเงิน
	 บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานในแต่ละโครงการ	 เพื่อใช้ในขั้นตอนการประมูลงาน	การเตรียมงาน	 รวมถึง 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการด�าเนินการในโครงการ	 ดังน้ันหากบริษัทไม่มีการบริหารจัดการสภาพคล่องท่ีดี	 อาจส่งผลต่อ
การด�าเนินงานโครงการ	หรือความสามารถในการรับงานใหม่และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	บริษัทจึงได้มอบหมายให ้
คณะกรรมการลงทนุได้ก�าหนดนโยบายการลงทนุ	นโยบายบรหิารสภาพคล่อง	และนโยบายการกูย้มืเงนิ	เพือ่เสนอขอความเห็นชอบ 
ต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อน�ามาก�าหนดกรอบการลงทุนการบริหารสภาพคล่อง	 และการกู้ยืมเงินของบริษัท	 ให้เป็นไปตาม 
กรอบนโยบาย	แผนด�าเนินงาน	ระเบียบวิธีปฏิบัติ	ข้อก�าหนดของ	กลต.	และ	ตลท.	รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง	ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท	
	 ในการจดัหาวสัดแุละอุปกรณ์ในการด�าเนนิงานบางส่วนของเดม็โก้นัน้	ในบางครัง้จ�าเป็นต้องสัง่ซือ้วสัดแุละอปุกรณ์จากต่าง
ประเทศ	เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว	บริษัทก�าหนดนโยบายให้มีการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	
ไว้ทั้งจ�านวน	อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการบริหารมีความมั่นใจในการคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน	บริษัทอาจพิจารณา
ไม่ท�าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	แต่อาจใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทอื่น	หรือ	บริษัทอาจจะขอ
ให้ผู้ว่าจ้างเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้ให้กับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์โดยตรง

ข. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
	 	 บริษัทตระหนักถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ	 สังคม	การเมือง	สภาพแวดล้อมทั้งภายในและต่างประเทศ	 รวมถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ระยะสั้น/ยาว	 โดยบริษัทได้ติดตาม	
วเิคราะห์	ข้อมลูทางเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมือง	กฎหมาย	และนโยบายทัง้ภายในและต่างประเทศอย่างใกล้ชดิเพือ่ประเมนิผลกระทบ 
ที่จะมีต่อการด�าเนินกลยุทธ์ของบริษัท	ซึ่งนอกจากการก�าหนดกระบวนการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทั้งในคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริษัท	แล้วบริษัท 
ยังจัดท�าโครงการ	 Thinking	Together	ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง	Leadership	Brainstorming	Workshop	 ในผู้บริหารระดับสูง	 
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
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DEMCO_13-การบริหารความเสี่ยง_V1

	 ส�าหรับการลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจใหม่	หรือ	 ในตลาดที่เปิดขึ้นใหม่	 เช่นตลาดต่างประเทศ	 เป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความเจริญเติบโต	อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีความเส่ียงเกิดข้ึนกับองค์กร	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงการก�าหนดมาตรการรองรับหรือป้องกันความเสี่ยงควบคู่ไปกับการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการและผลตอบแทนการลงทนุ	โดยกระบวนการพจิารณา	กล่ันกรอง	ได้ด�าเนินการผ่านคณะกรรมการลงทนุ	
และ/หรือ	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรทีม่ปีระสบการณ์	ให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา
การลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างการเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม	
	 ในขณะที่การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล	 การออกกฎหมาย	 หรือ	 ข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจ	 โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการใหม่	 หรือการขยายกิจการที่บริษัทก�าหนดเป็นกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร	บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับมาตรการในการติดตามและวิเคราะห์นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะมีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทเป็นการล่วงหน้า	โดยบรษัิทก�าหนดขัน้ตอนในการปฏบิตัด้ิวยความระมดัระวงัให้สอดคล้องกบักฏหมาย	
ระเบียบและข้อก�าหนดที่เปล่ียนแปลง	ทั้งนี้	 กระบวนการดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติครอบคลุม	การลงทุน	และ/	หรือการขยาย
กิจการ	ทั้งในประเทศ	และ	ต่างประเทศ
 
ค. ความเสี่ยงด้านการตลาด
	 ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยทั่วไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการบริโภคของผู้บริโภค 
ทัง้ในประเทศไทยและประเทศทัว่โลก	ความเปลีย่นแปลงอาจส่งผลต่องบประมาณการลงทุนของภาครฐัและภาคเอกชน	และอาจส่งผล 
ต่อเนื่องถึง	 ธุรกิจออกแบบ	จัดหา	และบริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า	 และเคร่ืองกล	 ท่ีผ่านมา	บริษัทได้ใช้เคร่ืองมือในการบริหาร	
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทด้านความสามารถในการแข่งขัน	วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
ด้วยความระมัดระวัง	ก่อนก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม	เช่น	การขยายแนวธุรกิจไปสู่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม	และ
พลงัแสงอาทติย์	เป็นการเพิม่ช่องทางการตลาดและการได้มาซึง่กระแสเงนิสดท่ีสม�า่เสมอ	บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะประเมนิความผนัผวน
ทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวนปัจจัยพื้นฐานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 ความผันผวนของราคา	และ	ความต้องการพลังงาน	เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัท	
และส่งผลกระทบโดยอ้อมกบัการลงทนุของภาคเอกชนทีจ่ะมกีารขยายธรุกจิซึง่เป็นท่ีมาของรายได้จากธรุกจิการให้บรกิารของบรษิทั	
อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคา	และ	ความต้องการพลังงาน	 เป็นส่ิงท่ีนอกเหนือจากการควบคุมและยากท่ีจะหลีกเลี่ยงจาก 
ผลกระทบ	บรษิทัให้ความส�าคญักบัปัจจยัดงักล่าว	ด้วยการก�าหนดมาตรการรองรบัผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน	เช่นการควบคุมต้นทนุงาน 
ด้วยการสั่งซื้อสินค้าและก�าหนดส่งสินค้าจากผู้ขายให้สอดคล้องกับสัญญาบริษัทรับจากผู้ว่าจ้าง	รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
จากการใช้งานในบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส�าหรับผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการลดการลงทุนของภาคเอกชน	 บริษัท
ได้เพิ่มช่องทางของรายได้ที่หลากหลายทั้งจากงานบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	พลังงานทดแทน	 ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	 รวมถึง 
การลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภทต่าง	ๆ	เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากสาเหตุดังกล่าว
	 ความเสี่ยงในการขยายธุรกิจในการเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าและ/หรือร่วมลงทุนก็เป็นอีกความเสี่ยงที่	บริษัทจะให้ความ
ระมัดระวังโดยก่อนด�าเนินการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร่วมทุนก่อนร่วมด�าเนินการอย่างเข้มงวด	บริษัทจะเลือกผู้ร่วมทุน
ที่มีสถานะทางการเงิน	และความสามารถในการท�างานที่ไม่ด้อยไปกว่าบริษัท
	 จากลักษณะของระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน	ที่มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต	และปัจจัยในการลงทุน	อย่างกว้างขวาง	 
ส่งผลให้ภาวะการแข่งขนัเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	บรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัประเดน็ดงักล่าวด้วยการเตรยีมความพร้อมด้านบคุคลากร 
ให้เพียงพอ	มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	จัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม	รวมถึงการสร้างความ
สัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานท�าให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง	 พร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยงแปลง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น
 
ง. ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ
 เนือ่งจากธรุกจิของบริษทัส่วนใหญ่ต้องเสนอราคาในการให้บรกิารเป็นแบบรับเหมาแบบตายตวั	โดยเป็นราคาทีก่�าหนดตัง้แต่เริม่
ประมูลงานจนกระทัง่งานแล้วเสรจ็	ซืง่ในระหว่างการด�าเนนิการราคาของวสัดแุละอปุกรณ์	อาจมกีารเปลีย่นแปลงสงูขึน้	หรอืผูรั้บเหมา 
ไม่มีคุณภาพหรือโครงการล่าช้ากว่าก�าหนด	ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนสูงขึ้นในแต่ละโครงการ	ปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนนี ้
ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่บริษัทให้ความส�าคัญในล�าดับต้น	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้ 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงระดบัจัดการ	ตดิตามปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการบรหิารโครงการ	และรายงานผลการติดตามความเสีย่งดงักล่าว 
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทราบทุกไตรมาส	ทั้งนี้บริษัทได้ก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้
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	 การลดความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลง	มีสองกรณีคือในกรณีเป็นอุปกรณ์หลัก	บริษัทจะท�าการตกลงกับ 
ผู้จัดจ�าหน่ายต้ังแต่ช่วงของการเริ่มประมูลงาน	 เพื่อให้ได้รับการยืนยันราคาล่วงหน้า	ครอบคลุมระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างพิจารณาราคา
และเมื่อลงนามในสัญญาจ้างบริษัทจะออกค�าสั่งซื้อเพื่อควบคุมต้นทุนให้คงที่	ส่วนกรณีเป็นวัสดุทั่วไป	ซึ่งมีผู้จัดจ�าหน่ายหลายราย	
บริษัทจะรวบรวมปริมาณสั่งซื้อจากหลาย	ๆ	โครงการ	 เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรอง	ท�าให้มีราคาต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง	ดังนั้น	ที่ผ่านมา
บริษัทจึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุทั่วไปไม่มากนัก
	 ส่วนการลดความเสีย่งในการด�าเนนิงานและบรหิารจัดการโครงการโดยผูร้บัเหมาทีไ่ม่มคีณุภาพ	จงึอาจก่อให้เกดิปัญหาการ
ขาดความเอาใจใส่ในงานและท�างานผดิพลาด	น�ามาซ่ึงความล่าช้าของโครงการอนัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด�าเนนิงาน
และความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทในอนาคตน้ัน	บริษัทได้แต่งต้ังและมอบหมายงานโครงการให้แก่ผู้จัดการโครงการเป็น 
ผูค้วบคมุดูแลผูร้บัเหมา	โดยพจิารณาถงึงานทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบปัจจบุนั	รวมท้ังความสามารถและความช�านาญเฉพาะด้านของ
ผูจ้ดัการโครงการแต่ละราย	พร้อมกนันี	้บรษิทัยงัได้ก�าหนดให้กลุม่วศิวกรผูบ้รหิารเป็นผูด้แูลการบรหิารจดัการของผูจ้ดัการโครงการ
อีกชั้นหนึ่งด้วย
 ความเสีย่งการเพิม่ของต้นทนุอนัเน่ืองมาจากโครงการล่าช้ากว่าก�าหนด	ในกรณทีีค่วามล่าช้าเกดิจากเจ้าของโครงการ	ซึง่อาจมี 
สาเหตุจากผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง	หรือการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าหรือสาเหตุอื่น	ๆ 	ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท	
หากมีผลให้โครงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเจ้าของโครงการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนได้	
	 ส�าหรับความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท	เช่นจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยประเภทต่าง	ๆ	บริษัทได้ลดความเสี่ยง
เหล่านี้โดยการหามาตรการรองรับความเสี่ยง	 โดยเฉพาะการประกันภัย	ส�าหรับในด้านงานก่อสร้างบริษัทจะก�าหนดไว้ในสัญญา
ของโครงการ	และส�าหรับโครงการที่มีมูลค่าสูงหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ	บริษัทจะจัดท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง 
ทุกประเภท	(Insurance	for	All	Risk)

จ. ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารจัดการองค์กร	ซึ่งได้แก่การบริหารความเส่ียงของโครงการต่าง	ๆ	
ตามแผนงานซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั	แม้การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ	(Feasibility	Study)	จะช่วยให้เกดิความมัน่ใจในผลส�าเรจ็
ว่าบรษัิทจะสามารถจัดการความเส่ียงและจะท�าให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้	แต่การด�าเนนิการตามโครงการ 
ก็ยังอาจเกิดความเส่ียงได้อีก	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับความส�าเร็จของโครงการได้น้ันการบริหารความเส่ียงด้านบริหารจัดการองค์กร	 
จงึตอ้งครอบคลมุความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกบัการจดัท�างบประมาณ	ความเสีย่งด้านการควบคมุคา่ใช้จ่าย	ความเสีย่งด้านก�าหนดเวลา	
และความเสีย่งด้านเทคนคิ	ทีต้่องได้รบัการดแูลเอาใจใส่ในการวางแผนปฏิบตั	ิการแก้ไข	ตดิตามผล	เพือ่ป้องกนัมใิห้เกิดความเสยีหาย 
กับโครงการ	กิจกรรมต่าง	ๆ	
	 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากการบริหารความเสี่ยงด้านบริหาร
จดัการองค์กรแล้ว	บรษิทัจะต้องมีความพร้อมด้านทรพัยากรบคุคล	ทัง้ความรู	้ความสามารถ	และจ�านวนทีเ่พยีงพอ	บรษิทัจงึมคีวาม
มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาและรกัษาบคุลากรทีม่คีณุภาพ	ให้คงอยูก่บับรษิทั	รวมถงึสร้างความเจรญิก้าวหน้าให้แก่บคุลากรในแต่ละระดับชัน้	
ส�าหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับบุคลากร	มักเกิดจากบริษัทมีบุคลากรไม่เพียงพอ	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ	 รวมถึงการพึ่งพา
บุคลากรเฉพาะกลุ่ม	บริษัทได้ก�าหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงด้านบุคลากรจากเหตุต่าง	ๆ	ดังนี้
 - ความเสี่ยงจากก�าลังคนและความสามารถ ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ
	 		 ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตัว	อาจท�าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงาน	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับปัจจัย
ดังกล่าว	 โดยจัดให้มีการติดตาม	และประเมินสภาวการณ์ของเศรษฐกิจอย่างสม�่าเสมอ	ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
คณุภาพมคีวามผกูพนักบัองค์กร	มผีลตอบแทนทีเ่หมาะสม	และเป็นธรรม	และสนบัสนนุให้มกีารอบรมพฒันาความรูค้วามสามารถ	
รวมถึงก�าหนดแนวทางความก้าวหน้าในการท�างานตามสายงานเพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่นที่จะอยู่กับองค์กรในระยะยาว
  -  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร
	 		 ในการด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดต้ังงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	งานสถานีไฟฟ้าย่อยงานก่อสร้าง
สายส่ง	และงานเสาโทรคมนาคม	จ�าเป็นที่ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกร 
ผู้ท�าหน้าที่ควบคุมและบริหารโครงการ	 ตั้งแต่ระดับผู้จัดการโครงการ	 ซึ่งหากบริษัทสูญเสียวิศวกรเหล่าน้ีไปย่อมส่งผลกระทบต่อ 
ความสามารถในการรับงานและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	 บริษัทจะจัดให้มีสวัสดิการและมาตรการจูงใจ
พนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว	นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	รวมถึงมีการกระจายอ�านาจ 
การบริหารงานเพื่อลดการพึ่งพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล
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  -  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร
	 	 คณะผู้บริหารของบริษัท	เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้าและงานด้านเสาโทรคมนาคม	
ดังนั้น	หากมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร	 อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับงานและผลการด�าเนินงานของ
บรษัิทในอนาคต	เพือ่ลดการพึง่พาผูบ้ริหารดงักล่าว	บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายเพือ่กระจายอ�านาจการบรหิารงานด้วยการแต่งตัง้และ
มอบหมายอ�านาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการบริหาร	 เพ่ือให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่าง	ๆ	 ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับประสบการณ์
และความรู้ความสามารถ	รวมถึงก�าหนดนโยบายให้มีการพัฒนาผู้บริหารทดแทนอย่างเพียงพอ
  นอกจากการก�าหนดมาตรการลดความเสี่ยงด้านบุคลากรดังกล่าวแล้ว	บริษัทยังมีนโยบายก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง	เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	เช่น	กรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
ผู้จัดการฝ่าย	หัวหน้างาน	ที่ว่างลง	ด้อยศักยภาพ	ต�าแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความสามารถ	หรือไม่เป็นที่ยอมรับของคนภายในบริษัท	
เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนบุคลากรในต�าแหน่งส�าคัญและต�าแหน่งวิกฤตจะสามารถป้องกัน	บรรเทา	หรือยับยั้ง	ความเสี่ยงด้านการ
บรหิารแผนสบืทอดต�าแหน่งได้	จงึก�าหนดให้มีนโยบายการสรรหาหรอืคดัเลอืกบคุลากรท่ีจะสามารถทดแทนบคุลากรในต�าแหน่งเสีย่ง
ได้	รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหา	คัดเลือก	โอนย้ายไว้ล่วงหน้า	รวมทั้งการแสวงหาปัจจัยน�าเข้าหรือบุคลากรที่มีโอกาสพัฒนาเพื่อให้
เข้าตามสมรรถนะหลกัและทกัษะจ�าเป็น	เพือ่การพฒันาให้สอดคล้องกับวสัิยทัศน์	ทิศทาง	แผนกลยุทธ์	พนัธกิจและค่านิยมในอนาคต

ฉ. ความเสี่ยงด้านการทุจริต
	 ความเสีย่งด้านการทจุรติประกอบด้วย	3	ประเภทคอื	ความเสีย่งจากการยกัยอกทรพัย์สนิ	ซึง่น�าไปสูก่ารครอบครองทรพัย์สนิ
ของบรษิทัอย่างไม่ถกูต้อง	หรอืเป็นเหตุให้บรษิทัสูญเสยีทรพัย์สนิ	โอกาสหรอืผลประโยชน์ใด	โดยมเีจตนาทีจ่ะหาประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อื่น	 ประเภทที่สองคือความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เป็นการใช้อ�านาจหน้าท่ีโดยมิชอบกระท�าการใด	 ๆ	 เพื่อให้ได้มา 
ซึง่ประโยชน์อนัมคิวรได้	ทัง้ต่อองค์กร	ตนเอง	หรอืผูอ้ืน่	ซึง่	ครอบคลมุถงึ	การให้	และ/หรอืรบัสนิบน	การขดัแย้งทางผลประโยชน์การข่มขู	่ 
และ/หรือ	 เรียกร้องผลประโยชน์	 และการจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับความสะดวก	 ด้วย	 และความเส่ียงด้านทุจริตประเภทท่ีสามคือ	 
ความเสีย่งจากการทจุรติในการรายงาน	เป็นการปรบัปรงุแก้ไขรายงานต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นทางการเงนิ	เช่น	งบการเงนิ	บนัทกึการเงิน	
หรือรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 เพื่อปิดบังการยักยอกทรัพย์หรือการกระท�าท่ีไม่เหมาะสม	หรือเพื่อหาประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น	 
ซึ่งส่งผลให้งบการเงิน	บันทึกการเงิน	หรือรายงานต่าง	ๆ	ของบริษัทไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
	 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทด�าเนินการเชิงรุก	 เพื่อระบุ	ประเมิน	และ
ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร	รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	และส่งผลกระทบ
ต่อวตัถปุระสงค์และการด�าเนินงานขององค์กร	เพือ่ให้มัน่ใจว่าความเสีย่งด้านการทจุรติได้ถกูระบ	ุและจดัการอย่างทนัท่วงท	ีอย่างไร
ก็ตาม	ผู้บริหารของทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานของตน	
	 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยบริษัทลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้	 ดังน้ันการประเมิน 
ความเสีย่งด้านการทจุรติ	การออกแบบและปฏบิตังิานตามการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพือ่ลดความเส่ียงด้านการทุจรติ	ตลอดจน	 
การสร้างจิตส�านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของบริษัท	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการช่วยป้องกันการเกิดการ
ทุจริตในองค์กร	
	 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตน้ัน	บริษัทได้จัดให้มีนโยบาย	 คู่มือปฏิบัติงาน	และมาตรการเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น	 เช่น	นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต	คู่มือการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง	แนวทางปฏิบัติในการ
บริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน	และแนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญ	ของก�านัล	และการเลี้ยงรับรอง	เป็นต้น	
ทัง้นีเ้พือ่ให้บคุลากรของบรษิทัเข้าใจหลกัการด้านจรยิธรรมและแนวทางการปฏบิติังานท่ีดีของบรษิทั	รวมท้ังเพือ่สร้างความตระหนกั	
จติส�านึกและค่านยิมในการต่อต้านการทจุรติให้แก่บคุลากรของบรษิทั	ทัง้นี	้นโยบาย	คูม่อืปฏบิตังิาน	และมาตรการท่ีเกีย่วข้องได้ผ่าน
การอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะท�าการทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย	และคู่มอืท่ีเกีย่วข้องเป็น
ประจ�าอย่างน้อยทุก	2	ปี	เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
	 ในกระบวนการบรหิารความเสีย่งองค์กรทีไ่ด้กล่าวถงึทัง้หมด	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กรจะมกีารตดิตามประเมนิ
ผล	ทบทวนนโยบายและแผนบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึรายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ	และ
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด�าเนินการโดยเร็ว
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

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

ประเภทธุรกิจ	 ให้บริการออกแบบ	จัดหา	ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	 ระบบสาย 

	 ส่งไฟฟ้าแรงสูง	 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	 -	 สถานีไฟฟ้าย่อย	 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	 

	 งานด้านพลงังานทดแทน	งานด้านอนรัุกษ์พลงังาน	งานส่ือสารและอาณตัสิญัญาณ	รวมถึงเป็นผูล้งทนุ 

	 ในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค

ส�านักงาน	 59	หมู่ที่	1	ต.สวนพริกไทย	อ.เมืองปทุมธานี	จ.ปทุมธานี	12000

	 โทรศัพท์		 0-2959-5811	

	 โทรสาร		 0-2959-5816

	 เว็บไซต์		 www.demco.co.th

	 อีเมล์		 IR@demco.co.th

ก่อตั้งบริษัท	 1	มิถุนายน	2535	

ทุนจดทะเบียน		 822,683,573	บาท

ทุนช�าระแล้ว	 730,344,251	บาท	(ณ	31	ธันวาคม	2562)

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai)	 14	ธันวาคม	2549

ย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายใน	 4	กุมภาพันธ์	2554

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	

กลุ่มอุตสาหกรรม	/	หมวดอุตสาหกรรม	 ทรัพยากร	/	พลังงานและสาธารณูปโภค

ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่		 	 0107549000092

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี		 	 0107549000092

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	

	 	 กรุงเทพ	10400	โทรศัพท์	0	2009	9999

ผู้สอบบัญชี	 	 บริษัท	ส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	จ�ากัด

	 	 53	ถนนนราธิวาสราชนครินทร์	แขวงช่องนนทรี	

	 	 เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120		

	 	 โทรศัพท์	:	0-2678-0750-4

	 	 แฟกซ์	:	0-2678-0661

	 	 อีเมล	:	cna@cnaaudit.com

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ของบริษัท	ที่แสดงไว้ใน	
www.sec.or.th	หรือ	ในเว็ปไซต์ของบริษัท	www.demco.co.th
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



DEMCO_14-ข้อมูลทั่วไปของบริษัท_1

หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน	จ�านวน	822,683,573	บาท	เป็นทนุเรยีกช�าระแล้ว	730,344,251	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญั	822,683,573	หุน้	 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ผู้ถือหุ้น

	 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	10	อันดับแรก	ของบริษัท	ณ	วันที่	9	พฤษภาคม	2562	

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มนางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์1 143,372,254 19.63

2 นายศิริศักดิ์	สนโสภณ 66,929,700 9.12

3 บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์ 62,592,515 8.57

4 น.ส.จันทนา	จินดาพรบูรณะ 10,551,700 1.45

5 นายอานันท์	ตันติจรัสชีพ 10,232,400 1.40

6 นายธีระชัย	วรัญญูรัตนะ 8,375,000 1.15

7 นายวสันต์	สนโสภณ 7,400,000 1.01

8 	นายสุวัฒน์	จรดล 7,248,868 0.99

9 นายวรุณ	สนโสภณ 6,400,000 0.88

10 น.ส.อรสา	ไตรตรึงษ์ทัศนา 5,792,400 0.79

11 	อื่น	ๆ 401,747,414 55.01

รวม 730,344,251 100.00

  
หมายเหตุ:
1.	กลุ่มนางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	ประกอบด้วย	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	นายสวาสดิ์	ปุ้ยพันธวงศ์	
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DEMCO_15-หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการก�ากับดูแล
บริษัย่อย / บริษัทร่วม

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและ

ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

DDL

DP

บริษัย่อย / บริษัทร่วม

ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ
และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการจัดการ

สายงานสนับสนุนธุรกิจ

คณะท�างานบริหาร

การลงทุน

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สายงานวิศวกรรม 

คณะท�างานบริหาร
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส�านักงานตรวจสอบ

ฝ่ายก�ากับและควบคุม

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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DEMCO_16-ผังโครงสร้างการจัดการ_V1

การก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“คณะกรรมการ	 ฯ”)	 ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารกิจการท่ีดี	ที่ยึดมั่น 
ตามจรยิธรรม	และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ	ข้อพงึปฏบิติัท่ีดีส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ของบรษิทัจดทะเบยีน	
กฎ	 ระเบียบ	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2560	และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 บริษัทได้มอบหมายให้	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ		ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับ
นโยบาย	จรรยาบรรณ	ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 ให้สอดคล้องกับกฎหมายแนวปฏิบัติสากล	
และข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากบัดแูลหรอืสถาบนัทีเ่กีย่วข้อง	เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่พจิารณาอนมุตัเิป็นประจ�าทกุปี	 
รวมถึงการติดตามการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
	 ด้วยปณิธานอันม่ันคงแน่วแน่ของบริษัท	ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน	ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กร 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 และเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านบรรษัทภิบาล	 จึงได้เผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลของ
บริษัทไว้บนระบบเครือข่าย	DEMCO	 Intranet	และบนเว็บไซต์	www.demco.co.th	 เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัททุกคน 
ได้มคีวามรู	้ความเข้าใจ	และสามารถน�านโยบายต่าง	ๆ 	ของบรษิทั	ไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานให้เกดิเป็นรปูธรรม	โดยในปี	2559	
-	2562	บริษัทได้รับการประเมินตามผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	ตามรายงาน	Corporate	
Governance	Report	of	Thailand	Companies	อยู่ในระดับ	5	สัญลักษณ์คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ	ติดต่อกันเป็นปีที่	4	
ในส่วนของการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	:	CAC)	โดยคณะกรรมการ	CAC	 
มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 
ตั้งแต่วันที่	 22	 เมษายน	 2559	 โดยในปี	 2562	บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจาก	
CAC	และปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน	 และผู้บริหาร	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน	ภายใต้ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างสมดุล	ด�าเนนิธุรกจิด้วยความโปร่งใสภายใต้การจัดการความเสีย่ง	และการก�ากบัดแูลทีด่	ีมกีารบรหิารจดัการอย่างสมเหตสุมผล 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	ด�าเนนิธุรกจิอย่างมศีลีธรรม	และเป็นมิตรต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	กบัรูค้วามเป็นไป	รูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลง	
ภายใต้กรอบ	DEMCO	Sustainable	Development	Platform	ซึ่งประกอบด้วย

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
	 “มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการช้ันน�าด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 พลังงาน	 และสาธารณูปโภค	 ท้ังในประเทศ	 และกลุ่มประเทศ 
เพื่อนบ้าน	(CLMV)”

 พันธกิจ (Mission) 
1.	 ด�าเนนิธรุกจิก่อสร้าง	และบรกิารด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	พลงังาน	และสาธารณปูโภค	ทีค่รบวงจร	พร้อมขยายธรุกจิสู่ภมูภิาค	

CLMV
2.	 สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ	ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ	รอบรู้	และมีประสิทธิภาพสูง
3.	 สร้างผลตอบแทนที่ดี	และมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนให้กับนักลงทุน	และผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
4.	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	และมุ่งไปสู่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืน
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DEMCO_17-การก�ากับดูแลกิจการ_V2

 ค่านิยม (Core Value)
	 I	DEMCO
	 I		 Integrity	 	 	 	 	 	 	 	 มีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	ต่อตนเอง	องค์กร	และวิชาชีพ
	 D		 Determination	 	 	 	 มีความมานะ	มุ่งมั่น	ตั้งใจจริงที่จะประสบผลส�าเร็จ
	 E		 Effective	Teamwork	 	 	 ทีมงานมีประสิทธิภาพ
	 M		Masterly		 	 	 	 	 	 	 รอบรู้	เชี่ยวชาญอย่างผู้น�า
	 C		 Customer	First	 	 	 	 ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
	 O		 Originality	&	Ownership		 มีความคิดริเริ่ม	กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์	และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

	 คณะกรรมการ	 ฯ	 ได้ก�าหนดจุดมุ่งหมายหลัก	 ในการบริหารจัดการที่ด	ี มีธรรมาภิบาล	ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
ให้ได้เข้าร่วมค�านวณในดชัน	ีThailand	Sustainability	Investment	Index	(THSI)	ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ภายในปี	2566
	 ทั้งนี้คณะกรรมการ	ฯ	มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	
และบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม	(Economic	&	Environment)	สงัคม	(Human	&	Corporate	Social	Responsibilities)	และการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี	(Risk	Management	&	Corporate	Governance)	ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการ	ฯ	ได้ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี	2549	ซึ่งฉบับปัจจุบันที่ประชุม
คณะกรรมการ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561	ครั้งที่	5/2561	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2561	
และครั้งที่	6/2561	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2561	มีมติให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และนโยบาย	แนวปฏิบัติ
อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีความเหมาะสม	สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้
 	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 	 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 	 จรรยาบรรณกรรมการ	และจรรยาบรรณพนักงาน
 	 มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน	ผู้บริหาร
 	 คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 	 นโยบาย	และแนวปฏิบัติ	การจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
 	 นโยบายและแนวปฏิบัติการท�าสัญญาปกปิดความลับ
 	 กฎบัตรคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย
 	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 	 คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 	 คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
 	 กฎบัตร	เพิ่มกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลบริษัทย่อย

	 ในปี	พ.ศ.	2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 2/2562	 เมื่อวันที่	 27	กุมภาพันธ์	 2562	ครั้งที่	 6/2562	 เมื่อวันที่	 14	
สิงหาคม	2562	ครั้งที่	7/2562	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2562	และครั้งที่	9/2562	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2562	ได้มีมติทบทวนปรับปรุง
เพิ่มเติมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และนโยบาย	แนวปฏิบัติอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 แก้ไขข้อบงัคบับรษัิทบรษิทั	ข้อ	25	การประชมุคณะกรรมการ	และข้อ	32	การประชมุผูถ้อืหุน้	ตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ	ที่	21/2560	เรื่อง	การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

	 แก้ไขเพิม่เตมินโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	:	ก�าหนด	บทบาท	หน้าท่ีความรบัผิดชอบ	และคุณสมบติัของผู้บรหิารระดบัสงู	 
เพิ่มเติม

	 อนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

	 แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	หมวด	เลขานุการบริษัท
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	 แก้ไขเพิม่เตมินโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	:	จดัตัง้คณะกรรมการอสิระและก�าหนดขอบเขต	อ�านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ
อิสระ	

	 แก้ไขเพิม่เตมินโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	คดัเลอืกประธานกรรมการอสิระและก�าหนดขอบเขต	อ�านาจหน้าทีป่ระธาน
กรรมการอิสระ	

	 การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	หมวดคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	

	 อนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	

	 การก�าหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติมให้สอดคล้องตามมาตรา	123/5	ของ	พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ	ว่าด้วย	
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	2542	(แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2558)

	 แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	นโยบายการให้ของขวัญ	ค่าเลี้ยงรับรอง	เงินบริจาค	เงินสนับสนุน

	 ทั้งนี้	บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ของบริษัท	บนระบบเครือข่าย	DEMCO	Intranet	และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท	www.demco.co.th	แล้ว	โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญ	แยกองค์ประกอบ	5	หมวด	ดังนี้
	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
	 3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ็ด

สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.	 บรษิทั	ตระหนกัถงึความส�าคญัของการให้สทิธใินความเป็นเจ้าของ	ซึง่ควบคมุบรษิทั	โดยผ่านคณะกรรมการบรษิทัทีเ่ลอืก

ตัง้เข้ามา	นอกเหนอืจากสทิธใินการเข้าร่วมประชมุ	และลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ถอืหุ้น	ผู้ถอืหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสยีง
เท่ากบัจ�านวนหุ้นทีต่นถอื	และสทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั	นอกจากน้ัน	บริษทั	ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้น 
ได้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น	ๆ 	เช่น	สิทธิการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไร/เงินปันผล	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม	และสามารถส่งค�าถามเก่ียวกบัการบรหิารจัดการรวมถงึการด�าเนนิงานของบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 
ผู้ถือหุ้น	 สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อร่วมตัดสินใจ	และอนุมัติในเรื่องส�าคัญของ
บริษัท	 ได้แก่	 วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ	 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล	 จะมีการแจ้งนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท	อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	พร้อมทั้งเหตุผล	และข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ	
บริษัทจะเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน	 โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัท	 ระบุชื่อ	 นามสกุล	 
พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง	เช่น	อายุ	ประวัติการศึกษา	ประวัติการท�างาน	จ�านวนบริษัท
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียน	หรือบริษัททั่วไป	หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ประเภทกรรมการ 
ทีเ่สนอ	เช่น	กรรมการ	หรอืกรรมการอสิระ	หากกรณเีสนอชือ่กรรมการเดมิกลบัเข้ารบัด�ารงต�าแหน่งใหม่	บรษิทัจะให้ข้อมลู
การเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา	และวนัเดอืนปีทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั	วาระก�าหนดค่าตอบแทนจะเสนอ
นโยบายก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง	วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	จะเสนอแต่งตั้ง
ส�านกังานสอบบญัชีทีเ่ป็นอสิระ	เป็นผูส้อบบญัชบีรษิทัรวมท้ังเปิดเผยค่าบรกิารตรวจสอบบญัช	ีและค่าบรกิารอืน่	ๆ 	และการ 
อนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	เป็นต้น	โดยคณะกรรมการบริษัท	ได้ก�าหนดนโยบาย
บรรษทัภบิาลไว้ชัดเจนว่า	บรษิทั	จะส่งเสรมิต่อผูถ้อืหุน้ให้ได้ใช้สทิธข้ัินพืน้ฐาน	โดยบรษิทัจะไม่กระท�าการใด	ๆ 	อนัเป็นการ
ละเมดิหรอืจ�ากดัสทิธิของผูถ้อืหุน้	และบรษิทัได้ยดึถอืแนวปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีจะไม่เพิม่ระเบยีบวาระ
ในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	และให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

2.	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยเน้นเรื่องการจัดสถานท่ีให้เหมาะสม	และสะดวกต่อการเดินทางมา 
ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	บริษัท	 ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	 เมื่อวันจันทร์ที่	 29	 เมษายน	2562	
เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องเจ้าพระยาบอลลูม	 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน	 (MRT)	 
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมโดยสะดวก	 นอกเหนือจากการเดินทางโดยรถยนต์	 ซึ่งได้แจ้งแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม	 
เส้นทางการเดินทางอย่างละเอียดไว้ด้วย
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3.	 บริษัท	 เปิดเผยก�าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2562	 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ	 
2	 เดือน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้	 โดยแจ้งต้ังแต่วันท่ี	 28	 กุมภาพันธ์	 2562	 
เมื่อคณะกรรมการบริษัท	มีมติให้ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่	29	เมษายน	2562	รวมทั้งได้แจ้งก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ในวันที่	26	มีนาคม	2562

4.	 บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น	14	วันล่วงหน้า	ก่อนวันประชุม	โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียด
ประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอ	และครบถ้วน	พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	แยกเรื่องแต่ละวาระ
อย่างชดัเจน	หนังสือมอบฉนัทะ	แบบ	ข	แบบ	ค	ตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด	ค�าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ	ข้อบงัคบั	
บริษัท	 เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	 รายชื่อ	และรายละเอียดของกรรมการอิสระ	ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได้	 เงื่อนไข	หลักเกณฑ์	และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	 
การมอบฉันทะ	และการออกเสียงลงคะแนน	แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม	ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม	
นอกจากนี้	บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	ก�าหนดการประชุม	และข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม	
และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์	ของบริษัท	(WWW.DEMCO.CO.TH)	ทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	เป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	 วัน	และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย	 เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว	ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับ 
ที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น	และใช้ในการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดแต่ละวาระ	ส�าหรับผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บริษัทได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ	หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม	และ
ลงคะแนนเสียงแทน

5.	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัท	 ได้อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 
ให้ความมัน่ใจด้านการรกัษาความปลอดภยัแก่ผูถ้อืหุน้	ก�าหนดจดุตรวจเอกสาร	จดุบรกิารรบัลงทะเบยีนอย่างเหมาะสม	
และเพียงพอ	 โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า	2	 ชั่วโมง	และ 
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	 โดยจัดเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น	 และ 
ผู้รับมอบอ�านาจที่มาเข้าร่วมประชุม	รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมโดยการน�าระบบบาร์โค้ด	(Bar	Code)	
มาใช้ในการลงทะเบยีน	การนบัคะแนน	และแสดงผล	เพือ่ความสะดวกรวดเรว็	และมกีารจดัเตรยีมอากรแสตมป์ไว้ส�าหรบั
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ	รวมทั้งการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย

6.	 คณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น	ท้ังน้ีในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ 
ประจ�าปี	 2562	 เม่ือวันจันทร์ที่	 29	 เมษายน	 2562	กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	ประธานกรรมการบริษัท	 
ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ	กรรมการบรษิทั	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	 กรรมการสรรหาฯ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	กรรมการ
บรหิารความเสีย่งองค์กร	ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จดัการ	กรรมการบรหิารและรองกรรมการผู้จดัการสาย
งานบัญชีการเงินและทรัพยากรบุคคล	และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท	รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมชี้แจงรายละเอียด
วาระต่าง	ๆ	ตอบข้อซักถาม	และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

7.	 จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก	 (Inspector)	 เพื่อท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท	 ได้แก่	 กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น	หรือผู้รับมอบ
ฉนัทะทีมี่สทิธเิข้าร่วมประชุม	ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีใช้สิทธอิอกเสียง	วธิกีารนับคะแนน	โดยในการนับคะแนนน้ันต้องสอดคล้อง
กบัข้อบงัคบัของบรษิทั	ต้องมกีารตรวจสอบผลของมตกิบัผลของการลงคะแนนเสยีงจากบัตรลงคะแนนว่าถกูต้องตรงกนั	 
ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทได้ให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลาง	 และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
ในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

8.	 การประชุมด�าเนินการไปตามล�าดับของระเบียบวาระการประชุมท่ีก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า	 มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระท่ีเสนอ	พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	ประธาน 
ในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น	และซักถามเรื่องต่าง	 ๆ	 ในแต่ละวาระ	 โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระ
ประชุม	ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย	 และการออกเสียงลงคะแนน
รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม	
และมีการใช้บัตรลงคะแนน
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9.	 ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการท้ังคณะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 เพื่อพบปะและตอบค�าถาม 
ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	เพื่อตอบค�าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท
ต่อผู้ถือหุ้น	นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง	5	ชุด	ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	เพื่อตอบค�าถาม
ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย	ด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	จัดสรรเวลาการ
ประชุมอย่างเพียงพอ	 โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น	และซักถามอย่างทั่วถึง 
ก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ	 ในระหว่างการประชุมถ้าค�าถามใดไม่เก่ียวข้องกับการพิจารณา 
ในวาระนั้น	 ๆ	ประธานกรรมการ	หรือผู้บริหารระดับสูงจะน�าไปตอบข้อซักถามในวาระอื่น	ๆ	 เพื่อให้การใช้เวลาในการ
พิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

10.	บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว	และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

11.	บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบนเว็บไซต์ของบริษัท	ทันทีในวันประชุม 
ผูถ้อืหุน้	และจดัท�ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นส่งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ภายใน	14	วนั	นบัจากวันประชมุเสมอ	 
โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และชัดเจน	เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	และไม่เข้าร่วมประชุม	
ค�าถาม-ค�าตอบ	ค�าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส�าคัญ	ที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	 รวมทั้งเผยแพร่มติที่ประชุม	และ
รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	www.demco.co.th	

12.	บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมอย่างชัดเจนไว้ในรายงานประจ�าปี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ
ว่ามีโครงสร้างการด�าเนินงานที่มีความโปร่งใส	และตรวจสอบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
	 บริษัทให้ความส�าคัญ	และดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยได้ด�าเนินการต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

1.		 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยทีม่สีดัส่วนการถือหุน้รวมกันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	ของจ�านวนหุน้ทีอ่อกจ�าหน่ายแล้วทัง้หมด
ของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว	หรือหลายรายรวมกัน	สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ส�าหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม	 โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า	3	เดือน	ก่อนสิ้นรอบปีบัญชี	(ตั้งแต่	1	ตุลาคม	–	31	
ธันวาคม	2562)	รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย	โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2563	ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ	 และมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา	ระเบียบวาระต่าง	ๆ	ก่อนตัดสินใจ

3.	 อ�านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง	สามารถใช้สทิธอิอกเสยีงด้วยการมอบฉนัทะให้กรรมการ
อสิระ	หรอืบคุคลใด	ๆ 	เข้าร่วมประชมุแทนตนเองได้	โดยใช้หนงัสอืมอบอ�านาจแบบหนึง่แบบใดทีบ่รษิทัได้จดัส่งไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม	 ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้	 ตามแบบที่กระทรวง
พาณิชย์ก�าหนด	 โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบ
ฉันทะ	การลงทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระ
ทีบ่รษิทั	ก�าหนดให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้	และเป็นกรรมการอสิระทีม่ไิด้มส่ีวนได้เสยีในวาระการพจิารณาเลอืก
ตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม	โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4.	 จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 ส�าหรับผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัย	หรืออภิปรายในที่ประชุม	 โดยบริษัท
จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม	พร้อมทั้งมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งค�าถาม	และค�าตอบส�าหรับผู้เข้าประชุมท่านอ่ืน
ในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์	และอ�านวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย	และชาวต่างชาติ
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5.	 จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ	 โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน 
ได้ตามที่เห็นสมควร	ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ	 โดยบริษัทจะได้น�าระบบบาร์โค้ด	
(Bar	Code)	มาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว	พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก 
ในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม	 เพื่อน�าผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมาค�านวณกับคะแนนเสียง
ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียง	 และมติที่ประชุม	และเพื่อความโปร่งใส	 
บรษิทัได้จัดเกบ็บัตรลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้	โดยให้ทีป่รึกษาอสิระจากภายนอก	และอาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้เป็นสกัขี
พยานในการนับคะแนน	

6.	 ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ	บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการ	เป็นรายบคุคล	โดยผูท้ีร่บัคะแนน
เสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจ�านวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	นอกจากนั้น
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	และออกเสียงลง
คะแนนด้วย

7.	 บรษิทัก�าหนดให้คณะกรรมการ	และผูบ้รหิารของบรษิทั	ตามค�านยิามของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย	และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน	และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	
ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการของบรษิทั	หรอืบรษิทัย่อย	และเมือ่เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นครัง้แรก	และ
ให้รายงานทกุครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวนได้เสียตามแบบท่ีคณะกรรมการเห็นชอบให้แก่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ	 โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	 เพื่อให้เป็นไปตาม	พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ	และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.	 การให้สิทธิผู้ถือหุ้น	มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมโดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
9.	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	หากคณะกรรมการคนหนึง่คนใดมส่ีวนได้เสยีกบัผลประโยชน์ในเรือ่งทีก่�าลงัพจิารณา	

กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องน้ัน	 โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม	หรืองดออกเสียง	 
เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

10.	บริษัท	ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดด้วย

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บรษิทัให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ไม่ว่าจะเปน็ผูม้สีว่นได้เสยีภายใน	ได้แก่	พนกังานและผูบ้รหิาร	และ
บรษิทัย่อยหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	รฐับาล	ผูร่้วมทุน	คูค้่า	เจ้าหนี	้สงัคม	ชมุชน	และหน่วยงานอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูม้ส่ีวนได้เสยีเหล่าน้ีได้รบัความคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ 
กฎระเบยีบต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เนือ่งจากบรษิทัตระหนกัถงึแรงสนบัสนุนจากผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีต่าง	ๆ 	ซึง่สร้างความสามารถในการแข่งขนั	 
และสร้างก�าไรให้กับบริษัทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส�าเร็จในระยะยาวของบริษัท	 โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม	 จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย	 และในการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ของบริษัทเคารพสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในทุก	ๆ	ที่	ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจเสมอ	นอกจากนี้	บริษัทได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปี
และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล	(ดูรายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2562)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของบริษัท
	 บริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน	 และ 
ความยัง่ยนืของกจิการ	ในปี	2562	บรษิทัได้มกีารดแูล	และค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีตามกฎหมาย	
หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท	และได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ดังที่ได้ก�าหนดเป็นจริยธรรม	และจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ	จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน	มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร	และพนักงาน
	 เพือ่เป็นการแสดงถึงพนัธะสัญญาท่ีจะร่วมกันยึดถอืสาระส�าคัญในแนวทางการปฏบิติังาน	เพือ่สร้างความมัน่ใจว่า	บรษิทัจะพฒันา
ระบบการจัดการให้เหมาะสม	เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุด	แก่ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	จึงได้ขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทท�าความเข้าใจ	ลงนามรับทราบ	และยอมรับเป็นหลักปฏิบัติของบริษัท	ดังนี้

รายงานประจำาปี 2562 65

บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



ผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	มุ่งม่ันในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	 โดยค�านึงถึงความเจริญ
เติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว	และผลตอบแทนที่ดี

	 บริษัท	 ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่	 มีคุณธรรม	ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 เป็นธรรม	 โดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่	 และ 
รายย่อย	หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยรวม

	 บริษัท	บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า	มั่นคง	และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	 เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	และผลประกอบการของ 
บริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ	 สม�่าเสมอ	 ทันเวลา	 และแสดงให้เห็นสภาพของการประกอบการ	 และ 
สภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

พนักงาน

	 บริษัท	ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ	เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความส�าเร็จ	คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
เรื่องค่าตอบแทน	และสวัสดิการของพนักงาน	และเปิดเผยระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	 โดยการแจ้งเป็น
หนังสือเวียนให้พนักงานรับทราบ	และลงไว้ใน	 Intranet	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ	ความรู้	 ความสามารถของ
พนักงานทุกระดับ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

	 บริษัท	จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน	หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา	พนักงาน
มีสิทธิร้องทุกข์	โดยผู้ที่รับผิดชอบด�าเนินการตามหลักเกณฑ์	และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้	และหากพิสูจน์ได้ว่ากระท�าไปโดย
สุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด	 ๆ	ซึ่งบริษัท	 จะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง	หรือการพิจารณาลงโทษที่จะ 
ส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด

	 บรษิทั	มนีโยบายการอนรุกัษ์พลงังาน	และแนวทางในการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม	ซึง่ผู้บรหิารถอืเป็นหน้าท่ีของพนักงาน
ทกุคนทีต้่องร่วมมอืกนัใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ	และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ	ภายใต้แนวคดิ	Green	Business	and	
Infrastructure	

	 บริษัท	 ได้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนพร้อมท้ังปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 
มีการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน	ภายใต้โครงการ	 IDEMCO	พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลา
การท�างาน	และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม	และเป็นธรรม	เช่น	การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	
การจัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม	การจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัท	ดูแลความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	มีมาตรการไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด	
ตามมาตรฐานสากล	กับด�าเนินการเพื่อควบคุม	ป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง	ๆ	อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	อัคคีภัย	
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน	ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีปลอดภัยต่อพนักงาน	บริษัท 
จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม

รัฐบาล

	 บรษิทั	ถอืปฏิบตัเิพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อภาครฐั	โดยด�าเนินธรุกจิภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบยีบต่าง	ๆ 	
ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ	โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของสังคมส่วนรวม	พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน	 ถูกต้องตามท่ีหน่วยงานภาครัฐร้องขอ	 
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส	ตลอดจนสร้างความมั่นใจ	และความเชื่อถือร่วมกัน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

	 บริษัท	 ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร	 โดยการส่งเสริมการปลูกจิตส�านึกในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ	และความปลอดภัย
กับผู้ร่วมงาน	 และชุมชนรอบด้าน	 ผ่านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงไช้กี่	 การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
โดยบริษัทร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี	สภากาชาดไทย	เปิดรับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร	พนักงาน	และประชาชนทั่วไป	
อย่างสม�า่เสมอทกุ	3	เดอืน	การตรวจสอบความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าให้กบัโรงเรยีน	และวดั	ในชมุชนใกล้เคยีงบรษัิท
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	 บริษัท	 ให้ความส�าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	ท�างานในกระบวนการด�าเนินธุรกิจ	 โดยมุ่งมั่น
ที่จะบริหารจัดการ	 เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก	และลดผลกระทบเชิงลบ	 เพื่อให้บริษัทอยู่ร่วมกับชุมชน	และสังคมใน
พื้นท่ีปฏิบัติการโดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน	 
(ดูรายละเอียดได้ที่รายงานความยั่งยืน	ประจ�าปี	2562)

คู่ค้า

	 บริษัท	 จะด�าเนินการคัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์	 คุณสมบัติ	 คุณลักษณะ	 ท่ีได้ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของบริษัท	 
รวมถงึการจดัซือ้	จดัหา	ทีม่หีลกัเกณฑ์	และข้ันตอนตามระเบยีบและข้อก�าหนดของบรษัิท	ว่าด้วยระเบยีบการจดัซือ้	จดัหา	
ด�าเนนิการอย่างโปร่งใสให้ข้อมลูแก่คูค้่าอย่างเท่าเทียม	ถกูต้อง	ไม่มอีคติ	ไม่เลือกปฏบิติัต่อคู่ค้า	รวมถงึเป็นการสนบัสนนุ
คู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 บรษิทั	ยดึมัน่ในการปฏบิตัติามสญัญา	ข้อตกลง	หรอืเงือ่นไขต่าง	ๆ 	ทีม่ต่ีอคูค้่าของบรษิทั	บนพืน้ฐานของความเสมอภาค	
และเป็นธรรม	พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการด�าเนินธุรกิจที่ดี	เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย

	 บริษัท	ไม่เรียกรับ	และต่อต้านการกระท�าหรือผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่สุจริต	เอารัดเอาเปรียบ	แก่คู่ค้า

	 บริษัท	 ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับบริษัท	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคู่ค้า	 และผู้มีส่วนได้
เสียทั้งช่องทางออนไลน์	และออฟไลน์	พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบริหาร	และรับเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง

	 บริษัท	ด�าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี	และค�านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	บริษัทไม่ท�าความตกลงใด	ๆ	กับคู่แข่งขัน	
หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด	 หรือจ�ากัดการแข่งขันทางการค้า	 หรือส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	 
รวมถึงการก�าหนดราคา	การฉ้อโกง	การประมูล	การจัดสรรตลาด	และข้อตกลงในการจ�ากัดการจัดหา

	 การให้	หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทแก่พันธมิตรทางธุรกิจ	หรือกิจการร่วมค้า	บริษัทจะให้ความร่วมมือกับ
คู่แข่งทางการค้า	หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ	และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเสมอ

เจ้าหนี้

	 บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบ	และโปร่งใส	 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี ้
อย่างเคร่งครัด	และเท่าเทียมกัน	ทั้งในแง่การช�าระเงิน	และเงื่อนไขอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้	บริษัทไม่ใช้เงินทุน 
ทีไ่ด้จากการกูย้มืเงนิไปในทางทีข่ดักบัวัตถุประสงค์ในข้อตกลงท่ีท�ากบัผู้ให้กูย้มืเงนิ	ตลอดจนไม่ใช้วธิกีารท่ีไม่สุจรติ	ปกปิด
ข้อมูล	หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

ลูกหนี้

	 บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง	 หรือเง่ือนไขต่าง	 ๆ	 ท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน	 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้	 ต้องรีบเจรจากับลูกหน้ีเป็นการล่วงหน้า	 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา	และป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสียหาย	โดยใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล

	 บริษัทจะด�าเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างช�าระท่ีถูกต้อง	ครบถ้วน	และตรงเวลาให้แก่ลูกหน้ีอย่างสม�่าเสมอ	และ 
จะปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติ	และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้

ลูกค้าและประชาชน

	 บริษัทให้ความร่วมมือ	สนับสนุนการพัฒนาชุมชน	ส่งเสริมวัฒนธรรม	และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ	ๆ	พื้นที่ตั้ง	 และ 
ใกล้เคยีงหนว่ยงานของบรษิัท	โดยค�านึงถึงทางเลือกที่มผีลกระทบตอ่ความเสียหายของสังคม	สิ่งแวดล้อม	และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

	 บริษัทไม่กระท�าการใด	ๆ	ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ	และสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

	 บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ	 และความมั่นใจให้กับลูกค้า	 ให้ได้รับบริการที่ดี	 มีคุณภาพ	มีมาตรฐานสูง 
อย่างต่อเนื่อง	และจริงจัง
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	 บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	 โดยก�าหนดไว้ในจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิและให้ค�าจ�ากดัความของทรพัย์สนิทางปัญญาหมายความรวมถงึสทิธบิตัร	อนสุทิธบิตัร	ลขิสทิธิ	์
เครื่องหมายการค้า	ความลับทางการค้าหรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นทรัพย์สินมีค่าของบริษัท	พนักงานมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบรษิทัให้พ้นจากการน�าไปใช้หรอืเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องเคารพลิขสิทธิข์องเจ้าของทรพัย์สินทางปัญญา
นั้น	ๆ	
	 แม้ว่าบริษัทก�าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการส่ือสาร	 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ	 และ 
เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานแต่เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัของพนกังานบริษัททกุคนทีจ่ะต้องใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายค�าสัง่บรษิทั	และตามมาตรฐานทีบ่รษัิทก�าหนด	ซึง่พนกังานทุกคนต้องมีวนัิยในการใช้ระบบสารสนเทศ
และอปุกรณ์สือ่สารของบริษทัโดยไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบรษิทัและผู้อืน่	และจะต้องไม่ละเมดิลิขสิทธิซ์อฟแวร์	หรอืทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่นทั้งนี้	หากบริษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม	ปรากฎว่าเป็นจริงจะได้รับการ
พิจารณาลงโทษทางวินัย	และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 บรษิทั	ก�าหนดให้เทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสือ่สาร	เป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิ	และเพิม่ประสิทธภิาพ
การท�างานฉะน้ันจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใต ้
ข้อบังคับของกฎหมายค�าสั่งบริษัท	 และตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 หมวด	 7	 การปฏิบัติต่อข้อมูลและ
ทรพัย์สนิ	7.5	การใช้และดแูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัและจรรยาบรรณพนักงาน	ว่าด้วยการส่ือสาร	และการแสดงออก
ในนามบริษัทที่ก�าหนดให้พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบริษัทมาอยู่ในความครอบครองหรือหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเองไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบและ
ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัทางธรุกจิต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้ต้องมวีนิยัในการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ 
บริษัทไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท	และผู้อื่น
	 ท้ังน้ี	หากบรษิทัพบว่าพนกังานมีการละเมดิ	และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจรงิจะได้รบัการพจิารณาลงโทษ
ทางวินัย	และ/หรือโทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
	 การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น	 เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในบริษัท	 ตระหนักและ 
ให้ความส�าคัญ	โดยก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณบรษิทัในคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง	บรษิทั	ทีต้่องปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	
ระเบียบ	ข้อก�าหนด	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
	 บริษัทมุ่งเน้นให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระท�าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล
อืน่ทีข่ดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายโดยแนวปฏบิติัดงักล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจรยิธรรมองค์กรทีบ่คุคลากรทุกคนในบรษิทัต้องถอื
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ	ตามความร้ายแรงแห่งการกระท�าและถือเป็นการกระท�า
ผิดทางวินัยด้วย
	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน	 ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 โดยยึดถือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา	การไม่เลือกปฏิบัติจาก
ความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	และสถานภาพทางสงัคม	นอกจากนีบ้รษิทัยงัให้ความเคารพต่อหลกัสทิธมินษุยชนของ
พนักงานทุกระดับช้ัน	อย่างเคร่งครัดโดยจะปกป้อง	และไม่น�าข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน	 เช่นประวัติส่วนตัว	ค่าจ้างเงินเดือน	ฯลฯ	
ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก	หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ	 โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานและได้ก�าหนดให้มีการใช้
ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดท�าเป็นคู่มือ	ให้กับพนักงานได้รับทราบถึงกฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานผ่านการ
ปฐมนิเทศก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน
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ช่องทางการติดต่อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส
	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	 ตลอดจนรับฟัง

ความคิดเห็นและค�าแนะน�าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ

ปฏิบัติของบริษัท	สามารถร้องเรียน	แนะน�า	ติชมหรือแจ้งเบาะแส	ต่อ	บริษัท	 ได้หลายด้านท้ังด้านธรรมาภิบาล	รวมถึงพฤติกรรม 

ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเองและผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย	บริษัท	 ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ	ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเก่ียวข้อง

ด้วยเท่านั้นเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้ก�าหนดข้ันตอนการรับเร่ืองและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยบริษัท	

ได้จัดท�าช่องทางการติดต่อร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแส	ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	

	 	 E-mail	address	:	goodgovernance@demco.co.th

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

	 3.	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ

	 	 Email	address	:	wonruedee@demco.co.th

	 4.	 ตู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ติดตั้ง	ณ	ส�านักงานใหญ่

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

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

	 ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 โดยถือว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับและจะด�าเนินการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง	 

เพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

	 ผู้รายงาน	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�าให้

เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดผลกระทบในทางลบใด	ๆ

	 บรษิทัถอืว่าข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเป็นความลบั	และจะเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็นโดยค�านงึถงึความปลอดภยัและผลกระทบในทาง

ลบของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนหรือหา

ข้อเท็จจริงมีหน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด	ผู้ใดฝ่าฝืน	จะถือเป็นการกระท�าผิดวินัยร้ายแรง

	 หากมีการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน	 หรือผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ท่ีเป็นพยาน	 ถือเป็นการกระท�าผิดวินัยร้ายแรง	 

และอาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้

	 กรณทีีผู่ร้้องเรยีนเห็นว่าตนอาจได้รบัความไม่ปลอดภยั	หรอือาจเกดิผลกระทบในทางลบ	ผู้ร้องเรยีนสามารถร้องขอให้บรษัิท 

ก�าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมได้หรอืบรษิทัอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผูร้้องเรยีนไม่ต้องร้องขอหากเหน็ว่า

เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในทางลบหรือความไม่ปลอดภัย

	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางลบจะได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 ในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัท	 นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว	บริษัทจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย	 เช่น	 รายงานประจ�าปี	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ข้อมูลบริษัท	

ข่าวประชาสัมพันธ์	 โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อ

เหตุการณ์เข้าถึงโดยสะดวก	และได้รับประโยชน์มากที่สุด	ดังนี้
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	 สารสนเทศทีส่�าคัญของ	บรษิทั	ประกอบด้วย	ข้อมลูทางการเงนิ	และข้อมลูทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ	การเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน	 

โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ

ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษิทัก่อนเปิดเผย 

แก่ผูถ้อืหุน้โดยคณะกรรมการบรษิทั	รายงานความรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงนิควบคู่กบัรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีด้วยนอกจากน้ี	บริษัท	 ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน	 รวมถึง

บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2562	(แบบ56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	

เป็นต้น

	 ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของ	บริษัท	ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน	ผู้ถือหุ้น	 และนักลงทุน	บริษัท	 เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ	บริษัท	 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช่นข้อมูลบริษัท	ประวัติคณะกรรมการ	บริษัท	รายงานประจ�าปี	รายงานการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนื	หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้	คูมื่อการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัและคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษัิท	 

ปี	2562

	 บริษัทได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัท	 และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย	 5	 ชุด	 ตามข้อบังคับ	

จ�านวนครัง้ของการประชมุและจ�านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชมุในปี	2562	และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 2562	 

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

	 บรษิทัจดัให้มนีกัลงทนุสมัพนัธ์เพือ่ท�าหน้าทีส่ือ่สารข้อมลูส�าคญัต่อนักลงทนุ	นกัลงทนุรายย่อย	ผูถ้อืหุน้	และนกัวิเคราะห์

หลกัทรพัย์บรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูท่ีมคีวามถกูต้องครบถ้วน	โปร่งใส	และท่ัวถงึ	รวมท้ังการน�าเสนอ

ผลงาน	และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อย	ผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย	์

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง	โดยได้เข้าร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรม	Opportunity	Day	ของตลาดหลักทรัพย์	เป็นประจ�าทุกไตรมาส

	 บริษทัได้เปิดเผยข้อมลูทัว่ไป	ข้อมลูทางการเงนิ	บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร	(Management	Discussion	

and	Analysis	:	MD&A)	ประกอบงบการเงนิทุกไตรมาส	รวมถงึข้อมลูส�าคญัอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็นไปตามข้อก�าหนด

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 จัดท�ารายงานข้อมลูทางการเงนิทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัช	ีและ

คณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
ในปี	2562	การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2561

จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2562

จ�านวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ในปี2562

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

1* นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ 143,372,254 143,637,254 265,000 19.67

2 นายนริศ	ศรีนวล กรรมการอิสระ 0.00 0.00 - 0.00

3 นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส กรรมการอิสระ 205,000 205,000 - 0.03

4 นายปราโมทย์	อินสว่าง กรรมการอิสระ 0.00 0.00 - 0.00

5 นายปริญช์	ผลนิวาศ กรรมการอิสระ 0.00 0.00 - 0.00

6 นายปัญญ์	เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ 0.00 0.00 - 0.00

7 นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ กรรมการ 806,060 806,060 - 0.11
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2561

จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2562

จ�านวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ในปี2562

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

(%)

8 นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการ 1,452,701 1,452,701 - 0.20

9 นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์ กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ

4,137,399 4,137,399 - 0.57

10 นายไพฑูรย์	ก�าชัย กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ

561,557 561,557 - 0.08

11 นายรักษา	สารณาคมน์กุล รองกรรมการผู้จัดการ 246,939 246,939 - 0.03

12 นายฉัตรชัย	พืชพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ 86 86 - 0.00

13 นายนรินทร์	เอกนิพิฐสริ รองกรรมการผู้จัดการ 0.00 0.00 - 0.00

14** นางสาวรชันวีภิา	ปุย้พนัธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ 244,109 - 0.03

หมายเหตุ		 *		 ล�าดับที่	1	รวมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
	 	 	 **		 ล�าดับที่	14	ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารเมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2562

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการ
	 ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทมีกรรมการจ�านวน	10	คน	จากจ�านวนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	9	คน	และจากการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก	อีก	1	คน	ทั้งนี้	บริษัทได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล	ตลอดจนมีองค์ประกอบที่หลากหลาย	ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตาม	DEMCO	Board	Skill	Matrix	อาย	ุเพศ	และคณุสมบติัส�าคัญอืน่	ๆ 	ท่ีจ�าเป็นและสอดคล้องกับนโยบายการด�าเนินธรุกิจของบรษิทั	
	 คณะกรรมการบริษัททั้ง	10	คนดังกล่าว	ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นเพศหญิง	1	คน	และเพศชายจ�านวน	9	คน	ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลายทั้งด้าน	วิศวกรรม	การบัญชีและการเงิน	การจัดการองค์กร	การวางแผนกลยุทธ์	การบริหารความเสี่ยง	
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีกฎหมาย	และเทคโนโลย	ีรวมถงึประสบการณ์ด้านอืน่	ๆ 	ทีล้่วนเป็นประโยชน์	และจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัท	โดยองค์ประกอบของกรรมการบริษัท	สามารถสรุปได้ดังนี้

 กรรมการอิสระ	จ�านวน	5	คน	(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	50)	ได้แก่	นายนริศ	ศรีนวล	นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	นายปราโมทย์	
อินสว่าง	นายปริญช์	ผลนิวาศ	และนายปัญญ์	เกษมทรัพย์

 กรรมการทีม่ใิช่ผูบ้รหิาร	จ�านวน	3	คน	(คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	30)	ได้แก่	นางประพร์ี	ปุย้พนัธวงศ์	นายสงวน	ตงัเดชะหริญั	
และนายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์

 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	จ�านวน	2	คน	 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 20)	 ได้แก่	 นายพงษ์ศักด์ิ	 ศิริคุปต์	 และ	 
นายไพฑูรย์	ก�าชัย

ส�าหรับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ดูรายละเอียดได้ที่ข้อ	9.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



รายนามกรรมการและปีที่ด�ารงต�าแหน่ง	มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
วันที่ได้รับ
ต�าแหน่ง

จ�านวนปีที่เป็น
กรรมการ

1.	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ 26/5/2549 13

2.		นายนริศ	ศรีนวล
ประธานกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

14/11/2557 5

3.		นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหา	พิจารณา	ค่า
ตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการตรวจสอบ

11/7/2556 6

4.		นายปราโมทย์	อินสว่าง
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร	 กรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และ
ก�ากับดูแลกิจการ

29/1/2562 1

5.	นายปริญช์	ผลนิวาศ
กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการตรวจสอบ	

27/4/2561 2

6.		นายปัญญ์	เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการลงทุน 27/4/2561 2

7.	นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ
กรรมการ	กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	กรรมการ
สรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ

26/5/2549 13

8.	นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์
กรรมการ	กรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการลงทุน

26/4/2560 3

9.		นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร	

26/5/2549 13

10.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย
กรรมการ	กรรมการบรหิาร	กรรมการบรหิารความเสีย่ง
องค์กร	กรรมการลงทุน

29/4/2556 6

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
	 1.	 กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากต�าแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	โดยให้กรรมการซึง่อยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง	ในกรณทีีก่รรมการทีจ่ะพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวไม่อาจ
แบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม	 ก็ให้ใช้จ�านวนที่ใกล้ท่ีสุดกับหน่ึงในสาม	 โดยกรรมการซึ่งออกจากต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกต้ังให้ด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้
	 2.	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติ
โดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า	3	วาระ	หรือ	9	ปี	ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
	 3.	 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการพ้นต�าแหน่ง	เมื่อ

	ตาย
	ลาออก
	ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั	และ/หรอืกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์

	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 3	 ใน	 4	 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ศาลมีค�าพิพากษาหรือมติให้ออก
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	 4.		 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท	การลาออกให้มีผลต้ังแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท	

กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

	 5.		 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	 และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	 

2	เดือน	บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ

	 บริษัทได้มีการแบ่งแยกต�าแหน่ง	 และอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	

ไว้อย่างชัดเจน	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	 การก�ากับดูแล	และความโปร่งใสของการด�าเนินงานภายใน	 โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

 ประธานกรรมการ (บริษัท)

	 ประธานกรรมการบรษิทั	เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร	และไม่เป็นบคุคลคนเดียวกบัประธานกรรมการบรหิาร	และกรรมการ

ผู้จัดการ	รวมทั้งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�าของบริษัท	ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบาย	

การก�ากับดูแลกิจการ	 และการบริหารงาน	 โดยประธานกรรมการมีบทบาท	และหน้าท่ีส�าคัญในการก�ากับดูแลการประชุมคณะ

กรรมการบรษิทัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ดแูลให้มวีาระการประชมุทีส่�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	โดยเฉพาะ

เรื่องยุทธศาสตร์องค์กร	จัดสรรเวลาให้ฝ่ายบริหารมีการน�าเสนอข้อมูลที่ชัดเจน	และทันเหตุการณ์	 เปิดโอกาสให้กรรมการที่เข้าร่วม

ประชุมได้แสดงความคิดเห็น	และสอบถามได้อย่างทั่วถึง	ตลอดจนดูแลให้มติที่ประชุมมีความชัดเจน	พร้อมให้มีการบันทึกรายงาน

การประชุมอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	 รวมถึงท�าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	นอกจากน้ีประธานกรรมการยังมีหน้าที่ส�าคัญ 

ในการดูแลให้การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	 เช่น	 เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	 

การก�าหนดหน้าที่ของกรรมการ	และแผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

	 คณะกรรมการบรษิทั	แต่งตัง้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ	โดยมีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบหลักในการก�ากับดูแลงานของคณะกรรมการบริหาร	ซึ่งมีหน้าที่	และบทบาทที่ส�าคัญในการดูแลให้การด�าเนินงาน

ของบรษิทัเป็นไปตามกลยทุธ์	เป้าหมาย	รวมถงึระเบยีบของบรษัิท	รวมทัง้บรหิารกจิการของกลุม่บรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยทุธ์	

และแผนการด�าเนินงานทีไ่ด้รบัการอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทั	และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องภายใต้หลกัการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่	ีโดยประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นกรรมการผูม้อี�านาจ

ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 บรษิทัมนีโยบายเร่ืองการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่ของกรรมการบรษิทั	รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสงูไว้อย่างชดัเจน	โดยก�าหนด

ให้กรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน	5	บริษัท	ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	 (CG	Code	2017)	และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	

	 ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการ	บริษัทได้ก�าหนดเป็นระเบียบภายในให้ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการด้วย

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

	 นโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ	และรองกรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริษัท	

ตระหนกัถงึความส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะผู้บรหิารระดบัสงู	ซึง่ได้แก่	กรรมการผูจ้ดัการ	รองกรรมการ 

ผู้จัดการ	 จึงมีนโยบายก�าหนดจ�านวนที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

รายงานประจำาปี 2562 73

บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



1.		 กรรมการผูจั้ดการ	รองกรรมการผูจั้ดการ	ของบรษิทั	สามารถเป็นประธานกรรมการ	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	หรอืกรรมการ

ที่มีอ�านาจลงนาม	อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน	5	บริษัท	ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท

2.		 ส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทั	หรอืองค์กรอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ได้ก�าหนด

ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย	และทิศทางในการด�าเนินงานของบริษัท	 โดยคณะกรรมการบริษัท 

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน	 และดูแลให้มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมั่นว่ากิจกรรม

ต่าง	ๆ	ของบริษัทด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

	 กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ	(Code	of	Ethics	or	Statement	of	Business	Conduct)

	 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้	และมอี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลกจิการ	มดีงันี้

	 1.		 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

1.1		 ก�าหนดวตัถปุระสงค์	และเป้าหมายหลกั	(Objective)	ครอบคลมุถงึ	เป้าหมายและแนวคดิหลกัขององค์กร	(Control	

Idea)	และเป้าหมายในระยะสั้น	แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์	หลักการ	และ 

รปูแบบธรุกจิทีส่ร้างคณุค่าให้แก่กจิการให้เป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื	มจีรยิธรรม	เคารพสทิธ	ิและมคีวามรบัผดิชอบต่อ

ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย	เป็นประโยชน์ต่อสังคม	และพัฒนา	ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม	

1.2		 ก�าหนดกลยทุธ์	นโยบายการด�าเนนิงาน	และพจิารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ	ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากร

ส�าคญั	เพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์	และเป้าหมาย	ให้สามารถแข่งขนัได้	มผีลประกอบการทีด่	ีโดยค�านงึถงึผลกระทบ

ทั้งในระยะกลาง	และระยะยาว	สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

1.3		 ติดตาม	ประเมินผล	ก�ากับดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน	ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง	และ/หรือ

ประจ�าปีของกิจการว่าสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลักของธุรกิจ	สร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ	

ลูกค้า	ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคมโดยรวม

1.4		 สนับสนุนให้มีการน�านวัตกรรม	และเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการอย่างเหมาะสม	และปลอดภัย

1.5		 มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคน	และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	 (Duty	of	Care)	และ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร	 (Duty	 of	 Loyalty)	และดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

	1.6	 สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น�าในการก�ากับ

ดูแลกิจการ

1.7		 เข้าใจขอบเขตหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	และก�าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ี	และความ

รับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ	และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน	ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ	และฝ่ายจัดการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

	1.8	 ก�าหนดหลกัการ	นโยบาย	และแนวทางในการด�าเนนิงานส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	อาทเิช่น	นโยบาย

การก�ากบัดแูลกิจการ	นโยบายบรหิารความเส่ียง	นโยบายลงทุนจรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ	นโยบายการควบคมุ

การใช้ข้อมูล	กฎบัตร	ข้อบังคับบริษัท	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	1.9	 ก�ากับดูแลกิจการ	ตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (CG	Code	2017)	 เพื่อให้กิจการเป็นไปเพื่อการสร้าง

คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
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	 2.		 อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการก�ากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี

2.1		 คณะกรรมการบริษัท	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ระมัดระวัง	รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.2		 คณะกรรมการบริษัท	ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี	ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้น

สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท	รวมถึงการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.3		 คณะกรรมการบรษิทั	ต้องจดัให้มรีะบบการบญัช	ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีม่คีวาม	น่าเช่ือถอืได้	 

รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง	มีการ

ควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.4		 คณะกรรมการบริษัท	 ต้องจัดให้มีการท�างบการเงิน	ณ	 วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง 

เพือ่แสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมาได้ตรงต่อความเป็นจรงิ	ครบถ้วนและถกูต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2.5		 คณะกรรมการบรษิทั	ต้องมกีารก�าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	นโยบาย	เป้าหมาย	กลยทุธ์	และทศิ	ทางการ

ด�าเนินงาน	การลงทุน	และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	พร้อมทั้งแผนการด�าเนินงาน	และ 

งบประมาณประจ�าปี	 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท	 โดยพิจารณาถึงการจัดสรร

ทรัพยากรและการควบคุมการด�าเนินงานที่เหมาะสม

2.6		 คณะกรรมการบริษัท	 ต้องก�าหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร	 ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

2.7		 คณะกรรมการบริษัท	 ต้องจัดการบริษัทให้ด�าเนินการตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม	 เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืบรคิณห์สนธ	ิและตามระเบยีบทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั	รวมทัง้จัดการ

ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.8		 คณะกรรมการบริษัท	 มีอ�านาจแต่งตั้ง	 ฝ่ายจัดการ	 เพื่อท�าหน้าที่บริหารกิจการ	 รวมถึงก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	

และสวัสดิการที่เหมาะสม

2.9		 คณะกรรมการบรษิทั	ต้องจดัการแต่งต้ัง	กรรมการผู้จดัการ	เพือ่บรหิารควบคุมดูแลกจิการท้ังปวงของบรษิทั	รวมถงึ

ก�าหนดอตัราค่าตอบแทน	และสวสัดกิารทีเ่หมาะสม	ตลอดถงึการส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้มกีารพฒันาผูบ้รหิารระดับสงู	 

จัดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	 และติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่เหมาะสม

2.10	 คณะกรรมการบริษัท	ต้องมีการให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2.11	 คณะกรรมการบรษิทั	ต้องจัดให้มรีะบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ม่ันใจว่า

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมท้ังปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น

2.12	 คณะกรรมการบริษัท	ต้องพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งต้ัง	 เปล่ียนแปลง	บุคคลเข้าเป็นกรรมการ	และ/หรือ	 

ผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย	หรอืบรษิทัร่วม	ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	รวมถงึการก�าหนดใช้นโยบาย

การควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	 เพื่อแสดงว่าบริษัท

มีกลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อยตามที่ก�าหนดในประกาศที่	ทจ.28/2551	เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข

2.13		คณะกรรมการบริษัท	 ต้องพิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน	 มีอ�านาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ชดุย่อยต่าง	ๆ 	เช่น	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์กร	เป็นต้น	 

รวมถึงการก�าหนด	ขอบเขต	อ�านาจหน้าที่	ตลอดจนค่าตอบแทน	ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ
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2.14		คณะกรรมการบริษัท	ต้องจัดท�ากฎบัตร	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณของบริษัท	 เพื่อให้กรรมการ	 

ผู้บริหาร	พนักงาน	 รวมถึงลูกจ้างทุกคน	 ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ

ของบริษัท	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2.15	 คณะกรรมการบริษัท	 ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 

ทีค่ณะกรรมการจะต้องทราบ	เพือ่ช่วยให้คณะกรรมการและบรษิทัปฎบิตัใิห้เป็นไปตามทีก่ฎหมายและกฎระเบยีบ

ต่าง	ๆ	ที่มีผลบังคับใช้

	 เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้	 จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน	 ท้ังน้ีเรื่องท่ีกรรมการ 

มีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย	หรือมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ดังกล่าว	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

	 (ก)	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนด	ให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 (ข)		การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 เรือ่งดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ	

และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

	 (ก)	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

	 (ข)	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

	 (ค)	 การท�า	แก้ไข	หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบริษทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญั	การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

	 (ง)	 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

	 (จ)	 การเพิ่มทุน	การลดทุน	การออกหุ้นกู้	การควบหรือเลิกบริษัท

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

ประเทศไทย	ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ในปี	2562	คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุม	10	ครั้ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เป็นดังนี้

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ วันที่ / ครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วันที่ประชุม 
คณะกรรม

การที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร

รายชื่อ

คร
ั้งท

ี่ 1
 (2

9 
ม

.ค
. 6

2)

คร
ั้งท

ี่ 2
 (2

7 
ก.

พ
. 6

2)

คร
ั้งท

ี่ 3
 (2

5 
เม

.ย
. 6

2)

คร
ั้งท

ี่ 4
 (1

4 
พ

.ค
. 6

2)

คร
ั้งท

ี่ 5
 (2

3 
ก.

ค.
 6

2)

คร
ั้งท

ี่ 6
 (1

4 
ส.

ค.
 6

2)

คร
ั้งท

ี่ 7
 (4

 พ
.ย

. 6
2)

คร
ั้งท

ี่ 8
 (1

3 
พ

.ย
. 6

2)

คร
ั้งท

ี่ 9
 (2

6 
ธ.

ค.
 6

2)

รว
ม

26
 ธ

.ค
. 6

2 

1 นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์          9 

2 นายนริศ	ศรีนวล          9 

3 นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส          9 

4 นายปราโมทย์	อินสว่าง*         8 
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ล�าดับ รายชื่อกรรมการ วันที่ / ครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วันที่ประชุม 
คณะกรรม

การที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร

5 นายปริญช์	ผลนิวาศ          9 

6 นายปัญญ์	เกษมทรัพย์   -       8 

7 นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ          9 

8 นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์         - 8

9 นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์          9

10 นายไพฑูรย์	ก�าชัย          9

รวมกรรมการที่เข้าประชุม 9 10 9 10 10 10 10 10 9 7

จ�านวนกรรมการทั้งหมด 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8

คิดเป็นร้อยละ	(%)	ของการเข้าประชมุ
คณะกรรมการบริษัท	 ของกรรมการ
ทั้งหมดในแต่ละครั้งที่ประชุม

100 100 90 100 100 100 100 100 90 97.78 87.5

หมายเหตุ  *	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2562	วันที่	29	ม.ค.	2562	แทนนายวิทยา	คชรักษ์

คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์	ได้ออกหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี	ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ปี	2560	
(CG	Code	2017)	โดยเลง็เหน็ว่าการสร้างความเช่ือมัน่เพยีงประการเดยีวยงัไม่เพยีงพอส�าหรบับรษัิทจดทะเบยีนทีด่	ีเนือ่งจากทัง้ภาค
ธรุกจิ	และผูล้งทนุต่างต้องการผลประกอบการทีด่ขีองกจิการ	กจิการต้องสามารถปรบัตวัให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ธุรกิจได้	 และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว	 โดยเพิ่มเน้นบทบาท
ความเป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการ	 ต้ังแต่การก�าหนดวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย 
หลกัของกจิการ	จนถงึการตดิตามผลการด�าเนนิงาน	ในประเดน็ส�าคญั	ๆ 	คอื	การแบ่งบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการกบัฝ่ายจัดการ
ให้ชัดเจน	บทบาทในการก�าหนดวัตถุประสงค์	และเป้าหมายหลักของกิจการ	 โดยให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างย่ังยืน	ค�านึงถึง 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นส่วนเดยีวกบัการประกอบธรุกจิ	บทบาทในการก�ากบัดแูล	กลยทุธ์	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณโดยสนบัสนุน
การน�านวัตกรรม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	มาใช้เพิ่มคุณค่า	 รวมถึงบทบาทในการก�ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ	บทบาท 
ในการก�ากับดแูลให้มนีโยบายเกีย่วกบัการจดัการข้อมลูลบั	และ	Market	Sensitive	Information	กบับทบาทในการดแูลความเพยีงพอ 
ของสภาพคล่องทางการเงิน	และความสามารถในการช�าระหนี้	และกลไกลในการกอบกู้ฐานะการด�าเนินงาน
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	 4/2560	 เมื่อวันท่ี	 12	พฤษภาคม	2560	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ
ปรบัโครงสร้างการก�ากบัดแูลกจิการ	เพิม่คณะกรรมการลงทนุ	เป็นผลให้บรษิทัมีคณะกรรมการชดุย่อย	(Board	Committee)	5	คณะ	 
เพื่อช่วยกลั่นกรองและก�ากับดูแลงานเฉพาะด้านต่าง	ๆ	
	 คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประชุมตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ	โดยมีการก�าหนดวันประชุมแต่ละคณะไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	 ท้ังนี	้หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ	สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในข้อ	9.2	คณะกรรมการ
ชุดย่อย	หรือในเว็บไซต์บริษัท	www.demco.co.th	ภายใต้หัวข้อกฎบัตร	สรุปดังนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการ	บริษัท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามข้อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ก�าหนด
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	3	คน	และอย่างน้อย	1	คนต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	ซึ่งกรรมการที่ได้แต่งตั้งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด	เพื่อท�าหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่าง	ๆ	ได้แก่	รายงานทางการเงิน	การควบคุมภายใน	การตรวจ
สอบภายใน	การก�ากับดูแลกการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	การปฎิบัติตามหลักจริยธรรม	จรรยาบรรณ	และการบริหารความเสี่ยง	เช่นการ
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	การสอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก�าหนดให้มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงเรื่องอื่น	 ๆ	ตามที่ก�าหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ส�าคัญในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี
ภายนอก	พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	

 2. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ 
	 	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 กรรมการที่ไม่ได้เป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 3	คน	 โดยกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการส่วนใหญ่ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ	
	 	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก	ดังนี้	
	 	 1)	 งานด้านสรรหา	ก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหากรรมการ	และผู้มีอ�านาจในการจัดการ	ตลอด
จนคดัเลอืก	และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	เพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท	กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย	(Board	
Committees)	ผู้มีอ�านาจในการจัดการ	และที่ปรึกษาของบริษัท	รวมถึงก�ากับดูแล	ก�าหนดนโยบาย	สรรหากรรมการ	และผู้มีอ�านาจ
ในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท	โดยในการสรรหากรรมการ	บริษัทได้ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณา	โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติหรือกีดกันบุคคลใด	 โดยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ	 สัญชาติ	 เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือสถานภาพสมรสแต่อย่างใด	รวมถึง
ได้ก�าหนดทักษะ	ความรู้	และความช�านาญ	(Board	Skill	Matrix)	ซึ่งครอบคลุม	และเหมาะสมกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท	เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมิน	และสรรหาด้วย	
	 	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	มีหน้าที่ด�าเนินการ	 เพื่อม่ันใจว่า
บริษัทมีแผนสืบทอดต�าแหน่ง	และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม	ส�าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	และ 
ผู้มีอ�านาจในการจัดการ	
	 	 2)	 งานด้านพจิารณาค่าตอบแทน	ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อืน่	รวมถงึจ�านวนค่าตอบแทน	
และผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่กรรมการบริษัท	กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย	และผู้มีอ�านาจการจัดการของบริษัท	โดยค�านึง
ถึงขอบเขตหน้าที่	 และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล	 รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนก�าหนดแนวทางการประเมินผล
งานประจ�าปีของกรรมการบริษัท	 และผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัท	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	 
และก�ากับดูแลกิจการ	 ยังท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการก�าหนดนโยบายและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ	
และผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท	
	 	 3)	 งานด้านการก�ากับดูแลกิจการ	ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลของบริษัท	 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ	รวมถึงทบทวน	และปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้
สอดคล้องกบัหลกับรรษทัภบิาลของหน่วยงานทางการทีก่�ากับดแูล	รวมทัง้จดัให้มกีารประเมินผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของประธาน
กรรมการ	กรรมการรายบุคคล	คณะกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย	

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
	 	 คณะกรรมการบริษัท	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 (Corporate	Risk	Management	Committee	 :	
CRMC)	ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	คน	และอย่างน้อย	1	คนต้องเป็นกรรมการอิสระ	กับประธานกรรมการควรเป็น
กรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 ได้จัดตั้งข้ึนตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 10/2557	 เมื่อวันที่	 13	
พฤศจิกายน	2557	 โดยได้มีการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 ให้มีความเหมาะสม	สอดคล้องกับภารกิจของบริษัท	 
คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นระบบขึน้ภายในองค์กร	ซึง่ถอืเป็นเครือ่งมอื 
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ส�าคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัท	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการ 
ในนามของคณะกรรมการบรษัิท	ซึง่อาศยัหลกัการพืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการขององค์กรทีด่	ี(Good	Corporate	Governance)	
โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์	ภารกิจ	และเป้าหมายขององค์กร	และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรตามแนวทาง
สากล	(COSO	Enterprise	Risk	Management	Framework	:	COSO	ERM)	รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วทั้งบริษัท	และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 4. คณะกรรมการลงทุน
	 	 คณะกรรมการลงทุน	(Investment	Committee	:	IC)	จดัต้ังขึน้ตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที	่4/2560	เมือ่วนัที	่12	
พฤษภาคม	2560	โดยมกีารก�าหนดขอบเขต	อ�านาจ	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ให้มคีวามเหมาะสม	สอดคล้องกบัภาระกจิของบรษิทั	
คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคญัของหลกัการพืน้ฐานของการก�ากับดูแลกิจการทีด่ี	(Good	Corporate	
Governance)	ตามหลักปฎิบัติประการหนึ่งได้แก่	 การมุ่งเน้นให้บริษัทรักษาความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน	ด้วยการก�าหนดให้
บรษิทัมมีาตรการการตดิตามความพอเพยีงของสภาพคล่องในการด�าเนนิธรุกจิ	มกีลไกตรวจจบัสญัญาณทีจ่ะแสดงให้เหน็แนวโน้ม
ของปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดข้ึน	 รวมถึงมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและทันเวลา	 โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์	
ภารกจิ	และเป้าหมายขององค์กร	ในการก�าหนดแผนการลงทนุของบรษิทั	ได้ค�านงึถงึผลตอบแทนการลงทนุ	ความเพยีงพอของสภาพ
คล่องและการจัดสรรแหล่งเงินทุนของบริษัท	ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน	นโยบายการบริหารความเสี่ยง	ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยว
กับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	ข้อก�าหนดของ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)	และกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัท	มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 5. คณะกรรมการบริหาร
	 	 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และบทบาทส�าคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท	รวมถึง 
ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัท	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 โดยมีความรับผิดชอบหลักในการกล่ันกรองเรื่อง
ต่าง	 ๆ	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	 รวมถึงพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่น	 ๆ	 ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่	 ที่ก�าหนดไว้โดย 
คณะกรรมการบริษัท	และในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยด้านการจัดการ
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการก�าหนดนโยบายและแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ	ของบริษัท	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	และ 
คณะกรรมการบรษัิท	เพือ่พจิารณาในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งโดยรวม	ซึง่ต้องครอบคลมุความเสีย่งประเภทต่าง	ๆ 	ทีส่�าคญั	รวมถงึ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายต่าง	ๆ	บริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท	ให้มีผลการวัดความเสี่ยงใน
ระดบัทีย่อมรบัได้	โดยจะรายงานฐานะความเสีย่ง	ประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่ง	ตลอดจนปัจจยัและปัญหาทีม่นียัส�าคญั	และ
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์	ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 2. คณะท�างานบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 	 คณะท�างานบริหารการพัฒนาอย่างย่ังยืน	มีหน้าท่ีวางแผน	ด�าเนินการ	และติดตามการท�างานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 ให้เป็นไปตามนโยบาย	และเป้าหมายของบริษัท	 โดยรับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ์	 แนวทางการด�าเนินงาน	 ดัชนีช้ีวัด
ประสทิธภิาพ	แผนงาน	รวมถงึให้ค�าแนะแนวในการปฏบิตัด้ิานการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้สอดคล้องกับนโยบาย	และเป้าหมายทีบ่รษัิท
ก�าหนด	 รวมถึงการรายงานผลการด�าเนินงาน	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนถูกสอดผสานไปกับการด�าเนินธุรกิจ	 
มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง	และสนับสนุนหน่วยงานอื่น	ๆ	ให้ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 3. คณะท�างานบริหารการลงทุน
	 	 บรษิทัจัดให้มคีณะท�างานบรหิารการลงทนุ	(Operating	Investment	Team	)	ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารสายงานทีก่�ากบัดแูล
บัญชีการเงิน	(CFO)	ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีการเงิน	ผู้บริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	และผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
เพื่อท�าหน้าที่หาโอกาสและพัฒนาโครงการลงทุน	 ตามขั้นตอนของคู่มือลงทุน	 น�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและ	 คณะกรรมการ
บริหาร	เพือ่พจิารณาก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการลงทนุ	โดยคณะกรรมการลงทุน	จะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายการลงทนุ	ก�าหนดกรอบ
และแผนด�าเนินการลงทุนรวมถึง	 ก�ากับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย	กรอบ	และแผนการลงทุน	อีกท้ังยังผลักดันให้มีการ
ทบทวนนโยบายและแผนด�าเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยคณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้น�าเสนอ	นโยบาย	
กรอบ	แผนการลงทุน	ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	

	 ท้ังน้ี	 หน้าที่และแนวทางในการลงทุนจะด�าเนินการผ่าน	 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	 ฝ่ายการเงิน	 และ	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ	โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	จะมองหาโอกาสในการลงทุน	และพัฒนาโครงการลงทุน	รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม	ถึงความ
เป็นไปได้เบือ้งต้นในการลงทนุ	ฝ่ายการเงินจะเข้าร่วมศกึษาความเป็นไปได้	และมหีน้าทีส่�าคญัในการก�ากบัให้การลงทนุเป็นไปตาม
นโยบาย	และแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดไว้	รวมถึงการรายงานการใช้เงินลงทุนทั้งในระยะเริ่มต้น	และ	ระยะด�าเนินงาน	ต่อกรรมการ 
ผู้จัดการ	และคณะกรรมการบริหาร	
	 โดยบริษัทมีคู่มือการลงทุน	เพื่อการก�าหนดกระบวนการควบคุม	และแนวทางปฏิบัติ	เพื่อใช้ในการคัดเลือกโอกาสการลงทุน	
การด�าเนนิการลงทนุอย่างเป็นล�าดบัขัน้ตอน	ตัง้แต่การศึกษาสภาพแวดล้อม	การวเิคราะห์ความเป็นไปได้	ในขัน้ตอนต่าง	ๆ 	การเข้าสู ่
การลงทนุ	จนถงึการออกจากโครงการลงทนุ	โดยขอบเขตของคูม่อื	จะครอบคลมุถงึ	นโยบายซึง่ได้แก่	หลกัการและกฎเกณฑ์พ้ืนฐาน
ที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการลงทุน	คู่มือจะระบุถึงวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ	รูปแบบ	ขั้นตอนการลงทุน	และ	การติดตาม
รายงานผล	ทัง้นี	้ผูท้ีเ่กีย่วข้องจะต้องทบทวนนโยบายและคู่มอืการลงทุนเพือ่ให้สอดคล้องกบัปัจจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง	เช่น	เศรษฐกจิ	
การเมือง	กฎหมาย	หรือ	ข้อก�าหนดเฉพาะของโครงการ	โดยต้องท�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

การประชุมคณะกรรมการ
	 บรษิทัได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ทีก่�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ	รวม
ถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	ดังนี้
	 1.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	กฎหมายมหาชน	และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่างน้อย	6	ครั้งต่อปี	 ทั้งน้ีในแต่ละปีจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
อย่างน้อย	1	ครัง้ทีไ่ม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารเข้าร่วมประชมุ	กรรมการมหีน้าทีต้่องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ยกเว้นกรณี
ที่มีเหตุผลพิเศษ	รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถด�าเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นได้		
	 	2.	 มกีารจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระต่าง	ๆ 	ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย	7	วนั	 
และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้	 หรือให้ผู้บริหารระดับ
สงูเข้าประชมุเพือ่ชีแ้จงคณะกรรมการในกรณทีีต้่องการข้อมลูเพือ่ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ	อกีทัง้ก�าหนดให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้	
	 3.		 ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการชุดย่อย	และเลขานุการบริษัท	เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ	ตามความเหมาะสม
	 4.		 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้คณะกรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 5.		 ในการประชุมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส�าคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่อง
นั้น	ๆ	และจะต้องงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
	 6.		 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	กรรมการหน่ึงคนมีหนี่งเสียงในการลงคะแนน	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ทั้งนี้	บริษัทได้ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า	ณ	ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้อง
มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
	 7.		 บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วนเพื่อสามารถให้กรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้	
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	 ในปี		2562	บรษิทัได้ก�าหนดตารางการประชมุกรรมการไว้ล่วงหน้าทัง้ปีเพือ่ให้กรรมการสามารถวางแผนและจดัสรรเวลามา
ประชุม	รวมถึงคณะกรรมการได้มีการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย	1	ครั้ง	การเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละคน	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง***
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง/จ�านวนครั้งที่ประชุม) 

AGM BOD AC IC EBC NCGC CRMC

1.	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์ C 1 9/9 - - - -

2.		นายนริศ	ศรีนวล LID,	CAC,	CRM 1 9/9 8/8 5/5

3.		นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส** ID,	CNCG,	ACM 1 9/9 5/5 2/2 5/5

4.		นายปราโมทย์	อินสว่าง* ID,	CCRM,	NCGM 1 8/8 - 5/5 5/5

5.	นายปริญช์	ผลนิวาศ ID,	CIC	,	ACM 1 9/9 8/8 5/5

6.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์** ID,	ACM,	CRM 1 8/9 8/8 3/3 2/2

7.		นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ** NED	,	NCGM,	CRM 1 9/9 2/2 5/5 3/3

8.		นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์ NED,	ICM,	NCGM 1 8/9 5/5 4/5

9.		นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์ ED,	CEB,	CRM 1 9/9 19/19 5/5

10.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย ED,	EBM,	CRM	,	ICM 1 9/9 5/5 19/19 5/5

หมายเหตุ 

	 *	มติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	คร้ังที	่1/2562	เม่ือ	29	มกราคม	2562	มมีตแิต่งตัง้นายปราโมทย์	อนิสว่างเป็นกรรมการ
อิสระ	แทนนายวิทยา	คชรักษ์

	 **	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2562	เมื่อวันที่	14	พ.ค.2562	มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
	 AGM	=	การประชุมสามัญประจ�าปี	ผู้ถือหุ้น	2562	 BOD	=	คณะกรรมการบริษัท		 AC	=	คณะกรรมการตรวจสอบ	
	 NCGC	=	คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
	 CRMC	=	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 IC	=	คณะกรรมการลงทุน		 	 EBC	=	คณะกรรมการบริหาร	
	 C	=	ประธานกรรมการ		 	 	 LID	=	ประธานกรรมการอิสระ		 ID	=	กรรมการอิสระ	
	 NED	=	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 ED	=	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
	 CAC	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 CNCG	=	ประธานกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
	 CIC	=	ประธานกรรมการลงทุน		 CCRM	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 CEB	=	ประธานกรรมการบริหาร		 ACM	=	กรรมการตรวจสอบ	
	 NCGM	=	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	 ICM	=	กรรมการลงทุน	 	

CRM	=	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 	 EBM	=	กรรมการบริหาร

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	
	 1.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล
	 3.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	 คณะกรรมการบริษัท	 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	 ด้วยวิธีการประเมินตนเอง	 (Self	
Evaluation)	และ/หรือ	ประเมินแบบไขว้	 (Cross	Evaluation)	 โดยจะน�าข้อเสนอแนะต่างๆ	 ท่ีได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการมาปรบัปรงุประสทิธผิลการท�างานของคณะกรรมการ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการก�ากบัดแูลกจิการของ
บริษัท
	 ท้ังนี	้บรษิทัได้จดัให้มทีีป่รกึษาภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญ	และมปีระสบการณ์ในงานเฉพาะด้าน	เข้ามาช่วยก�าหนดแนวทาง	
และเสนอแนะประเด็นในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นประจ�า

 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีอ�านาจในการจัดการ 
	 บรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของประธานกรรมการบรหิาร	กรรมการผูจ้ดัการ	และผูมี้อ�านาจในการจดัการเป็น
ประจ�าทุกปี	โดยหน้าที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ
	 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการน้ัน	คณะกรรมการสรรหา	พิจารณา 
ค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูลกจิการ	มหีน้าทีก่ลัน่กรองเป้าหมาย	หลกัเกณฑ์การปฏบิตังิาน	ก่อนเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ	
รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน	และน�าเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
	 ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีอ�านาจในการจัดการ	 ฝ่ายบริหารจะก�าหนดดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ	 (Key	
Performance	Indicator)	ตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยมีคณะกรรมการสรรหา	
พจิารณาค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูลกจิการ	พจิารณากลัน่กรองการประเมนิทีน่�าเสนอโดยฝ่ายบริหาร	เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	ๆ	ที่เหมาะสมต่อไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ก�าหนดนโยบาย	หลัก
เกณฑ์	และวธิกีารในการสรรหากรรมการ	และผูม้อี�านาจในการจดัการ	ตลอดจนคัดเลือก	และเสนอชือ่บคุคลท่ีมคุีณสมบติัเหมาะสม	 
เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	(Board	Committees)	ผู้มีอ�านาจในการจัดการ	และที่ปรึกษา
ของบริษัท	รวมถึงก�ากับดูแล	ก�าหนดนโยบาย	สรรหากรรมการ	และผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท	โดย
ในการสรรหากรรมการ	บรษิทัได้ก�าหนดเกณฑ์การพจิารณา	โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั	ิหรอืกดีกนับคุคลใด	โดยเหตแุห่งความแตกต่าง
ทางเพศ	สัญชาติ	เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือสถานภาพสมรสแต่อย่างใด	รวมถึงได้ก�าหนดทักษะ	ความรู้	และความช�านาญ	(Board	Skill	
Matrix)	ซึง่ครอบคลมุและเหมาะสมกบัทศิทางการด�าเนินธรุกจิของกลุม่บรษิทัเพือ่เป็นเกณฑ์ในการประเมนิและสรรหาด้วย	นอกจาก
นีย้งัพจิารณาถงึความเป็นอสิระของกรรมการในกรณทีีม่กีารสรรหากรรมการอสิระ	โดยบรษิทัจะตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคลทีไ่ด้
รบัการเสนอชือ่ดงักล่าวว่าไม่ขดักบักฎหมายทีเ่กีย่วข้องและสอดคล้องกบันโยบายของบรษิทัในการจ�ากดัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่น	ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดวิธีการสรรหาเพิ่มเติมในหัวข้อ	9.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	พจิารณาค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูลกจิการ	เป็นผูพ้จิารณาแผนพฒันา
เพื่อทดแทนต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนสรรหา	คัดเลือก	และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในต�าแหน่งหลักท่ีมีความส�าคัญ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริษัท	นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดท�าแผนพัฒนาเพื่อทดแทนต�าแหน่งงานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก�าลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานที่ต่อเนื่อง	 และเหมาะสม	 
รวมถึงเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่เป็นต�าแหน่งงานหลัก	 (Key	 Jobs)	 ของกลุ่มธุรกิจบริษัท	
หรือต�าแหน่งอื่นใดที่มีความส�าคัญตามโครงสร้างบริหารจัดการหรือต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริษัท	 หรือเป็นต�าแหน่ง 
ที่ต้องการทักษะความช�านาญเฉพาะ
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ
	 คณะกรรมการสรรหา	พจิารณาค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูลกจิการ	เป็นผูท้�าหน้าทีเ่สนอแนะค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม	ส�าหรบั
กรรมการบรษิทั	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	(Board	Committees)	ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพือ่เสนอให้ผูถ้อืหุน้ 
อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม	 และสอดคล้องกับ
ภาระหน้าทีข่องกรรมการทีต้่องปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง	ๆ 	และความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง	ตลอด
จนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ค่าตอบแทนของผู้มีอ�านาจในการจัดการ
	 คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	 รับผิดชอบในการน�าเสนอค่าตอบแทนของผู้มีอ�านาจ 
ในการจัดการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา	โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท	และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	และ
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท	 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง	 ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใส	 และตามขอบเขต 
ความรับผิดชอบของต�าแหน่งงาน	

 ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
 กรรมการได้รบัสวัสดกิารอืน่	ๆ 	ตามระเบยีบของบรษัิท	อาท	ิค่าตรวจสขุภาพประจ�าปี	ค่าชดเชยค่าพาหนะเดนิทางการประกนั
ชีวิตกลุ่ม	การประกันความรับผิดของกรรมการ	เป็นต้น
 ผู้มีอ�านาจในการจัดการได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง	ๆ	 เช่นเดียวกับพนักงาน	 เช่น	สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล	ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ	ค่าเดินทาง	เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

นโยบายก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท
	 นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท	 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์
ของบริษัท	 และตอบแทนผลงานที่ผู้บริหารและพนักงานได้สร้างให้กับบริษัท	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 
คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	 ได้ท�าการทบทวนและอนุมัตินโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารและ
พนักงานเป็นประจ�าทุกปี	โดยการก�าหนดระบบบริหารค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

 การบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
	 ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน	 จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลส�าเร็จของเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท	

(Corporate	Performance)
	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานจะอยูบ่นพืน้ฐานของตัวชีว้ดั	ความส�าเรจ็ในการด�าเนินงาน	ท้ังตัวชีว้ดัทางด้านการเงนิและ

ด้านอื่น	ๆ

 การบริหารค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น
	 การคดัเลอืกกระบวนการวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบัแผนการด�าเนนิงานของบริษทั	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท	และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น
	 การท�าให้เกดิความมัน่ใจว่าตัวช้ีวดัความส�าเรจ็ทีต้ั่งขึน้	มคีวามเหมาะสมกบัขดีความสามารถในการด�าเนนิงานของบรษัิท	

เป้าหมายของบริษัท	และระดับผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น
	 การสร้างการระดมทุนที่มั่นคง	และมีแบบแผน	เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัท

 การบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้
	 การบรหิารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ในกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องเพือ่ท�าให้เกดิความมัน่ใจว่าบรษิทัสามารถทีจ่ะดงึดูด	

และรักษาพนักงานที่ดี	มีศักยภาพ	ให้มาท�างานและอยู่สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
	 การเชื่อมโยงสัดส่วนระหว่างค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญ	ส�าหรับท้ังผลตอบแทนรายปี	และผล

ตอบแทนระยะยาว
	 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลและค่าตอบแทนผู้บริหาร	แสดงในข้อ	8.	โครงสร้างการจัดการ	8.4	ค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 บรษิทัก�าหนดให้จดัท�าเอกสารปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการใหม่	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการปฏบิตัหิน้าที	่รวมทัง้การแนะน�าลักษณะ
ประกอบธุรกิจ	 และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท	 เข้าอบรมหลักสูตรจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 เพ่ือเป็นการพัฒนา	สนับสนุน	และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
บริษัท	
	 เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	 บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังใหม่	 โดยจัดให้มีการบรรยาย
สรุป	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ	และการด�าเนินการที่ส�าคัญโดยประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร	
กรรมการผูจ้ดัการ	และ/หรอื	คณะกรรมการบรหิาร	พร้อมทัง้จัดให้มีเอกสารส�าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่	เพือ่ประกอบการ
ท�าหน้าที่	อันได้แก่	คู่มือกรรมการบริษัท	หนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับบริษัท	และรายงานประจ�าปี	ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบ
ด้วยข้อมูลส�าคญั	ได้แก่	บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั	นโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทั	อ�านาจ
อนมุตั	ิและข้อห้ามการกระท�าของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	รวมท้ังบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง	ๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของเด็มโก้
	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	และ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ	ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบัการส่งเสรมิทักษะ	และความรูส้�าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการอย่างสม�่าเสมอ
	 ส�าหรบับคุคลทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการใหม่	จะได้รบัการแนะน�า	และได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่	
ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์	 เป้าหมายหลัก	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ตลอดจนลักษณะธุรกิจ	และแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท
	 นอกจากนีก้รรมการจะได้รบัการอบรม	และพฒันาความรูท้ีจ่�าเป็นอย่างต่อเนือ่ง 	 รวมทัง้ต้องมคีวามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	
กฎเกณฑ์	มาตรฐาน	ความเสีย่ง	และสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ	และให้ได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ
	 ส�าหรบัการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู	และการบริหารบคุลากร	เพือ่ให้การด�าเนินธรุกจิเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	คณะกรรมการมหีน้า
ทีก่�ากับดแูลให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)	ส�าหรับเตรยีมการสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ	และผูบ้ริหารระดบั
สูง	รวมทั้งส่งเสริม	และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม	และพัฒนา	มีความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และคุณลักษณะที่
จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

	 ในปี	2562	มีหลักสูตร	การประชุมสัมมนาโครงการอบรมต่าง	ๆ	ที่กรรมการ	และผู้บริหาร	เข้าร่วมประชุมสัมมนา	อบรม	ดังนี้	
อบรมหลักสูตร	 “Advance	Audit	Committee	 Program”	 (AACP	33/2019)	 ด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 
โดยนายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ

	 อบรมหลักสูตร	“Board	Matters	&	Trends”	(BMT7/2019)	ด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	โดยนาย
เสริมศักดิ์	จารุมนัส	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ

	 	อบรมหลักสูตร	“Financial	Statement	for	Directors”	(FSD39/2019)	ด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
โดยนายสงวน	ตังเดชะหิรัญ	กรรมการ	และกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ

	 สมัมนา	“พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างฯ	พ.ศ.	2560	และประกาศทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัผูส้งัเกตการณ์อสิระในโครงการตกลงคณุธรรม”	
ด�าเนนิการโดยองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่	(ประเทศไทย)	โดยนายปราโมทย์	อนิสว่าง	กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร

	 สัมมนา	“มารยาท	หรือจรรยาบรรณ	ช่วยชาติได้มากกว่า	?	...กรณีเปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจกับการเมือง	ด�าเนินการโดย
องค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่	(ประเทศไทย)”	โดยนายปราโมทย์	อนิสว่าง	กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงองค์กร

	 สมัมนา	“Chairman	Forum	2019”	ด�าเนนิการโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	โดยนายปรญิช์	ผลนวิาศ	กรรมการ
อิสระ	และประธานกรรมการลงทุน

	 สัมมนา	 “Audit	Committee	 Forum	2019	 :	 Beyond	 Figure	 and	Compliance”	ด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย	(IOD)	โดยนายปริญช์	ผลนิวาศ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
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	 อบรมหลักสูตร	 “Corruption	Risk	&	Control	Workshop”	 (CRC2/2019)	ด�าเนินการโดย	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 
โดย	นายไพฑรูย์	ก�าชัย	กรรมการ	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานสนับสนุนธรุกิจและโครงการขนาดใหญ่

	 อบรมหลักสูตร	“Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy”	(SFE31/2019)	ด�าเนินการโดย	สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	 โดย	นายไพฑูรย์	 ก�าชัย	กรรมการ	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและ
โครงการขนาดใหญ่

	 อบรมหลักสูตร	“TFRS	ใหม่ที่ต้องรู้”	ด�าเนินการโดย	สภาวิชาชีพ	โดย	นายไพฑูรย์	ก�าชัย	กรรมการ	กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่

	 สมัมนา	“Krungsri	Business	Forum	2019”	ด�าเนนิการโดยธนาคารกรงุศรอียธุยา	โดยนายฉตัรชยั	พชืพนัธ์	รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานออกแบบและทดสอบ

	 สมัมนา	“Workshop	Process	Innovation	Management	and	Industry	Transformation”	ด�าเนนิการโดย	ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	โดยนางสาวรัชนีวิภา	ปุ้ยพันธวงศ์

	 สัมมนา	“Digital	HR	Forum	2019”	ด�าเนินการโดย	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	(ATCI)	โดยนางสาว
รัชนีวิภา	ปุ้ยพันธวงศ์

	 อบรมหลักสูตร	“บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ”	รุ่นที่	2/2562	ด�าเนินการโดย	สภาวิชาชีพบัญชี	โดยนางสาว
รัชนีวิภา	ปุ้ยพันธวงศ์

	 อบรมหลักสูตร	 “Ethical	 Leadership	 Program”	 (ELP17/2019)	 ด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 
โดยนางสาวรัชนีวิภา	ปุ้ยพันธวงศ์

	 อบรมหลกัสตูร	“Financial	Statements	for	Directors”	(FSD	40/2019)	ด�าเนินการโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	
โดยนางสาวรัชนีวิภา	ปุ้ยพันธวงศ์

	 อบรมหลักสูตร	 “Company	Reporting	Program”	 (CRP23/2019)	ด�าเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 
โดยนางสาวอรวรรณ	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

	 อบรมหลกัสตูร	“S04	หลกัสตูรการวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส�าคัญด้านความยัง่ยนื”	ด�าเนินการโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	โดยนางสาวอรวรรณ	ศริวิงศ์	ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการ	ส�านกังานกรรมการผูจ้ดัการและเลขานกุารบรษัิท

	 อบรมหลกัสตูร	“Sustainability	Reporting	Workshop	:	GRI	Standards”	ด�าเนนิการโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
โดยนางสาวอรวรรณ	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

 อบรมหลกัสตูร	“Company	Secretary	Forum2019	“Role	of	the	Company	Secretary”	ด�าเนนิการโดยสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย	(IOD)	โดยนางสาวอรวรรณ	ศิริวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท	

	 อบรมหลักสูตร	 “กรรมการกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ”	 ด�าเนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	โดยนางสาววรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ

	 อบรมหลักสูตร	“Fraud	Audit”	ด�าเนินการโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	โดยนางสาววรรณฤดี	สุวพันธ์	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบ

	 อบรมหลักสูตร	 “Corruption	Risk	&	Control	Workshop”	 (CRC2/2019)	ด�าเนินการโดย	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
โดยนางสาววรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ

	 สัมมนา	“ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	TFRS	9	TFRS	15	และ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่พบของบริษัทจดทะเบียน”	ด�าเนินการโดย	บจก.	75	ซี	พี	อี	โดยนางสาววรรณ
ฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ

	 อบรมหลักสูตร	“การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ”	ด�าเนินการโดย	สภาวิชาชีพบัญชี	โดยนางสาววรรณ
ฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ

	 อบรมหลักสูตร	 “การบริหารจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กร	 รุ่นท่ี	 1”	 ด�าเนินการโดย	คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	โดยนางสาววรรณฤดี	สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ

	 สัมมนา	“The	Study	of	Audit	Adjustments	and	Relationship	between	Characteristics	of	Financial	Statement	
Preparers	and	Audit	Adjustments”	ด�าเนินการโดย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	
(ก.ล.ต.)	 ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยนางสาววรรณฤด	ี
สุวพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักงานตรวจสอบ
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การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ชื่อกรรมการ DCP DAP
ACP,
AACP

RNG
FND,
FSD

RMP ACEP อื่น ๆ

1.		นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์ DCP	
194/2014

DAP	
46/2005

FND	
24/2005

RCP	18/2008

2.		นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ DAP	
36/2005

ACP	
6/2005

FND	
24/2005

FSD39-2019

3.		นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส DCP	
199/2015

DAP	
107/2014

AACP
33/2019

RNG
6/2014

BMD	5/2017
BMT7/2019

4.		นายนริศ	ศรีนวล DCP	
114/2009

AACP	
20/2015

RMP	
6/2015

5.	นายปราโมทย์	อินสว่าง DCP
59/2005

IOP	6/2017

6.		นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์ DAP	
46/2005

RMP	
3/2014

ACEP	
13/2014

7.		นายไพฑูรย์	ก�าชัย DAP	
85/2010

RCL	
13/2018

SFE	31/2019
CRC	2/2019

8.		นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์ DCP
221/2016

9.	นายปริญช์	ผลนิวาศ DCP
71/2006

DAP
2/2003

ACP
20/2007

ACEP
6/2013

CSP	22/2007
MIA	3/2008

ACPG	10/2014
ELP	3/2016

10.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์ DCP	
140/2010

ACP	
37/2011

FSD	
10/2010

MFM	6/2011
MIA	11/2011
MFR	14/2012
MIR	12/2012

หมายเหตุ		 DCP	=	Director	Certification	Program	 AACP	=	Advance	Audit	Committee	Program
	 ACP	=	Audit	Committee	Program		 MFR	=	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting
	 RCP	=	Role	of	the	Chairman	Program	 FSD	=	Financial	Statements	for	Directors
	 MFR	=	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	 RMP	=	Risk	Management	Program		
	 FND	=	Finance	for	Non	finance	Director	 SFE	=	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy 
	 ACEP	=	Anti	–	Corruption	for	Executive	Program	 MFM	=	Monitoring	Fraud	Risk	Management	
	 BMD	=	Boards	That	Make	a	Difference		 RNG	=	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee 
	 MIA	=	Monitoring	the	Internal	Audit	Function		 ELP	=	Ethical	Leadership	Program
	 CSP	=	Company	Secretary	Program	 BMT	=	Board	Matters	and	Trends
	 CRC	=	Corruption	Risk	&	Control	 RCL	=	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders
	 ACPG	=	Anti-Corruption	the	Practical	Guide	 IOP	=	Independent	Observer	Program
	 DAP	=	Director	Accreditation	Program
	 MIR	=	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management
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คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการบริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	นอกจากการจัดตั้งคณะกรรมการ
สรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	เพื่อจัดท�าและพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	
จรยิธรรม	จรรยาบรรณทางธรุกจิ	จรยิธรรม	และจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ	จรรยาบรรณคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี	2560	(Corporate	Governance	Code	for	Listed	Companies	2017)	
และตามหลกัเกณฑ์	แนวปฏบิตัขิองส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	กฎหมาย	ปปช.มาตรา	123/5	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการประกาศใช้	และที่มี
การแก้ไขปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน	แล้วได้ก�าหนดให้เป็นคู่มือ	และแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของกลุ่ม
ธรุกจิเดม็โก้	ต้องรบัทราบ	ยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั	กบัใช้คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเป็นเอกสารส�าคญัส�าหรบัให้ความ
รู้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	และการปฐมนิเทศกรรมการ	พนักงานใหม่	กับเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการปฐมนิเทศ	
และแผนงานพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้
	 ในส่วนของการพัฒนา	CG	ได้ให้ความส�าคัญของหลักเกณฑ์	CGR	เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร	
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	 ได้ให้ความส�าคัญในประเด็นด้าน	CG	อื่น	ๆ	ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ใน	CG	Code	และ	
Asian	CG	Scorecard	ได้แก่	Lead	Independent	Director,	IT	Governance,	ESG	/	Sustainability	Innovation	และ	Culture	ทั้งนี้	 
เพือ่ให้ทศิทาง	CG	ของบรษิทัสอดคล้องกบัทศิทางการก้าวสูปี่ท่ี	20	ของ	CGR	โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	และการประเมิน
จากมุมมองของนักลงทุนภายนอกท่ีเน้นการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการท�าหน้าท่ีของกรรมการ	 การปรับเปล่ียนหน้าท่ีของกรรมการไปสู่
การเป็นผู้น�าองค์กรมากขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณของเด็มโก้
	 มาตรฐานสูงสุดของการเป็นมืออาชีพ	การมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งด้วยการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
งานที่บริษัทน้ัน	คณะกรรมการบริษัทมีระบบและกลไกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็งเข้ามาในการพัฒนา
ระบบนิเวศของธรรมาภิบาลในองค์กร	 ด้วยการสร้างค่านิยมหลัก	 I	DEMCO	และจิตส�านึกของบุคลากรในบริษัทให้ความส�าคัญ
กับการด�าเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า	 ต่อวิชาชีพ	ด้วยความหมาย	มุ่งมั่น	 ต้ังใจจริงท่ีจะประสบความส�าเร็จ	 
ด้วยความเชื่อมั่นในการท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยความรอบรู้	 เชี่ยวชาญ	ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้า	สร้างมูลค่า
เพิ่ม	สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง	มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 โดยจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก้	(DEMCO	Code	of	Conduct)	ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนพนักงาน
บริษัททุกคนมีหน้าที่ในการท�าความเข้าใจ	และปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบค�าสั่ง	และจรรยาบรรณ	ตลอดจนนโยบายอื่น	ๆ 	ไม่ว่าจะ
เป็นตามจารตีประเพณ	ีหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ไม่ว่าจะได้ก�าหนดไว้ในขณะน้ี	และ/หรอืท่ีจะก�าหนดต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครดั
	 กรรมการและผูบ้รหิารพงึแสดงความยดึมัน่ต่อจรรยาบรรณ	โดยการปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่สี�าหรบัพนักงานอืน่	เสรมิสร้าง
บรรยากาศของการท�างานให้เอือ้ต่อการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ	รวมท้ังต้องมุง่มัน่ทีจ่ะป้องกนัไม่ให้เกดิการละเมดิจรรยาบรรณ	และ
หากมีการฝ่าฝืน	หรือการกระท�าใด	ๆ 	อันเป็นการหลีกเลี่ยง	จะถูกพิจารณาลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า	และถือเป็นการ
กระท�าความผิดทางวินัยอีกด้วย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาและผู้ลงทุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	ซึ่งบริษัท	ได้ก�าหนดพันธกิจไว้
อย่างชัดเจนว่า	บริษัทจะมุ่งม่ันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนอย่างยั่งยืน	 โดยการด�าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานงานท่ีเป็นเลิศควบคู่ไป
กับการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ทันสมัย	และครบวงจร	มุ่งสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า	 สังคม	และชุมชน	 ส่ิงแวดล้อม	 
ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง
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	 ส�าหรับความโปร่งใสขององค์กร	 ซ่ึงในปัจจุบันทั้งองค์กรธุรกิจ	 และนักลงทุนทุกระดับต่างก็ให้น�้าหนักกับเรื่องนี้มากขึ้น	
ส�าหรับ	 เด็มโก้	 ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะท�าธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ปราศจากการรับ-จ่ายสินบน	และได้ด�าเนินการผ่านการ
รับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	มีกลไกภายใน	ในการป้องกันการรับ-จ่ายสินบน	รวม
ทั้งการประกาศ	No	Gift	Policy	ก�าหนดนโยบาย	จุดยืนว่าบุคลากรทุกระดับของบริษัท	จะไม่ให้และไม่รับของขวัญทุกเทศกาล	ที่ใน
อดีตเป็นช่องทางหน่ึงที่หม่ินเหม่ต่อการให้และรับสินบน	และเพื่อการด�าเนินการข้างต้นมีความต่อเน่ือง	 จึงให้มีการประเมินความ
เสี่ยงคอร์รัปชั่น	ก�าหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละรายการ	ก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน	มีขั้นตอนการสื่อสารกับ 
ทั้งภายใน	และภายนอกองค์กร	มีระบบการแจ้งเบาะแสที่ใช้การได้จริง
	 บริษัท	ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต	และคอร์รัปชั่น	และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นไว้	 (สามารถดูรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2562	 (แบบ	56-1)	หมวดนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 1.  คณะกรรมการบริษัท 

-	 ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้บริษัท	มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านด้านการคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้
มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

-		 ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

-		 ก�ากับดูแลควบคุมภายใน	 การจัดท�ารายงานทางการเงิน	 และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น	รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

-		 สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้อง	เพือ่ให้มัน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่มคีวามเพียงพอ
และมีประสิทธิผล

-		 สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี	 เพื่อลดความ
เสี่ยงนั้น	โดยผู้บริหารต้องน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ

-		 รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท	ต่อคณะกรรมการ	 บริษัท	 
อย่างสม�่าเสมอ	และให้ค�าแนะน�าข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ	บริษัท	และผู้บริหาร

 3.  คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
-		 วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ	บริษัท
-		 ก�าหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 ให้ข้อเสนอแนะ	 แนวทาง	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

-	 ก�ากับดูแล	และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 โดยการประเมิน
ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เพียงพอเหมาะสม

 5.  ผู้บริหาร
-	 ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น
-	 ก�าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย
-	 น�านโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชั่นเพื่อน�าไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
-	 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ระเบยีบ	

ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน
	 ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
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บทลงโทษ
	 บรษิทั	จดัให้มกีระบวนการในการลงโทษบคุลากรท่ีไม่ปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างเหมาะสม	การลงโทษนี้ 
รวมถึงการเลิกจ้างงาน	 ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจ�าเป็น	การกระท�าใด	ๆ	 ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายน้ี	 ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม	จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท	ก�าหนดไว้	หรือมีโทษตามกฎหมาย
	 บุคลากรของบริษัท	ต้องท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน	ข้อกล่าว
หาเรื่องการคอร์รัปชั่นอาจสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคลากรของบริษัท	และท�าให้ภาพลักษณ์ของบริษัทมัวหมองได้	แม้ว่าจะ
ไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม	หากพบการกระท�าใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้	ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา	หรือส�านักกรรมการผู้จัดการ	หรือ
ส�านักงานตรวจสอบ	หรือเลขานุการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการบริษัท	 ถือเร่ืองความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน	และผลประโยชน์ของบริษัท	 เป็นนโยบายที่ส�าคัญ	
โดยก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงาน	 ไว้ในจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	ที่ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง	 และ 
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง	เพือ่หลกีเลีย่งการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานของบรษิทั	แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	 
บริษัทจึงได้มีการก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ดังนี้

1.	 หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2.	 หากมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท	 ให้กระท�ารายการนั้น	 เสมือนกับท�า

รายการกับบุคคลภายนอก	ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในรายการน้ันมีส่วนในการ
พิจารณาอนุมัติ

3.	 ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผูท้ีเ่กีย่วข้อง	โดยน�าสารสนเทศภายในทีย่งัไม่ได้เปิดเผยหรอืทีเ่ป็นความลบัไปใช้	หรอืน�าไป
เปิดเผยกับบุคคลภายนอก

4.	 ไม่ใช้เอกสารหรอืข้อมลูทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ	ผูบ้ริหารหรอืพนกังานของบรษิทัในการท�าธรุกจิทีแ่ข่งขนัหรอืเก่ียวเน่ือง
กับบริษัท

	 บรษิทั	ถอืนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายส�าคญั	ดงัน้ันคณะกรรมการตรวจสอบบรษิทั	จงึได้ก�าหนด
แนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2560	เพื่อให้
ด�าเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	โปร่งใส	ในการบริหารจัดการที่ดี
	 โดยบริษัทก�าหนดให้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	เป็นประจ�าในเดอืนธนัวาคม	ของทกุปี	หรอืเมือ่ได้รบัต�าแหน่งใหม่	หรอืเมือ่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกดิขึน้ระหว่าง
ปี	แล้วแต่กรณี
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ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2562 
	 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	 องค์ประกอบ	และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม	 
โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 (Fiduciary	 Duty)	 และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่	 และความรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหมาย	(Accountability	and	Responsibility)	รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	
และมีขนาดใกล้เคียงกัน
	 นอกจากนี้	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ค�านึงถึงความเพียงพอ	และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ	และ 
คงรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ	และความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
บรษิทั	โดยคณะกรรมการสรรหา	พจิารณาค่าตอบแทน	และก�ากบัดแูลกจิการ	จะพจิารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทกุปี	 
และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	

	(บาท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เงินรางวัล
กรรมการ

รวมทั้งสิ้นกรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ชุดย่อย

ค่าเบี้ย
ประชุม

1.	นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์ C 960,000 - 27,000 276,280 1,263,280

2.		นายนริศ	ศรีนวล LID,	CAC,	CRM 360,000 309,000 66,000 248,890 983,890

3.		นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส ID,	CNCG,	ACM 360,000 300,000 57,000 217,095 934,095

4.	นายปราโมทย์	อินสว่าง* ID,	CCRM,	NCGM 320,710 252,806 51,000 - 624,516

5.	นายปริญช์	ผลนิวาศ ID,	CIC	,	ACM 360,000 300,000 66,000 174,395 900,395

6.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์ ID,	ACM,	CRM 360,000 276,000 57,000 167,685 860,685

7.		นายสงวน	ตังเดชะหิรัญ NED	,	NCGM,	CRM 360,000 240,000 57,000 247,985 904,985

8.		นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์ NED,	ICM,	NCGM 360,000 240,000 54,000 191,110 845,110

9.		นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์ ED,	CEB,	CRM 360,000 - 42,000 103,280 505,280

10.	นายไพฑูรย์	ก�าชัย ED,	EBM,	CRM,	ICM 360,000 - 	51,000 103,280 514,280

รวม 4,160,710 1,917,806 528,000 1,730,000 8,336,516

หมายเหตุ   *	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระแทนนายวิทยา	คชรักษ์	 เมื่อ	 29	มกราคม	2562	และเป็นประธานกรรมการ 
	 	 	 	 	 บริหารความเสี่ยงองค์กรแทนนายนริศ	 ศรีนวล	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 4/2562	 
	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2562
   C	=	ประธานกรรมการ		 LID	=	ประธานกรรมการอิสระ		 ID	=	กรรมการอิสระ	
	 	 	 NED	=	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 ED	=	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 CAC	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 CNCG	=	ประธานกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ
	 	 	 CIC	=	ประธานกรรมการลงทุน		 CCRM	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 	 	 CEB	=	ประธานกรรมการบริหาร		 ACM	=	กรรมการตรวจสอบ		
	 	 	 NCGM	=	กรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทน	และก�ากับดูแลกิจการ	
	 	 	 ICM	=	กรรมการลงทุน	 CRM	=	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	 	 	 EBM	=	กรรมการบริหาร
 
		 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ข้างต้นแล้ว	กรรมการอิสระ	และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ยังได้รับค่าตอบแทน 
ในสิทธิประโยชน์อื่น	 ๆ	 ได้แก่	 สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี	 การประกันชีวิตกลุ่ม	 ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง	 และค่าใช้จ่าย 
ในการอบรม	สัมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และสถาบันอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

DEMCO_17.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร_TH_V1
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บุคลากร
	 1.		 จ�านวนพนักงาน	 	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้นจ�านวน	438	คน	แบ่งตามสายงานต่าง	ๆ	มีรายละเอียด	
ดังนี้	

สายงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�านักงานกลาง 45

สายงานวิศวกรรม	1	 141

สายงานวิศวกรรม	2 60

สายงานออกแบบและทดสอบ 54

สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 21

สายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ 92

รวม 413

 
	 	 ส�าหรับบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทย่อยมีพนักงานและลูกจ้างประจ�า	รวมทั้งสิ้น	337	คนแบ่งเป็นสาย
งานผลิต	289	คน	และส�านักงานส่วนกลาง	48	คน
	 2.	 การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานที่ส�าคัญในช่วง	3	ปี	ที่ผ่านมา
	 	 มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงาน	โดยในปี	2562	มีจ�านวนพนักงานลดลง	จากปี	2561	ประมาณ	5.70	%
	 3.		 ค่าตอบแทนของพนักงาน	
	 	 ในปี	2562	บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานและลูกจ้างเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	280.36	ล้านบาท	โดยผลตอบแทน
ดงักล่าวรวมถงึเงนิเดอืน	ค่าล่วงเวลา	ค่าครองชพี	ค่าเบีย้กนัดารต่างจงัหวัด	เงนิโบนสัและเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	แบ่งตาม
ประเภท	ดังนี้	

(ล้านบาท)

รายการ บริษัท บริษัทย่อย

เงินเดือน	ค่าจ้าง 210.62 67.94

ค่าครองชีพ 7.70 4.58

ค่าล่วงเวลา 14.70 1.19

เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยกันดารต่างจังหวัด 9.29 0.16

โบนัส 12.46 2.79

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 2.24 0.99

อื่น	ๆ 23.35 7.77

รวม 280.36 85.42

	 4.		 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา	3	ปี	ผ่านมา
	 	 -ไม่มี-
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการจัดการข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 
(Market Sensitive Information)
	 คณะกรรมการบริษัท	 ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเท่าเทยีมกนั	ด้วยก�าหนดนโยบาย	และแนวทางปฏบิตัไิว้ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ	การปฏบิตัต่ิอข้อมลู
และทรัพย์สิน	การเปิดเผยข้อมูล	ตามคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	DEMCO	Code	of	Conduct	ดังนี้

1.	 ก�าหนดให้บริษัทให้ความรู้และความเข้าใจแก่	 กรรมการ	 ผู้บริหารของบริษัท	 เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์	
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท	 ต่อ	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	และ	 258	แห่ง	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ประกาศ	ก.ล.ต.	ที่	สจ	38/2561	การจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ	กรรมการ	ผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชี	 ผู้ท�าแผนและผู้บริหารแผน	 รวมท้ัง	พ.ร.บ.และประกาศที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง	 โดยก�าหนดให้รายงานต่อเลขานุการบริษัททุกครั้ง	 เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป	 
รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว

2.	 ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	(ตามนยิามของ	ก.ล.ต.)และผูส้อบบญัช	ีรวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วข้องตามข้อก�าหนดของก.ล.ต.	
มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 (DEMCO)	 ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง	 และทุกครั้งที่มีการ
เปลีย่นแปลง	ซึง่รวมถงึจ�านวนหลกัทรพัย์ทีถ่อืครองของบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องตามมาตรา	59	และ	258	แห่ง	พ.ร.บ.หลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ทุกครั้งเพื่อรับ
ทราบ	

3.	 ก�าหนดให้ระบุในสัญญาจ้างพนักงาน	 รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการท�างานมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงาน	 โดยถือเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน	 ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลของบริษัทให้เป็นความ
ลับ	ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัท	หรือน�าข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระส�าคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานใน
บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ	หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอก	 เพื่อประโยชน์
ส่วนตน	และผู้เกี่ยวข้อง	หรือท�าให้ประโยชน์ของบริษัท	ลดลงหรือกระท�าการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.	 ให้ความส�าคัญในการรกัษาสารสนเทศทีเ่ป็นความลับของลูกค้าอย่างจรงิจงัและสม�า่เสมอ	โดยไม่น�าสารสนเทศดงักล่าว	
มาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เก่ียวข้อง	 เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีเป็นสาธารณะ	หรือข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอกตามกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

5.	 ในกรณีทีบ่คุคลภายนอก	มส่ีวนร่วมในการท�างานเฉพาะกจิท่ีเกีย่วกบัข้อมลูท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหว่าง
การเจรจา	ซ่ึงงานนัน้	ๆ 	เข้าข่ายการเกบ็รกัษาข้อมลูภายใน	อนัอาจมผีลต่อความเคลือ่นไหวของราคาหลักทรพัย์ของบรษัิท	
(DEMCO)	บคุคลภายนอกเหล่านัน้จะต้องท�าสญัญาเกบ็ข้อมลูรกัษาความลบั	(Confidentiality	Agreement)	ไว้กบับรษิทั	
จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ	ตลท.	และ	กลต.

6.	 ก�าหนดจรยิธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบคอมพวิเตอร์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	เพือ่ควบคมุและ
รกัษาความปลอดภัยของข้อมลูในระบบสารสนเทศ	และ/หรอื	ป้องกนัการเข้าถงึข้อมูลบริษทัจากบคุคลภายนอก	และการ
ก�าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท	ให้กับผู้บริหารและพนักงานในระดับต่าง	ๆ	ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ

7.	 ก�าหนดบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท	 หากพบว่าผู้บริหารหรือพนักงาน	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายใน	หรือมี
ความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัท	ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

8.	 รายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	ทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	กรณีท่ีมีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่
ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัท	ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย	

9.	 ก�าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 เลขานุการบริษัท	หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการ
เผยแพร่สารสนเทศของบริษัทและให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

DEMCO_17.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน_TH_V1
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แนวปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์
	 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	 โดยกรรมการ	ผู้บริหาร 
ทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	
ต้องไม่น�าข้อมูลภายในบริษัท	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	 ไปซื้อหรือขายหรือเสนอซ้ือ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	หรือขาย	 
หรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	 เพื่อประโยชน์ของตน	หรือบุคคลอื่น	 หรือท�าธุรกิจที่แข่งขัน
กับบริษัท	หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง	แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ก็ตาม	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 
ซึ่งกรรมการ	และผู้บริหาร	มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท	กรณีกรรมการ	และผู้บริหารรายท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่	และยังไม่มีรายช่ือแสดง
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ	ก.ล.ต.	ให้รายงานภายใน	7	วันท�าการ	
นับแต่วันที่มีการซื้อ	 ขาย	 โอน	หรือรับโอน	และบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการท่ี	 ก.ล.ต.ก�าหนด
แล้ว	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์	 ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้อง	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ 
พ.ศ.2535	 และประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง	 ภายใน	 3	 วันท�าการ	 นับจากวันท่ีซ้ือ	 ขาย	 โอน	หรือรับโอน	 
ต่อส�านักงาน	กลต.รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

2.	 จัดส่งส�าเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	 กลต.ให้แก่บริษัท	 ในวันเดียวกับท่ีรายงานต่อ
ส�านักงาน	กลต.

3.	 เมือ่ได้รบัทราบข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัทีอ่าจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์	จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกั
ทรพัย์ของบรษิทั	ในช่วง	1	เดอืน	ก่อนทีง่บการเงนิ	หรอืข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และห้ามเปิดเผยข้อมลู
ที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4.	 เลขานุการบริษัท	ท�าหนังสือภายใน	7	วันก่อนวันปิดงบการเงินประจ�าไตรมาส/	ปีการเงิน	เพื่อแจ้งกรรมการ	ผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน	 ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก	หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง	และ
ห้ามซื้อขาย	หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	1	เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
	 	 ในปี	2562	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่	นายนิธีพงษ์	 เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบ
บญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี	10305	แห่งบรษิทัส�านักงานสอบบญัช	ีซ	ีแอนด์	เอ	จ�ากดั	จ�านวน	1.90	ล้านบาท	นอกจากนีส้�านกังาน
สอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	2	แห่ง	คือ	บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี	จ�ากัด	และบริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแห่งละ	0.30	ล้านบาท	และ	0.40	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)
	 	 ในปี	2562	บรษิทัได้จ่ายค่าบรกิารให้บรษิทัส�านกังานสอบบญัช	ีซ	ีแอนด์	เอ	จ�ากดั	ในเรือ่ง	ค่าเบีย้เลีย้งและค่ายานพาหนะ	
ของผู้สอบบัญชี	เป็นจ�านวนเงินรวม	0.33	ล้านบาท	ส�าหรับบริษัทย่อย	ไม่มีค่าบริการ

DEMCO_17.3 แนวปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระ
ทบต่อราคาหลักทรัพย์_TH_V1
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DEMCO_17.4 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 มาปรับใช้_TH_V1

การปฏบัิติตามหลักการก�ากับดแูลกจิการท่ีดีส�าหรบับรษิทัจดทะเบียน ปี 2560 
มาปรับใช้
	 บรษิทั	ได้ให้ความส�าคญักบัการน�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีส�าหรับบรษิทัจดทะเบยีนปี	2560	(Corporate	Governance	
Code	2017:	CG	Code	2017)	ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	ได้จัดท�าและ
ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	บริษัทได้น�าหลักปฏิบัติของ	CG	Code	ไปปรับใช้	(apply)	ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของ
บริษัท
	 อย่างไรก็ตามส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อให้เกิดการน�าหลักปฏิบัติมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
	 จากผลการส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี	 2562	 (Corporate	Governance	
Report	 of	 Thai	 Listed	Companies	2019	 :	CGR	2019)	 ท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ได้ท�าการส�ารวจ
จากบริษัทจดทะเบียนจ�านวน	677	บริษัท	โดยผลส�ารวจโครงการ	CGR	ประจ�าปี	2562	บริษัทได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์	 
“ดีเลิศ”	
	 บรษิทั	เดม็โก้	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(CAC)	
ตั้งแต่วันที่	22	เมษายน	2559	โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ	3	ปี	ซึ่งในปี	2562	บริษัทได้รับใบประกาศนียบัตรการต่ออายุรับรองเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน	การบริหารความเสีย่งและการตรวจสอบภายใน	โดยมอบ
หมายคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จ�านวน	4	คน	เพื่อให้ดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักและแนวปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(CG	Code	2017)	และมาตรฐานการควบคุม	ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงของระบบ
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทั	ซึง่บรษิทัได้รบัการรบัรอง	(Certification)	เข้าเป็นสมาชกิของแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชัน่ของ
ภาคเอกชนไทย	(CAC)	ตั้งแต่ปี	2559	โดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ	The	Committee	of	Sponsoring	
Organization	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	–	Internal	Control	Integrated	Framework	ซึ่งก�าหนดองค์ประกอบหลัก
ที่จ�าเป็นในการควบคุมภายในไว้	5	ด้าน	17	หลักการ	
	 มีหน่วยงานในสังกัดส�านักงานตรวจสอบประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน	และฝ่ายก�ากับและควบคุม	ซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง	ๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่า	การปฏิบัติงานของบริษัท 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	มีการใช้ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์	 มีการควบคุมด้านการด�าเนินงาน	 
ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้และทันเวลา	มีการปฏิบัติตามระเบียบ	ข้อบังคับ	นโยบายต่าง	ๆ	ของบริษัท	และ
เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการและหน่วยงานก�ากบัท่ีเกีย่วข้อง	มกีารทบทวนความมปีระสิทธภิาพ
ของระบบควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย	และให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้สภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 การด�าเนินการตามองค์ประกอบหลักของ	COSO	ทั้ง	5	ด้าน	17	หลักการ	มีดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
1.1  องค์กรยดึหลกัความซือ่ตรงและจรยิธรรม	ผูบ้รหิารทกุคนของบรษิทั	บรหิารงานตามนโยบายด้านการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี	และนโยบายต่าง	ๆ 	ที่บริษัทก�าหนด	ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นตามแนวทางหรือแนวปฏิบัติ 
ทีก่�าหนดไว้ในคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณ	ของบรษิทั	เดม็โก้	จ�ากดั	(มหาชน)	และคูมื่อปฏบิตังิานอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	
รวมทั้งมีการสื่อสารภายในอย่างต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	ให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ

1.2  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร	และท�าหน้าท่ีก�ากบัดูแลและพฒันาการด�าเนินงานด้าน
การควบคุมภายใน	บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 ได้ถูกก�าหนดให้มีความเป็นอิสระแยกจากฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ	และตามกรอบและข้อบังคับของกฎหมาย	หน่วยงานก�ากับดูแล	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
เพือ่ให้การก�ากบัดแูลกจิการเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและมปีระสิทธผิล	โดยมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการสรรหา	พิจารณาค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งองค์กร	เพือ่ช่วยท�าหน้าทีส่นับสนนุการท�างานของคณะกรรมการในการดแูลและตดิตาม	การบรหิารงาน
ด้านต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

1.3  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	 จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน	การก�าหนดอ�านาจในการส่ังการและหน้าที่
ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน	 เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์	 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ	 
บรษิทัมีการทบทวนและปรบัปรงุโครงสร้างในการบรหิารงานให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบับทบาท	ภารกจิ	
การด�าเนนิกจิการภายใต้สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่งแปลงในปัจจบุนั	เพือ่ให้พร้อมรบัต่อความเปล่ียนแปลง	และการขยาย
ตัวของธุรกิจ

1.4  มคีวามมุง่มัน่ในการจงูใจ	พฒันาและรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	บรษิทัให้ความส�าคญักบัการพฒันา
และรักษาบุคลากร	โดยได้จัดให้มีแผนการฝึกอบรมและแผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต�าแหน่งให้มีการพัฒนา
ความรู้	 ความสามารถที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีในภารกิจและความรับผิดชอบหลักหรือในสภาวการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง	โดยมีแผนการอบรมรายปี	และรายต�าแหน่งที่ส�าคัญ	ให้มีการพัฒนาทั้งทางด้าน	Hard	Skill	
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และ	Soft	 Skill	 มีการวางแผนและเตรียมสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	Plan)	 เพื่อรักษาความต่อเนื่อง
และความสามารถของบุคลากรในต�าแหน่งที่มีนัยส�าคัญขององค์กร	 รวมทั้งมีการก�าหนดกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและการก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากร

1.5  องค์กรก�าหนดให้บุคลากรทุกต�าแหน่งมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถปุระสงค์	บรษิทัมกีารจัดโครงสร้างองค์กร	และก�าหนดอ�านาจหน้าที	่ความรบัผดิชอบตามต�าแหน่งงาน	เพือ่ให้
ทกุต�าแหน่งได้มส่ีวนรบัผดิชอบต่อระบบการควบคุมภายในโดยก�าหนดการจดัท�าค�าบรรยายงาน	(Job	Description)	
การจัดท�ารายงานความเสี่ยงและแผนการด�าเนินการในความเสี่ยงต่าง	ๆ	ทุกกิจกรรมของการด�าเนิน	รายงานต่อที่
ประชุมผู้บริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ	รวมทั้งการด�าเนินการ
ผ่านกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001	:2015	และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	เป็นต้น

 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2.1  องค์กรก�าหนดวตัถปุระสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบ ุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ี

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
	 	 บรษิทัก�าหนดวตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ในการประเมนิความเสีย่ง	ซึง่เป็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากลกัษณะงานหรอืกจิกรรม

ขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมหรือไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการ
ด�าเนินงานได้	 รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้	 สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัย
ภายใน	และ/หรอืปัจจยัภายนอกอย่างชดัเจน	ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านบญัช	ีมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์และวธิกีาร
ปฏิบัติที่ชัดเจน	 เพื่อให้การจัดท�ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง	3	ด้าน	คือ	การด�าเนินงาน	การรายงาน	และการปฏิบัติตามกฎหมาย	
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.2  ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยง ทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุม

	 	 บรษิทัระบแุละวเิคราะห์ความเสีย่ง	และจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกดิข้ึนจากลักษณะงานหรอืกจิกรรมท่ีอาจเกดิความ
ผดิพลาด	เสยีหาย	ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก�าหนด	รวมทัง้ความเสีย่งของสนิทรพัย์ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการดแูลป้องกนั
รักษา	หรือความเสี่ยงของกระบวนการท�างานท่ีต้องส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้า	 เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม
ภายในสามารถควบคุมจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี	

2.3  พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
	 	 บริษัทน�าระบบควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียงด้านทุจริต	 โดยก�าหนดจุดควบคุมใน

กิจกรรมที่มีปัจจัยเสี่ยง	เพื่อระบุมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการท�างาน	หรือประเด็นที่มีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงด้านทุจริต	และผลกระทบของความเสี่ยง	รวมทั้งการค้นหาสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา	และ
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน

2.4  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
	 	 บริษัทมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร	 โดยจัดแบ่งเป็น	 6	 ประเภท	 ได้แก่	 

ความเสีย่งด้านการเงนิ	ความเสีย่งด้านกลยทุธ์	ความเสีย่งด้านการตลาด	ความเสีย่งด้านการผลติและบรกิาร	ความ
เสีย่งด้านบรหิารจดัการองค์กรและทรพัยากรบคุคล	และความเสีย่งด้านการทจุรติ	การก�าหนดเกณฑ์พจิารณาระดบั
ความส�าคัญของความเสี่ยงหลังจากระบุปัจจัยเสี่ยง	 โดยพิจารณาจากการประมาณโอกาสเกิดและความถี่ที่ความ
เสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด	ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาความส�าคัญต่อความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรงสูง
และสงูมาก	โดยจดัเรยีงล�าดบัความส�าคญัของความเสีย่งและก�าหนดกจิกรรมการควบคมุเพือ่จดัการหรอืลดความ
เสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้	มคีวามเหมาะสม	โดยมกีารเฝ้าระวังและตดิตามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน/
แผนการบริหารจัดการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	หรือเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
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 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
3.1  มีมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	บริษัทก�าหนดให้ทุกฝ่ายจัด

ท�าแผนการจัดการกับความเสี่ยง(Action	Plan)	ของกิจกรรมที่มีการประเมินว่ามีความเสี่ยงในทุกระดับความเสี่ยง	
เพือ่ลดโอกาสเกิดความเสีย่งจากกระบวนการท�างานด้วยการออกแบบกจิกรรมการควบคมุภายในให้สอดคล้องกบั
ระดบัความเสีย่ง	เช่น	กจิกรรมใดมผีลการประเมนิความเสีย่งสงูจ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดแผน/มาตรการการปรบัปรงุ 
การควบคมุภายในเป็นล�าดับแรก	โดยแผนดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกบัสาเหตุความเส่ียงและความเหมาะสม
ของการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งความคุ้มค่า	เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ	และสอดคล้องกับวิธีการพื้นฐาน
ในการจัดการความเสี่ยง	เป็นต้น

3.2  เลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี	บริษัททบทวนประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โดยก�าหนดให้น�าระบบ	Enterprise	Resource	Planning	(ERP)	มาใช้
ในการปฏบิตังิานเพือ่พฒันาระบบการท�างานให้มีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน	ซึง่อยูใ่นช่วงทดสอบความพร้อมใช้งานและจัด
ท�ารายละเอยีดของข้ันตอน/ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นแนวทางในการควบคมุการปฏบิตังิานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 ให้เป็นไปตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท	หรือ 
หน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ด้านการรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	
จดัท�าแผนป้องกนัและลดความเสยีหายของระบบงานหลกั	โดยมกีารบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัตามระยะเวลาทีก่�าหนด	
การทดสอบความพร้อมใช้งานระบบระหว่างศนูย์คอมพวิเตอร์หลกักบัศนูย์คอมพวิเตอร์ส�ารอง	และการเตรยีมความ
พร้อมให้รองรับภัยคุกคามด้าน	Cyber	Attack	

3.3  จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อน�า
นโยบายที่ก�าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้

	 	 กิจกรรมการควบคุมก�าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ	 ทราบว่าข้ันตอนการปฏิบัติ
งานมีความเสี่ยงท่ีส�าคัญในเร่ืองใด	และในข้ันตอนใดของการปฏิบัติงานมีระดับความส�าคัญและโอกาสท่ีจะเกิด	
เพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากผลการประเมนิความเส่ียงท่ีมผีลกระทบต่อความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านหนึ่ง	หรือหลายด้าน	 โดยบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การควบคุมตามทีอ่งค์กรก�าหนด	มกีารสือ่สารให้ผูป้ฏบิตังิานเห็นความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้ในการปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็
ตามวตัถปุระสงค์	มกีารแบ่งแยกหน้าท่ี	การมอบหมายบคุลากรในการปฏบิติังานท่ีส�าคัญในแต่ละข้ันตอนตามหลกั
การว่าด้วยการถ่วงดุล	(Check	and	Balance)	

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
4.1  มีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินการไปได้ตามที่

ก�าหนดไว้
	 	 บริษัทจัดตั้งส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด�าเนินงาน

ในกระบวนการต่าง	ๆ 	มกีารประมวลผลข้อมลูอย่างเป็นระบบ	ครบถ้วน	และสามารถรายงานข้อมลูเพือ่ใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง	ๆ	ได้อย่างถูกต้อง	เชื่อถือได้	และทันเวลา

4.2  การส่ือสารข้อมูลภายใน ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจ�าเป็นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถปฏิบัติได้ตามที่วางไว้

	 	 บรษิทัสือ่สารข้อมลูภายในองค์กรเพือ่ให้บคุลากรในองค์กรได้รบัข้อมลูและสามารถบรหิารจดัการเป็นไปในทศิทาง
เดียวกันให้ประสบผลส�าเร็จ	โดยมีการสื่อสารจากบนลงล่าง	และจากล่างขึ้นบน	ผ่านสื่อต่าง	ๆ	ที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสม	

4.2  มีการสื่อสารกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
บริษัทสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	อย่างมีประสิทธิภาพด้วยช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมตามกลุ่ม 
เป้าหมายที่ประกอบด้วยลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	หน่วยงานก�ากับดูแล	ชุมชน	และสังคม	เช่น	
กลุม่ชุมชนโดยรอบทีต่ัง้ของหน่วยงาน	มกีารเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ ของชมุชนอย่างสม�า่เสมอเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ที่
ดแีละสร้างความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนินงานของบรษิทั	กลุ่มนักลงทุนและผู้ถอืหุ้น	ตลอดจนเปิดเผยข้อมลู
ของบริษัทให้ทราบถึงการด�าเนินงานและสถานะของบริษัทอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส
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 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
5.1  ตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายในเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด�าเนนิไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 
	 	 บรษิทัก�าหนดให้ส�านกังานตรวจสอบซึง่เป็นหน่วยงานอสิระภายในบรษิทั	ท�าหน้าทีส่อบทาน	ตรวจสอบและตดิตาม

การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว้	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด�าเนินการป้องกันความเส่ียงอย่างครบถ้วน
ตามกระบวนการควบคมุภายในทีไ่ด้วางไว้	รวมถงึการปฏบิตัติามจรยิธรรมธรุกจิและข้อก�าหนดในลกัษณะทีอ่าจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยบุคลากรในส�านักงานตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมาตรฐานสากล	
และจรรยาบรรณของวิชาชีพตรวจสอบภายใน	ซึ่งจะมีการรายงานผลการสอบทานและตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ

5.2  ประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลา และเหมาะสมต่อบคุคลทีร่บัผิดชอบ 
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

	 	 บริษัทก�าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน	 และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก�าหนดไว้และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเหมาะสม	 มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในและประเมนิการบรรลตุามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยส�านักงานตรวจสอบท�าการ
สอบทาน	ประเมนิผลและสือ่สารข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั	รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากจดุอ่อนของระบบควบคมุ
ภายในหรือจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที	 เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร	รวมทั้งมีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่
พบจากการประเมินผลนั้น	 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ	นอกจากนี้บริษัทยังได้ก�าหนดให้ต้องมีการ
รายงานต่อผูก้�ากบัดแูลทนัทใีนกรณีทีม่กีารทจุรติหรอื	สงสยัว่ามกีารทจุรติ	มกีารไม่ปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	
และมีการกระท�าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ
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DEMCO_20-ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน / นโยบายการท�ารายการ
ระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	 บรษิทัมมีาตรการทีจ่ะคุม้ครองผูถื้อหุน้	โดยก�าหนดมาตรการควบคมุการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทั	หรอืบรษิทัย่อยกบั
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยบรษิทัจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็
เกี่ยวกับความจ�าเป็น	ความสมเหตุสมผล	และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น	โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง	ๆ	ให้เป็นไป
ตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในตลาด	และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจ
สอบไม่มีความช�านาญ	 ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน	บริษัทจะได้ให้บุคคลท่ีมีความรู้ความช�านาญพิเศษ	 เช่น	 
ผูส้อบบญัช	ีผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ	เป็นต้น	ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัและบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
	 นอกจากนี้	 บริษัท	มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	 หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการ 
ที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าส่ัง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึง
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีส�าคัญของ 
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และตามมาตรฐาน
บญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนักบญัชโีดยเคร่งครดั	และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รับ
การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	และรายงาน
ประจ�าปี	

นโยบายในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 บริษัทอาจมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคต	 โดยหากเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ	 จะต้องต้ังอยู่บนเงื่อนไขทางการ
ค้าตามปกติ	ที่สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกับท่ีบริษัทกระท�ากับบุคคลภายนอก	 ท้ังน้ี	 คณะกรรมการตรวจ
สอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส	
	 ส�าหรับกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ	บริษัทจะจัดให้มีการด�าเนินการตามมาตรการและขั้นตอน
การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในข้างต้น
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม
(หน่วย	:	ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2562 2561 2560

สินทรัพย์รวม 	5,984.61	 	5,906.88	 	7,184.00	

หนี้สินรวม 	2,813.92	 	2,716.08	 	4,139.04	

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 	730.34	 	730.34	 	730.34	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	3,170.69	 	3,190.80	 	3,044.96	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน 2562 2561 2560

รายได้จากการขาย 	213.08	 	729.50	 	700.24	

รายได้งานบริการ 	2,678.34	 	3,358.62	 	3,726.68	

รายได้รวม 	2,937.98	 	4,151.37	 	4,480.60	

ต้นทุนรวม 	2,470.99	 	3,627.72	 	3,927.18	

ก�าไรขั้นต้น 	420.43	 	460.41	 	499.74	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 	555.45	 	451.32	 	487.02	

ต้นทุนทางการเงิน 	73.16	 	82.31	 	87.00	

ภาษี 	15.59	 	34.06	 	78.42	

ก�าไรสุทธิ 	34.96	 	148.60	 	65.59	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Current	Ratio)	(เท่า) 	0.87	 	0.89	 	0.89	

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(Quick	Ratio)	(เท่า) 	0.77	 	0.79	 	0.77	

อัตราก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Margin)	(%) 	14.54	 	11.26	 	11.29	

อัตราก�าไรสุทธิ	(Net	Profit	Margin)	(%) 	1.17	 	3.51	 	1.43	

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(Return	on	Asset	ROA)	(%) 	0.57	 	2.46	 	0.89	

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity	ROE)	(%) 	1.08	 	4.56	 	2.10	

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	(Book	Value	per	share	BVPS)	(บาท) 	4.34	 	4.37	 	4.17	

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(Earning	Per	Share	EPS)	(บาท) 	0.05	 	0.20	 	0.09	

DEMCO_21.1 ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม
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ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม
ฐานะการเงิน หน่วยล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน หน่วยล้านบาท

2560 2561 2562

2560 2561 2562

2560 2561 2562

2560 2561 2562
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2562 2562 2562
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามงบการเงินรวม

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ
จ�านวนเงิน 

2560 2561 2562

สินทรัพย์รวม 7,184.00	 5,906.88	 5,984.62

หนี้สินรวม 4,139.04	 2,716.08	 2,813.93

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,044.96	 3,190.80	 3,170.69

รายได้รวม 4,480.60	 4,151.37	 2,937.98

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 499.74	 460.41	 420.43

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 65.59	 148.60	 34.96

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท) 0.09	 0.20	 0.05

  
 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ
จ�านวนเงิน 

2560 2561 2562

สินทรัพย์รวม 6,681.98	 5,649.42 5,784.67

หนี้สินรวม 3,897.29	 2,684.59 2,772.75

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,784.69	 2,964.83 3,011.92

รายได้รวม 3,916.74	 3,974.82 2,975.89

ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 390.78	 467.96 401.54

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 76.00	 177.22 83.61

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท) 0.10	 0.24 0.11

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

DEMCO_21.2 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน_TH_V1 (OJ ออกแบบกราฟด้วย
ค่ะ)
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DEMCO_22-การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ_TH_V1

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมการด�าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
	 บรษิทั	เดม็โก้	จ�ากดั	(มหาชน)	ด�าเนินธรุกจิให้บรกิารออกแบบจดัหา	ก่อสร้าง	และตดิตัง้งานด้านวศิวกรรมไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้า

และเครื่องกล	ด้านเสาโทรคมนาคม	 ระบบอาณัติสัญญาณ	ด้านงานอนุรักษ์พลังงาน	ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	 ให้แก่ลูกค้า 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	

	 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ดังนี้

	 บรษิทั	เดม็โก้	เพาเวอร์	จ�ากดั	ด�าเนนิธรุกิจและจ�าหน่ายเสาโครงเหลก็ส�าหรบัระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสงูและระบบโทรคมนาคม	

รวมถึงการผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	(Solar	rooftop)	

	 บริษัท	เด็มโก้	อินดัสตรี่	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างงานด้านโยธา	และระบบท่อแรงดันประเภทต่าง	ๆ

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

ประเทศ	สปป.ลาว	

 สรุปภาพรวมการด�าเนินงานและปัจจัยที่ท�าให้มีการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ

	 การด�าเนินงานปี	2562	บริษัทมีรายได้งานบริการ	2,678.34	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	20.25	จากรายได้	3,358.62	ล้านบาท	

เนือ่งจากการลดลงในงานก่อสร้างสถานไีฟฟ้าย่อยภาคเอกชนซึง่ชะลอตัวตามผลของสงครามทางการค้า	โดยมรีายได้เพิม่ขึน้ในงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าภาครัฐ	ตามแผนการขยายระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าใต้ดิน	ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการของ

การไฟฟ้า	ทั้ง	3	แห่ง	ส�าหรับรายได้จากงานขายปี	2562	เป็นจ�านวน	213.09	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	70.79	จากรายได้	729.50	ล้าน

บาท	จากการขายอปุกรณ์ไฟฟ้า	ในขณะทีร่ายได้จากการขายเสาโทรคมนาคมลดลงตามอตุสาหกรรมทีพ่ฒันาไปสูร่ะบบ	5G	ซึง่เน้น 

การติดตั้งระบบส่งสัญญาณ	ส่วนรายได้การขายเสาสายส่งแรงสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย	 เนื่องจากการเสนอราคางานก่อสร้าง 

สายส่งจะเริ่มขยายเพิ่มขึ้นในปี	2563	-	2564

	 ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี	2562	 เป็นจ�านวน	34.96	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	76.47	 เมื่อเทียบกับก�าไร

สุทธิจ�านวน	148.60	ล้านบาทในปี	2561	ซึ่งสาเหตุส�าคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร(ส่วนรายการพิเศษ)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีมูลค่างานในมือส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น	2,696.51	

ล้านบาท	

 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�าเนินงาน

	 รายได้หลักของบริษัทมาจากงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทน	 ซ่ึงอิงต่อแผนการปฏิรูปด้านโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	 รวมทั้งนโยบายการสนับสนุนการลงทุนใน

โรงไฟฟ้าชุมชน	ส่งผลให้ธุรกิจพลังงานยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่ส�าคัญ	2	ประการ	จากแนวโน้มการลงทุนโครงสร้าง

พืน้ฐานโครงการระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ	และโครงการโรงไฟฟ้าชมุชน	ความต้องการพลงังานภายในประเทศทีข่ยายตวั	จงึเป็นโอกาส

ในการขยายตลาดต่อไปในอนาคต
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 มาตรฐานการบัญชีและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

	 รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัท	 ในปี	 2562	 ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	

มีข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น	 เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยจากวิธีเส้นตรงเป็น 

วิธีผันแปรตามจ�านวนผลผลิต	บริษัทใช้วิธีเปลี่ยนทันทีในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี	 งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงาน	โดยถูกต้องสมควรในสาระส�าคัญตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	โดยมีเรื่อง

ส�าคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ

 รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ�า
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3	ด�าเนินการแล้ว	ทั้งหมด	81	ฐาน	
ปัจจุบันผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างตรวจรับงาน	ซึ่งเป็นการส่งมอบและตรวจรับงานทั้งโครงการ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

รายการ ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่บันทึก

บัญชีปี 2562
ค่าใช้จายที่ได้จ่ายจริง 
ณ 31 ธันวาคม 2562

ค่าก่อสร้างปรับปรุง 651.69	 24.43	 676.12	

ค่าที่ปรึกษา 110.35	 13.31	 123.66	

  รวม 762.04 37.74 799.78 

เงินชดเชยจากการหยุดผลิต	(	จ่ายแล้ว) 788.91	 172.25	 961.16

		 	 รวม 1,550.95 209.99	 1,760.94	
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2. ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบก�าไรขาดทุนรวม
จ�านวนเงิน การเปลี่ยนแปลง

2561 2562 จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ 4,088.13 2,891.42 (1,196.71) (29.27)

รายได้อื่น 63.24 46.56 (16.68) (26.38)

รวมรายได้ 4,151.37 2,937.98 (1,213.39) (29.23)

ต้นทุนขายและบริการ 3,627.72 2,470.99 (1,156.73) (31.89)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5.87 5.35 (0.52) (8.86)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 444.83 548.43 103.60 23.29

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.62 1.68 1.06 170.97

ต้นทุนทางการเงิน 82.31 73.16 (9.15) (11.12)

รวมค่าใช้จ่าย 4,161.35 3,099.61 (1,061.74) (25.51)

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมค้า 189.59 211.50 21.91 11.56

ค่าใช้จ่าย	(รายได้	)ภาษีเงินได้ 34.06 15.59 (18.47) (54.23)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี 145.55 34.28 (111.27) (76.45)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 148.60 34.96 (113.64) (76.47)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (3.06) (0.68) 2.38 77.78

ประเภทรายได้ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

ขายสินค้า 721.88 17.66 205.11 7.09

งานวิศวกรรม 3,202.79 78.34 2,572.25 88.96

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.62 0.19 7.97 0.28

อื่น	ๆ 155.84 3.81 106.09 3.67

 4,088.13 100.00 2,891.42 100.00
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รายได้จากการขายและบริการ

ส�าหรบัปี	2562	จ�านวน	2,891.42	

ล้านบาท	ลดลง	1,196.70	ล้าน

บาท	คิดเป็นร้อยละ	29.27

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจ�านวน	2,891.42	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	98.42	ของรายได้รวม	ลดลง	1,196.71	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	29.27	 

แยกเป็นรายได้จากการบรกิาร	ปี	2562	เท่ากบั	2,678.34	บาท	ลดลงจ�านวน	680.28	ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	 20.25	 จากรายได้จากการบริการในปี	 2561	 จ�านวน	 3,358.62	 ล้านบาท	

เนื่องจากการลดลงในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยภาคเอกชนซึ่งชะลอตัวตามผลของ

สงครามทางการค้า	โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นในงานวิศวกรรมไฟฟ้าภาครัฐ	ตามแผนการขยาย

ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าใต้ดิน	 ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการของ 

การไฟฟ้า	ทั้ง	3	แห่ง

รายได้จากการขาย	ปี	 2562	 เท่ากับ	 213.08	 ล้านบาท(ขายสินค้า	 205.11	 ล้านบาท,	 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์	7.97	ล้านบาท)	ลดลงจ�านวน	516.42	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	

70.79%	จาก	รายได้จากงานขายในปี	2561	จ�านวน	729.50	ล้านบาท	(ขายสินค้า	721.88	

ล้านบาท,	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	7.62	ล้านบาท)	จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	

ในขณะที่รายได้จากการขายเสาโทรคมนาคมลดลงตามอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาไปสู่ระบบ	

5G	ซ่ึงเน้นการตดิตัง้ระบบส่งสญัญาณ	ส่วนรายได้การขายเสาสายส่งแรงสงูปรบัตัวเพ่ิมขึน้

เลก็น้อย	เนือ่งจากการเสนอราคางานก่อสร้างสายส่งจะเริม่ขยายเพิม่ขึน้ในปี	2563	-	2564

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างส�าหรับปี	2562	มีสัดส่วนงานภาครัฐ-เอกชน	เท่ากับ	72	:	

28	และปี	2561	เท่ากับ	53	:	47

ต้นทุนขายและบริการส�าหรับ

ปี	2562	จ�านวน	2,470.99	ล้าน

บาท	ลดลง	1,156.73	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	31.89

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากการขายและบริการจ�านวน	2,470.99	ล้านบาท	ลดลง	

1,156.73	ล้านบาทจากปีก่อน	คดิเป็นร้อยละ	31.89	เนือ่งจากต้นทนุบริการ	ปี	2562	เท่ากบั	

2,267.34	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	629.19	ล้านบาท	หรือร้อยละ	21.72	จากต้นทุนบริการ

ในปี	2561	จ�านวน	2,896.53	ล้านบาท	

ต้นทุนขาย	ปี	 2562	 เท่ากับ	 203.65	 ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	 527.54	 ล้านบาท	หรือ 

ร้อยละ	72.15	จากต้นทุนขายในปี	2561	จ�านวน	731.19	ล้านบาท	เน่ืองจากการขายท่ีลดลง

ก�าไรขั้นต ้นส�าหรับป ี 	 2562	

จ� านวน	 420.43	 ล ้ านบาท	 

ลดลง	 39.98	 ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	8.68

บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี�าไรขัน้ต้นส�าหรับปี	2562	และ	2561	จ�านวน	420.43	ล้านบาท	และ	

460.41	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ลดลง	39.98	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	8.68	โดยแยกเป็นก�าไร

ขัน้ต้นจากการบรกิาร	ปี	2562	บริษทัมกี�าไรข้ันต้นจากการบรกิารเท่ากับ	411	ล้านบาทหรอื

ร้อยละ	15.35	ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	51.09	ล้านบาทหรือร้อยละ	11.06	

ก�าไรขัน้ต้นจากการขาย	ส�าหรบัปี	2562	บรษิทัมกี�าไรขัน้ต้นจากการขายเท่ากบั	9.43	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	4.43	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนจ�านวน	1.69	ล้านบาท	

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารส�าหรบัปี	

2562	จ�านวน	548.43	ล้านบาท

เพิม่ขึน้	103.60	ล้านบาท	คดิเป็น

ร้อยละ	23.29

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน	548.43	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	103.60	

ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	23.29	เนื่องจากในเงินชดเชยรายได้จากการหยุดผลิต

ระหว่างปรับปรุงฐานกังหันลมเพิ่มขึ้น	จ�านวน	85.97	ล้านบาท	
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ต ้นทุนทางการเงินส�าหรับป	ี

2562	 จ�านวน	 73.16	 ล้านบาท	

ลดลง	 9.15	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	11.12

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน73.16	 ล้านบาท	ลดลง	 9.15	ล้านบาท

จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	 11.12	 เน่ืองจากช�าระคืนเงินกู้ยืมและจากการใช้แหล่งเงินทุน

ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่า

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี	

2562	 จ�านวน	 15.59	 ล้านบาท	

ลดลง	 18.47	 ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	54.23

บรษิทัและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้จ�านวน	15.59	ล้านบาท	ลดลง	18.47	ล้านบาท

จากปีก่อน	คดิเป็นร้อยละ	54.23	เนือ่งจากการกลบัรายการสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชี

ก�าไร	 (ขาดทุน)	 สุทธิ	 ส่วนที่เป็น

ของบริษัทใหญ่	 ส�าหรับปี	 2562	

จ�านวน	34.96	ล้านบาท	ลดลง	 

113.64	 ล ้านบาท	 คิด เป ็น 

ร้อยละ	76.47

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจ�านวน	34.96	ล้านบาท	ลดลง	113.64	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็น

ร้อยละ	76.47	ในปี	2561	ซึ่งสาเหตุส�าคัญมาจากการลดลงของรายได้และการเพิ่มขึ้นของ

ค่าใช้จ่ายขายและบรหิาร(ส่วนรายการพเิศษ)	ส�าหรบัอตัราก�าไรสทุธลิดลงจากก�าไรร้อยละ	

3.58	เป็นก�าไรร้อยละ	1.19

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
	 งบการเงนิรวมได้สะท้อนมลูค่าทีใ่กล้เคยีงกบัมลูค่ายตุธิรรม	บรษิทัและบรษัิทย่อยได้จดัให้มกีารประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์	
กรณีที่คาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์ใดจะด้อยลง	บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการต้ังส�ารอง	 เพื่อให้มูลค่าของสินทรัพย์ตามงบการเงิน 
ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยส�าคัญ	 กรณีท่ีเงินลงทุนของบริษัทมีแนวโน้มจะด้อยค่า	 บริษัทพิจารณาต้ังส�ารองผล
ขาดทุนไว้แล้ว	ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าส�ารองการด้อยค่าของเงินลงทุนที่บันทึกไว้เพียงพอและมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงินใกล้เคียงกับ 
มูลค่ายุติธรรม
	 (หน่วย	:	ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 5,906.88	 5,984.62 77.74 1.32

หนี้สินรวม 2,716.08	 2,813.93 97.85 3.60

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,190.80	 3,170.69 (20.11) (0.63)
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สินทรัพย ์ รวม	 ณ	 วันที่ 	 31	

ธนัวาคม	2562	จ�านวน	5,984.62	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 77.74	 ล้าน

บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.32

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	 5,984.62	 

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	77.74	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	1.32	การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

ส่วนใหญ่มาจากการรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ	 39.90	ล้านบาท	ภาษีถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	

40.41	ล้านบาท

หนี้สินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2562	 จ�านวน	 2,813.93	 ล้าน

บาท	 เพิ่มขึ้น	 97.85	 ล้านบาท	 

คิดเป็นร้อยละ	3.60

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจ�านวน	 2,813.93	 

ล้านบาท	เพิม่ขึน้	97.85	ล้านบาทจากปีก่อน	คดิเป็นร้อยละ	3.60	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของ

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระสัน้จากสถาบนัการเงนิ	จ�านวน	190.36	ล้านบาท	เงนิกูย้มื

ระยะยาว	จ�านวน	88.80	ล้านบาท	และการลดลงของประมาณการหนีส้นิระยะสัน้	184.16	

ล้านบาท	ซึ่งน�ามาใช้ในการปรับปรุงฐานกังหันลม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ณ	วันที่	31	

ธนัวาคม	2562	จ�านวน	3,170.69	

ล้านบาท	ลดลง	20.11	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	0.63

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน	3,170.69	

ล้านบาท	ลดลง	20.11	ล้านบาทจากปีก่อน	คดิเป็นร้อยละ	0.63	เนือ่งจากการจ่ายเงนิปันผล

ในปี	2562	จ�านวน	36.50	ล้านบาท	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	

900.81	ล้านบาท	ลดลง	 18.50	

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.01

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมจ�านวน	

900.81	 ล้านบาท	ลดลง	 18.50	 ล้านบาทจากปีก่อน	 คิดเป็นร้อยละ	 2.01	 จากลูกหนี้

เงินปันผลค้างรับลดลง	48.15	ล้านบาท	และการเพิ่มข้ึนลูกหน้ีเงินประกันผลงาน	27.46	

ล้านบาท

มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียก

เก็บ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

จ�านวน	578.69	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	 

39.90	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 

7.41

ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

จ�านวน	578.69	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	39.90	ล้านบาทจากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	7.41	เน่ืองจาก

เร่งท�างานเพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า	และในเวลาต่อมาบริษัทได้ทยอยเรียกเก็บค่างวด

งานแล้ว

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	ณ	 วัน

ที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 จ�านวน	

140.94	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	40.44	

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	40.24

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	จ�านวน	140.94	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	40.44	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	40.24	เนื่องจากการเพิ่มขึ้น

ของภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	จ�านวน	40.41	ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	ณ	วันที่	 

31	 ธันวาคม	 2562	 จ�านวน	

1,338.82	 ล ้านบาท	 เพิ่มขึ้น	

34.87	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 

2.67

ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	บรษิทัและบริษทัย่อยมเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	จ�านวน	1,338.82	

ล้านบาท	เพิม่ขึน้	34.87	ล้านบาท	จากปีก่อน	คดิเป็นร้อยละ	2.67	เนือ่งจากการรบัเงนิปันผล

และส่วนแบ่งก�าไรส�าหรับปี	2562	จากบริษัท	อีโอลัส	พาวเวอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วัน

ที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 จ�านวน	

97.54	ล้านบาท	 เพิ่มข้ึน	 58.26	

ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	148.32

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	บริษัทและบริษัทย่อยมี	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 จ�านวน	

97.54	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 58.26	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	 148.32	 เนื่องจาก 

การจัดประเภทลูกหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ที่มีก�าหนดช�าระเกินกว่า	1	ปี
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี

2561 2562

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน 55.68	 (452.72)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 283.57 194.59

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน 	(619.91) 230.86

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 	(280.66) (27.27)

กระแสเงนิสดในปี	2562	ใช้ไปใน

กจิกรรมด�าเนนิงาน	452.72	ล้าน

บาท	 ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	

194.59	 ล้านบาท	 และได้มา

จากกิจกรรมจัดหาเงิน	 230.86	

ล้านบาท

กระแสเงินสดในปี	 2562	 ใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน	 452.72	 ล้านบาท	 เนื่องจาก 

การปรับปรุงฐานกังหันลม	ปี	2562	ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	194.59	ล้านบาท	จากการรับ

เงินปันผลจากบจก.อีโอลัส	พาวเวอร์	 และได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	230.86	ล้านบาท	

เนื่องจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน

ต่อหนี้สินหมุนเวียน	ณ	วันที่	 31	

ธันวาคม	 2562	 เท่ากับ	 0.87	

เท่า	 ลดลงจากปีก่อน	 ซึ่งเท่ากับ	

0.89	เท่า

อตัราส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่อหน้ีสนิหมนุเวยีนลดลงใกล้เคยีงกบัปีก่อนโดยบรษิทัได้น�า

เงนิสดทีไ่ด้จากการเกบ็เงนิลกูหนีก้ารค้าและเงนิรบัจากเงนิปันผล	ไปช�าระหนีอ้ย่างต่อเนือ่ง

อตัราส่วนหนีส้นิสทุธต่ิอส่วนของ

ผู้ถือหุ้น	ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	

2561	 เท่ากับ	 0.89	 เท่า	 ลดลง

จากปีก่อน	ซึ่งเท่ากับ	0.85	เท่า

อตัราส่วนหนีส้นิสทุธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เนือ่งจากบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิมาใช้ในการ

ปรับปรุงฐานเสากังหัน

อัตราส่วนความสามารถในการ

ช�าระดอกเบี้ยส�าหรับปี	 2561	

เท่ากับ	1.21	ลดลงจากปีก่อนซึ่ง

เท่ากับ	1.50

อตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ลดลงเน่ืองจากเงนิกูย้มืระยะยาวครบก�าหนด

ช�าระตามแผนการช�าระ
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2562	จ�านวน	

1,243.01	 ล ้านบาท	 เพิ่มขึ้น	

190.36	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 

18.08	

เงินกู้ยืมระยะสั้นมาจากธนาคารในประเทศ	 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนทั่วไปและใช้เป็นต้น

ทุนก่อสร้างในโครงการต่าง	 ๆ	 (Project	 Finance)	 ตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างกับ 

ภาครัฐและเอกชน	

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	ณ	

วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	ลดลง	

184.16	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 

100

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินระยะสั้น	 ลดลง	

184.16	ล้านบาท	จากปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	100	เนื่องจาก	ท�าการปรับปรุงฐานกังหันลม

แล้วทั้งหมด	81	ฐาน	ปัจจุบันผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างตรวจรับงาน	ซึ่งเป็นการส่งมอบและตรวจ

รับงานทั้งโครงการ	

ทุนเรือนหุ้น ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	822,683,573	หุ้น	

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

1,916.04	ล้านบาทและส่วนเกินทุนจากการจ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	151.95	ล้านบาทและ

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีหมดอายุแล้ว	 (DEMCO-ESOP#3)	 16.36	 

ล้านบาท

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 -	 ภาระผูกพันจากหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคาร	จากการปฎิบัติตามปกติธุรกิจในวงเงินรวม	2,771.29	ล้านบาท	 

	 	 3.94	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	และ	0.37	ล้านยูโร

	 -	 ภาระผูกพันจากเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินรวม	5.14	ล้านบาท	0.24	ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	0.02	ล้านยูโร

	 -	 ภาระผูกพันจากค่าก่อสร้างโครงการต่าง	ๆ	จ�านวน	226.54	ล้านบาท

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต
 การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) 

	 การปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	 (Power	Development	Plan	 :	PDP)	ตามนโยบายด้านพลังงานของ

ประเทศ	และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองที่เหมาะสม	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	

นโยบายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน	การปรับปรุงแผนเหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อสร้างทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับบริษัท	

บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	การเพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน	20	ปี	 (พ.ศ.	 2554	 -	 2573)	ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 (Alternative	Energy	Development	Plan	 :	AEDP	

2018)	ได้ในระยะยาว
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  การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการห้วยบง 2 และ ห้วยบง 3

	 ตามที	่บรษิทัได้เข้าท�างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม	ห้วยบง	2	และ	ห้วยบง	3	ตัง้อยูท่ี	่อ.ด่านขนุทด	จ.นครราชสมีา	ขนาด

ก�าลังการผลิตติดตั้งโครงการละ	103.5	เมกกะวัตต์	ซึ่งบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างให้กับ	บริษัท	เฟิร์สโคราช	วินด์	จ�ากัด	(FKW)	และ	บริษัท	

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

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	ระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดินภายในโครงการ	ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อจากโครงการไปยังจุดรับซื้อ

ไฟฟ้าของ	กฟผ.	สถานีไฟฟ้าแรงสูง	 รวมถึงงานก่อสร้างโยธา	ซึ่งครอบคลุมงานถนนภายนอก-ภายในโครงการ	และ	 งานก่อสร้าง

ฐานของเสากังหันลม	คิดเป็นมูลค่างานรวม	2,488.23	ล้านบาท	ในช่วงเริ่มต้นของงานก่อสร้าง	บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็น 

ผูอ้อกแบบฐานรากของเสากงัหันโดยบรษัิทดงักล่าวมปีระสบการณ์และมบีคุคลากรทีผ่่านการออกแบบโครงสร้างงานโยธาขนาดใหญ่ 

หลายแห่ง	เป็นทีน่่าเชือ่ถอื	อย่างไรกต็ามภายหลงัจากงานก่อสร้างแล้วเสรจ็และโครงการได้ด�าเนินการขายไฟฟ้า	ในขัน้ตอนการตรวจ

รับงานงวดสุดท้ายเพื่อส่งมอบโครงการ	บริษัท	เฟิร์สโคราช	วินด์	จ�ากัด	และ	บริษัท	เค.อาร์.ทู	จ�ากัด	ได้ร่วมกับผู้ว่าจ้างทบทวนการ

ออกแบบฐานเสากังหันโดย	ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระ	(	K2M	)	ท�าการสอบทานแบบฐานเสากังหันและให้ข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานเสากังหัน	 ซ่ึงผลของการสอบทานพบว่า	การออกแบบมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามความต้องการ

ของผู้ว่าจ้าง	บริษัทได้เสนอวิธีการปรับปรุงและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นงบประมาณจ�านวน	40	ล้านบาท	ซึ่งผู้บริหารของผู้ว่าจ้าง 

ในขณะนั้นมีความเห็นที่จะช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้แก่บริษัทจ�านวนเงินรวม	30	ล้านบาท	ดังนั้นในปี	2556	บริษัท

จึงได้ตัง้ประมาณการหนี้สนิในการปรับปรุงงานในงบการเงิน	จ�านวน	10	ล้านบาท	(เป็นส่วนต่างระหว่างคา่ปรับปรุง	40	ล้านบาทกับ

เงินช่วยเหลือจากผู้ว่าจ้าง	30	ล้านบาท	)	โดยบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินนี้ในงบการเงินไตรมาส	4/2556	ทั้งนี้	บริษัท	กับผู้ว่าจ้าง	

ได้มข้ีอตกลงทีจ่ะปรบัปรงุฐานเสากงัหนัและได้ลงนามในบนัทกึเพิม่เตมิแนบท้ายสญัญาก่อสร้าง	(Addendum	to	BOP	Agreement)	

เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2557	

	 ท้ังนี้ในระหว่างปี	 2558-2562	บริษัทได้มีการปรับปรุงประมาณการและบันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหันไปแล้ว	

จ�านวน	1,760.94	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการบันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง,	ค่าออกแบบ,	ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน,	ประกัน

ภัยและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	จนงานซ่อมปรับปรุงฐานแล้วเสร็จ	

	 ปัจจุบันผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างตรวจรับงาน	ซึ่งเป็นการส่งมอบและตรวจรับงานทั้งโครงการ
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DEMCO_23-นโยบายการจ่ายปันผล_V1

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน	 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	จึงได้ก�าหนดนโยบายการจ่าย

เงินปันผลไว้ดังนี้

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี	และส�ารอง

ตามกฎหมาย	ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว	หรือเปลี่ยนแปลง

นโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว	 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 เช่น	

ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้	ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายหรือด�าเนินธุรกิจของบริษัท	หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ตลาด	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

	 ที่ผ่านมาบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี	และส�ารองตาม

กฎหมาย	และส�ารองอื่น	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา	

 

	 ในงวดการด�าเนินงานปี	2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2563	มีมติให้บริษัท	จ่าย

เงินปันผลจากผลประกอบการปี	2562	งวดวันที่	1	มกราคม	2562	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2562	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.03	บาท	

(สามสตางค์)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,910,327.53	บาท	คิดเป็นร้อยละ	26.21	ของก�าไรสุทธิของบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผล	ในปี	2562	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เนื่องจากบริษัทมีความจ�าเป็นต้องส�ารอง

กระแสเงินสดส่วนหนึ่งเพื่อให้หมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ

	 โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	4	ปี	ย้อนหลังเป็นดังนี้

รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1.	ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ	เฉพาะกิจการ	(ล้านบาท) 83.61 177.22 76.00 (251.15)

2.	จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้น) 730.34 730.34 730.34 730.34

3.	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.03 0.05 งดจ่าย งดจ่าย

4.	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 26.21 20.60 NA NA

	 ในส่วนของบรษัิทย่อย	คณะกรรมการบรษิทัของบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบรษัิท	

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

รายงานประจำาปี 2562 117

บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 บริษัทมีนโยบายในการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรภายในท่ีชัดเจน	 ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าองค์กรจะดีได้ก็ต้องมีบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ	ดังนั้น	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น	ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี	 และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
เพือ่ให้เกดิทักษะในการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยบรษิทัจดัให้มกีารฝึกอบรม	เพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะเฉพาะด้านจากค�าแนะน�า
ของผูท่ี้มปีระสบการณ์ในแต่ละสายงาน	รวมถงึการจัดให้พนกังานได้เข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรปฏบิตังิาน	และส่งเสรมิให้บคุลากร
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอทั้งในและนอกสถานท่ี	 นอกจากนี้	 บริษัทได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับพนักงานทุกระดับส�าหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท	และโครงการ	Mini	MBA	ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	และสถาบันอื่น	ๆ 	รวมทั้ง	จัดให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการจัดหลักสูตรฝึก
อบรมภายในบริษัทและด�าเนินการจัดสอนจากผู้บริหารและพนักงานชาวต่างชาติของบริษัท	
	 นอกจากนี้ในปี	2562	บริษัทยังคงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ผ่านโครงการ	DEMCO	HR	Change	Management	ซึ่งเป็น 
กระบวนการที่ต่อเนื่องโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญ	และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของการด�าเนินงาน 
ในทกุ	ๆ 	ด้านขององค์กร	บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายเรือ่งการบรหิารงานบคุคลทีช่ดัเจน	โดยมุง่มัน่ทีจ่ะดแูล	พฒันา	และรกัษาพนกังาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	มีรายละเอียด	ดังนี้
 1. Think Tank	 :		 บริษัทได้แต่งตั้งพนักงานในระดับบริหารและหัวหน้างานจากทุกหน่วยงาน	 ร่วมเป็นกรรมการใน	HR	
Change	Program	Steering	Committee	เพื่อท�าหน้าที่ระดมความรู้และความคิด	ที่ทันสมัย	เพื่อเสนอแนะ	วิธีการ	หลักการ	และ
แนวทางปฏิบตัใิหม่	ๆ 	น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงองค์กร	ในทางทีด่ขีึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การบรหิารทรพัยากรบคุคล	เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ	
  2. Change Agent	 :	คณะกรรมการชุดนี้	จะท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	โดยการน�าเสนอข้อมูล	ข่าวสาร	ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท	 รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทัง้องค์กร	ให้เกดิการสือ่สารข้อมลูอย่างทัว่ถงึ	รวบรวมความเหน็ของพนกังาน	(Feedback)	เพือ่ประมวลข้อมลู	สนับสนนุการพฒันา
และปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน	ในระยะยาว
 3. Change Implementation	 :	 บริษัทด�าเนินการเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นสมัยใหม่	 
ผ่านกิจกรรมการบริหารงานด้านต่าง	 ๆ	 สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน	 เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง	 ร่วมประชุมช้ีแจงและให้ความกระจ่างแก่พนักงานในเรื่องต่าง	ๆ	 ท่ีมีการเปล่ียนแปลง	 ให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	หรือฝึก
อบรม	พนักงานให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
	 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท�าโครงการ	 HR	Change	Management	 Program	 เพื่อให้เกิดการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 
ทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลทางด้านต่าง	ๆ	ส่งเสริม	 ให้พนักงานมีทักษะท้ังในเรื่องความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	ความช�านาญ	
ความคิดสร้างสรรค์	ด้านการท�างาน	และการใช้ชีวิต	ซึ่งปรากฏผลเป็นรูปธรรมแล้ว	ดังนี้

1.	 การก�าหนดให้มีชื่อเรียกต�าแหน่งงาน	(Position)	ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	สะท้อนภารกิจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของพนักงาน
2.	 การก�าหนดให้มกีารจัดระดบัช้ันพนกังาน	(Corporate	Classification)	แยกออกจากต�าแหน่งงาน	เพือ่ให้สามารถก�าหนด

อัตราค่าตอบแทนพนักงาน	และการจัดโครงสร้างอัตราก�าลัง	ได้อย่างเหมาะสม	
3.	 มีการจัดท�าโครงสร้างอัตราเงินเดือน	(Salary	Structure)	หรือ	กระบอกเงินเดือนใหม่	ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	และสามารถ

แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
4.	 มีการปรับปรุงทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน	ให้มีความเหมาะสม	ทันสมัย	และเป็นปัจจัยจูงใจ	ให้กับ

พนักงาน
5.	 จดัให้มกีระบวนการบรหิารผลการปฏิบัตงิานแบบใหม่	(Performance	Management)	ท่ีเน้นส่งเสรมิศักยภาพของพนกังาน	

การท�างานอย่างมีแบบแผน	มกีารก�าหนดจดุมุง่หมายของงาน	กิจกรรมท่ีจะต้องด�าเนินการ	ตัวชีว้ดัผลงาน	และการประเมนิผล	 
ภายใต้คุณธรรม	(Merit	System)	
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6.	 มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน	 เกี่ยวกับบทบาทของบริษัท	 ผู้บริหารระดับสูง	 หัวหน้างาน	 เพื่อนร่วมงาน	และ 
ตัวพนักงานเอง	ภายใต้โครงการ	Employee	Engagement	Survey	(I	DEMCO	Program)	เพื่อรับทราบถึงระดับความ
ผูกพันที่พนักงานมีต่อบริษัท	หัวหน้างาน	และทีมงานของตน	ในมิติต่าง	ๆ	ว่าเป็นเช่นไร	เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานและ
สมาชิกในหน่วยงานของตน	ได้พูดคุย	สื่อสาร	เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงความรู้สึกผูกพันที่พนักงาน
พึงมี	ต่อบริษัท	และหน่วยงานของตน	ให้ดียิ่งขึ้น	การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานนี้	ท�าปีละ	2	ครั้ง	ในเดือน
เมษายน	และเดือนตุลาคม	ของทุกปี

7.	 มีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการศึกษา	เรียนรู้	และพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	การฝึกอบรม	สัมมนา	การให้ไป
ศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ	การส่งเสรมิการพฒันาทักษะด้านภาษา	การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน	การสนบัสนนุ
การศึกษาต่อของพนักงาน	เป็นต้น

8.	 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	(HR	Risk	Indicators)	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบคุคลของบริษทั	ให้มปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้	ช่วยลดความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้จากปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบับคุลากร	
เช่น	การขาดแคลนแรงงาน	ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน	ความไม่เพียงพอของอัตราก�าลัง	จ�านวนชั่วโมงที่พนักงานได้
รับการฝึกอบรม	เป็นต้น

9.	 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน	มีการจัดท�าวารสารภายใน	 ชื่อ	 วารสารเด็มโก้สัมพันธ์	 (DEMCO	Journal)	 
เพื่อเป็นการสื่อสารสัมพันธ์ข่าวสาร	กิจกรรมและความเป็นไปในด้านต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในบริษัท

	 นอกจากการพัฒนาข้างต้น	 เด็มโก้ได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมสัมมนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	 
6	ชั่วโมงต่อคนต่อปี

	 บรษิทัถอืว่าบคุลากรเป็นหวัใจส�าคญัของความส�าเรจ็	การเตบิโต	และความยัง่ยนืขององค์กร	การพฒันา	และการสร้างความ
ผกูพนัของพนกังานจึงเป็นสิง่ทีต้่องให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้น	ๆ 	นอกจากการจดัท�าโครงการ	HR	Change	Management	Program	
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	ทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่าง	ๆ	แล้ว	ในปี	2562	บริษัทยังเพิ่มในส่วนของการ
ด�าเนินงานภายใต้แผนงาน	DEMCO	Transformation	 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง	 โดยการยกระดับขีดความ
สามารถในการด�าเนินงานโครงการต่าง	ๆ	ของบริษัท	ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม	เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	สามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งมีการปรับรากฐานส�าคัญ	4	ด้าน	คือ
	 1.	 ด้านทรัพยากรบุคคล
	 2.	 ด้านกระบวนการท�างาน	และ	การควบคุมภายใน
	 3.	 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
	 4.	 ด้านเทคโนโลยี

 การปรับรากฐานส�าคัญด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	และ
ประสิทธิผล	สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

  การพัฒนาปรับปรุงด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment Transformation)
1.	 ปรบัเปลีย่น	เพิม่ช่องทางในการรบัสมคัรงานทางสือ่การรบัสมคัรงานทีเ่ป็นทีนิ่ยมของผูส้มคัรงานใน	ต�าแหน่งที	่ต้องการ

ทกัษะ	หรอืความสามารถพเิศษ	งานไอท	ีงานวศิวกรรม	เช่น	Jobtopgun	ประเทศไทย,	JobsDB	ซึง่เป็นเวบ็ไซต์หางาน	
สมัครงานออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศที่มีต�าแหน่งงานกว่า	 14,000	ต�าแหน่งต่อวัน	 รวมทั้งช่องทาง	Social	
Network	Facebook	กลุ่มผู้ที่ต้องการสมัครงานวิศวกรรม	เป็นต้น

2.	 Campus	Recruitment	Program	โดยบรษิทัตดิต่อคณะวศิวกรรมศาสตร์	และคณะการจดัการทีต่รงกบัความต้องการ
บุคลากรที่รับเพิ่ม	 รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมส�าคัญของทางมหาวิทยาลัยชั้นน�าในการออกบู้ธรับสมัครงาน	 เช่น	 งาน	 
The	Asian	Institute	of	Technology	(AIT)	Career	Talk	และงาน	60	ปี	AIT	Career	Fair

3.	 Campus	Network	สร้างเครือข่ายโดยตรงกับคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์	ตามมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง	ๆ 	
ที่บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจ	เช่น	จัดบรรยายพิเศษ	
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3.1		 จัดบรรยายพิเศษ	 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ	 ในยุคไทยแลนด์	 4.0”	 แก่นักศึกษา 
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ชั้นปีที่	1	–	4	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	/	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัดเชียงใหม่	

3.2		 จัดบรรยายให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยนครพนม	จังหวัดนครพนม
3.3		 สนับสนุนโครงการนิเทศสหกิจศึกษา	นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่	 4	 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

	 เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	จ�านวน	4	คน
  การปรับด้านการธ�ารงรักษาทรัพยากรบุคคล
	 	 เพื่อให้พนักงาน	มีความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร	(Loyalty	&	Bonding	)

1.	 สื่อสารให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการท�า	Employee	Engagement	Survey	แก่กลุ่มผู้บังคับบัญชา	กลุ่มผู้บริหารและ
กลุ่มพนักงาน	โดยการท�า	Employee	Engagement	Survey	เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างให้พนักงานรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร	 แสดงถึงความเอาใจใส่ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี	 ให้พนักงานอยากร่วมงานในระยะยาว	 และ 
เกดิความจงรกัภกัดต่ีอองค์กรได้ในท่ีสดุ	นอกจากนัน้ยงัช่วยท�าให้พนักงานค้นพบปัญหาและแจ้งกลบัสูอ่งค์กรได้อย่าง
รวดเร็ว	ทันท่วงทีและชัดเจน	ท�าให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

2.	 เพิ่มช่องทางการสื่อสารข่าวสารของบริษัท	ให้พนักงานรับทราบได้สะดวกขึ้น	เช่น	เสียงตามสาย,	line	กลุ่มพนักงาน
ทุกระดับ	และ	Facebook	เป็นต้น

3.	 บริษัทจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เสริมสร้างความผูกพันระหว่าง	พนักงานกับ
บริษัทและกับสังคมชุมชนโดยรอบอย่างสม�่าเสมอ	เช่น
3.1		 การนิมนต์พระมารับสังฆทานเนื่องในเดือนเกิดพนักงานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน	การเข้าร่วมงานประเพณี 

	 วัฒนธรรมท้องถ่ิน	ประเพณีตักบาตรพระร้อย	 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ตักบาตรพระทางน�้าจ�านวน	 100	 รูป	 
	 ณ	วัดดาวเรือง	ต�าบลบางพูด	จังหวัดปทุมธานี	

3.2		 การตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าที่วัดบุญชื่นชู	ต�าบลสวนพริกไทย	ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท
3.3		 กิจกรรมกลุ่มเด็มโก้สัมพันธ์	สร้างสรรค์สังคม	ชมวังพระนารายณ์	ปลูกต้นไม้	ณ	บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	 

	 จังหวัดลพบุรี	 และมอบอุปกรณ์กีฬาการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์	 ต�าบลบ่อทอง	 
	 อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี

3.4		 เพือ่เป็นการส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างบรษิทั	และชมุชน	และเพือ่เป็นการอนรุกัษ์ประเพณ	ีและ 
	 ส่งเสริมความสามัคคีในท้องถิ่น	บริษัทได้สนับสนุนและให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	เช่น	 
	 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา	หลอดไฟและจตุปัจจัยไทยธรรมเน่ืองในวันเข้าพรรษา	 และวันส�าคัญทางศาสนา 
	 อื่น	ๆ	

3.5		 มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	ให้กับเด็ก	ๆ	ในบริเวณใกล้เคียง	ผ่านหน่วยงาน 
	 ต่าง	ๆ	 ได้แก่	 ก�านันพรชัย	สว่างเถื่อน,	อบต.สวนพริกไทย,	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลสวนพริกไทย,	 โรงเรียน 
	 บ้านพร้าวใน	 และศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	 และโรงเรียนบ้านซับพลู	 ต�าบลห้วยบง	 อ�าเภอด่านขุนทด	 
	 จังหวัดนครราชสีมา

3.6		 สนบัสนุนจติอาสาร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีกบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(PEA)	นกัศกึษาวทิยาลยัป้องกนั 
	 ราชอาณาจักร	 (วปอ.รุ่นที่	 27)	มูลนิธิแสงไช้กี	 –	 เหตระกูล	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 กรมการแพทย์สาธารณสุข	 
	 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง	แจกจ่ายยาพร้อมให้ค�าแนะน�าในการป้องกันตนเองจาก 
	 โรคภัยไข้เจ็บ	

3.7		 มอบทุนการศึกษาพร้อมของเล่น	เสื้อผ้าของใช้เด็ก	ๆ	ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
3.8		 บรจิาคเหลก็ให้กับโรงเรยีนบ้านหนองเสมา	ต�าบลบ่อทอง	อ�าเภอหนองม่วง	จงัหวดัลพบรุ	ีเพือ่ใช้ในการปรบัปรงุ 

	 หลังคาหน้าอาคารเรียน	ที่ใช้ส�าหรับท�ากิจกรรมของนักเรียน
3.9		 สนับสนุนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม	“จิตอาสาพัฒนาวัด	และสวดมนต์ท�าวัตรเย็น”	และร่วมกิจกรรม	“โครงการ 

	 จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”	โดยได้น�าไอศกรีม	ไปแจกให้กับ 
	 ประชาชนที่มาร่วมงาน	 และให้บริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนฟรี	ณ	 วัดคีรีนาครัตนาราม	 
	 อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี

3.10	 ร่วมกับส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี	 และสถานประกอบกิจการในจังหวัดลพบุร	ี 
	 จัดกิจกรรม	“แรงงานลพบุรี	ร่วมใจ	ปันน�้าใจเพื่อคนชรา”	ณ	สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
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  การปรับด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน
1.	 ใช้แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน	โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรไปสู่ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	
2.	 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลพนักงานโดยก�าหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 แบ่งผู้รับการประเมิน	 

เป็นกลุ่มพนักงานระดับบริหารและพนักงานทั่วไป

 การปรบัด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล	และการปรบัด้านการเตบิโตอย่างยัง่ยนืด้านคณุธรรม	จรยิธรรมในบคุคลเพือ่ให้
พนักงานได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีและคนเก่ง	พัฒนาความรู้	ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่องานและบริษัท	รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงการมีคุณธรรม	จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม
1.	 จดัการฝึกอบรมสมันาด้านการบรหิารแก่พนักงานบรหิารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป	ในหวัข้อ	“12	ความสามารถพ้ืนฐาน 

หลักในการพัฒนาคน	A	Dozen	of	C	:	12C”	โดยนายปราโมทย์	อินสว่าง	อดีตรองผู้ว่าการบริหาร	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	และเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท	 ในการน�าองค์ความรู้ 
การพัฒนาคน	 ซ่ึงเป็นผู้น�าเสนอเคร่ืองมือและแนวทางในการพัฒนาองค์กร	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
ด้านการพัฒนาบุคลากร	พ.ศ.	2551

2.	 ปรับปรุงเพิ่มทักษะในการท�างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 จาก	 1	 วัน	 
เป็น	2	วัน	โดยจัดเพิ่มกิจกรรมภาคสนาม	Walk	Rally	เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากร	ให้สอดคล้องกับค่านิยม
หลัก	IDEMCO	และฝึกฝนการท�างานร่วมกันเป็นทีม

3.	 จัดอบรมหลักสูตร	First	Aid	&	CPR	เพื่อให้เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	และการช่วยฟื้นคีนชีพ
4.	 จัดอบรมพนักงาน	หลักสูตร	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
5.	 จัดอบรมหลักสูตร	คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
6.	 จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ	 จรรยาบรรณ	จริยธรรม	และความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม 

ในการปฏิบตังิานอย่างมคีณุธรรม	โดยได้ด�าเนนิการจดัการฝึกอบรมต่อเนือ่งจากปีทีแ่ล้วอกีจ�านวน	3	รุน่	รวม	118	คน
7.	 จัดอบรมหลักสูตร	 “การตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ	 (ISO9001	 :	 2015)	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจมาตรฐานและข้อก�าหนดในระบบบริหารคุณภาพ	และประเด็นที่ต้องท�าการตรวจ	 รวมถึงเทคนิคและ 
วิธีการตรวจติดตามภายในเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดในระบบบริหารคุณภาพ

8.	 จัดอบรมหลักสูตร	“OKR	:	Objective	and	Key	Result	“	
9.	 จัดอบรมหลักสูตร	 “การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่	 TFRS15	และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชี 

ที่ส�าคัญ”
10.	จัดอบรมหลักสูตร	 “ระบบกักเก็บพลังงาน	 เทคโนโลยี	 การออกแบบและประยุกต์ใช้งาน”	 ให้กับพนักงานท่ีท�างาน

เกี่ยวข้องกับโครงการ	วิศวกร	เจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนพัฒนาธุรกิจใหม่	และผู้ที่สนใจในระบบกักเก็บ
พลงังาน	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานของเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังานและการประยกุต์ใช้งาน	และเป็นการ
พัฒนาภาคพลังงานทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	

11.	จัดอบรมหลักสูตร	“	Leader	for	the	Future”	ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย	และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ถึงหลักการเป็นหัวหน้างานท่ีมีภาวะผู้น�าท่ีถูกต้อง	และความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
การเป็นผู้น�าแบบมืออาชีพ

12.	จัดอบรมหลักสูตร	 “การวางแผนธุรกิจส�าหรับผู้บริหาร”	 ให้กับผู้บริหาร	 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการวางแผนองค์กรอย่างเป็นระบบ

13.	จดัอบรมหลกัสตูร	“การชีบ่้งและประเมนิความเสีย่งและโอกาสในกระบวนการท�างาน”	เพือ่ให้ความรู	้ความเข้าใจใน
หลักการของทฤษฎีความเสี่ยง	และสามารถชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสได้

14.	จัดอบรมหลกัสตูร	“การลดความสญูเสยี	7	ประการ”	สามารถน�าความรูไ้ปใช้ในทางปฏบิตัเิพือ่ปรับปรงุสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	กระบวนการท�างาน	ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

15.	จดัอบรมหลกัสตูร	“Smart	Construction	Project	Planning”	หัวข้อ	“นวตักรรมการบรหิารโครงการโดยการใช้โปรแกรม
วางแผนงานด้วยวิธี	CPM”	ให้กับผู้จัดการโครงการ	วิศวกร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐาน	
มคีวามเข้าใจในขัน้ตอนและเทคนคิการวางแผนงานตามมาตรฐานสากล	โดยมกีารน�าโปรแกรมวางแผนงานมาเป็น
เครื่องมือช่วยในการพัฒนาแผนงานของโครงการได้อย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ
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16.	จัดอบรมให้พนกังานมีความรู	้ความเข้าใจในการวางแผนการใช้ชวีติหลงัเกษยีณอาย	ุหรอืลาออกจากงาน	ในโครงการ	
“บรษิทัเกษยีณสขุ”	ส�าหรบัสมาชกิกองทนุเงนิส�ารองเลีย้งชพี	เพือ่ให้ทราบถงึอตัราผลตอบแทนของกองทนุ	การเลอืก
แผนการลงทนุทีเ่หมาะสม	ข้อบงัคบักองทนุและการใช้งานบนระบบออนไลน์ส�าหรบัสมาชกิ	พร้อมทัง้ท�าความเข้าใจ
ในเรือ่งของผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั	เพือ่เป็นหลกัประกนัความมัน่คงทีจ่ะมีเงนิออมเป็นของตนเองในรปูแบบเงนิสะสม	
โดยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	พรินซิเพิล	จ�ากัด

17.	จดัอบรมให้ความรู	้และเน้นการปฏบิติัด้านการต่อต้านการทุจรติให้กบัพนักงานและผู้บรหิาร	เพือ่สร้างเสรมิวฒันธรรม
องค์กรด้านจรยิธรรมให้เข้มแขง็	อกีทัง้เพือ่สนบัสนนุการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของเด็มโก้
	 ในปี	2562	บรษิทั	เดม็โก้	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้จดักจิกรรมส่งเสรมิให้พนกังานและลกูจ้างของบรษิทั	เพือ่สร้างวฒันธรรม	จติส�านกึ
ที่ดี	มีจริยธรรม	จรรยาบรรณในการท�างาน	สร้างความสุขในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน	เช่น

	 การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 ให้พนักงานได้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	 โครงสร้างการบริหารของบริษัท	
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	การขัดแย้งทางผลประโยชน์	นโยบายคุณภาพ	นโยบายมาตรฐานและความปลอดภัย
ในการท�างาน	สวัสดิการของบริษัท	ระบบบริหารคุณภาพ	ISO9001:2015	รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมภาคสนาม	Team	
Building	 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท	 IDEMCO	อีกทั้งส่งเสริมการท�างาน 
ร่วมกันเป็นทีมและปลูกฝังความรักความผูกพันในองค์กรอย่างยั่งยืน	จ�านวน	2	 รุ่นในวันที่	 20	 ,	 21	มีนาคม	และ	25	
กรกฎาคม	2562

	 กิจกรรมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 โดยการขอพรผู้บริหารและประเพณีรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่	 เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์	วันที่	12	เมษายน	2562

	 จัดกิจกรรม	Big	cleaning	Day	เชิญชวนผู้บริหาร	พนักงาน	ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดพื้นที่ทั้งภายใน	และด้านหน้า
บริษัท	เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ	ภายใต้โครงการ	“ท�าดีเพื่อพ่อ”	วันที่	4	ธันวาคม	2562

	 กิจกรรม	Safety	Top	Management	Talk	เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้กับพนักงานตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัย	สุขภาพและอนามัย

	 โครงการ	DEMCO	Blood	Donor	Day	บริษัทร่วมกับ	โรงพยาบาลปทุมธานี	สภากาชาดไทย	จัดโครงการเปิดรับบริจาค
โลหติจากผูบ้รหิาร	พนกังาน	และบคุคลท่ัวไป	เพือ่ช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์	โดยจดัให้ม	ีกจิกรรมรับบรจิาคโลหติ	ทกุ	3	เดอืน	
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	2555	โดยในปี	2562	บริษัทได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต	ทั้งหมด	จ�านวน	4	ครั้ง	พนักงานร่วม
บริจาค	188	ราย	รวมยอดโลหิตที่ได้ทั้งหมด	84,600	ซีซี

	 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตอาสาในการเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับกลุ่ม
แพทย์	อาสามูลนิธิแสง-ไช้กี	เหตระกูล	และ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ทุก	3	เดือน

	 กิจกรรมร่วมรณรงค์ในวนัต่อต้านการทจุรติสากล	(International	Anti-Corruption	Day)	โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน
ให้โอวาทและกล่าวน�าพนักงานปฏิญาณตนเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ในวันที่	6	ธันวาคม	2562	

	 กจิกรรมท�าบญุถวายเครือ่งสงัฆทาน	ประจ�าทกุเดอืนโดยนมินต์พระสงฆ์	จ�านวน	5	รปู	เพือ่ให้กบัพนกังานทีม่วีนัคล้ายวนั
เกิดในเดือนนั้น	ๆ	ร่วมท�าบุญถวายเครื่องสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคล

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร Employee Engagement
	 บริษัทส�ารวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจ�า	ปีละ	2	ครั้ง	ด้วยความโปร่งใสน่าเชื่อถือ	ทั้งด้าน
ความเป็นอิสระและการเก็บรักษาความลับ	 ในการแสดงความคิดเห็น	 รวมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นกลาง	 เพื่อใช้พัฒนา
ปรับปรุง	ปัจจัยด้านต่าง	ๆ	โดยได้ผลลัพธ์ระดับสูงถึงร้อยละ	79.27	ของจ�านวนพนักงานที่ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด	นอกจาก
นี้บริษัทยังมีแผนเพิ่มระดับความผูกพันโดย	ปรับปรุงกระบวนการท�างาน	จัดกิจกรรมสร้างสรรค์	 เพราะมีความเช่ือว่า	 “พนักงาน”	
คือกลไกส�าคัญท่ีท�าให้บริษัทเติบโตอย่างย่ังยืน	คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน	ปี	 2560,	 2561	และ	2562	 
มีระดับคะแนนที่สะท้อนถึงความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อหน่วยงานของตนและของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในระดับดีมาโดย
ตลอดตั้งแต่เริ่มท�าการส�ารวจโดยได้คะแนนที่	3.72	,	3.74	และ	3.74	ตามล�าดับ	
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	 บรษิทัได้พยายามสือ่สารทศิทางธรุกจิ	ความเคลือ่นไหวในองค์กรและข่าวสารต่าง	ๆ 	ให้พนักงานทราบเป็นระยะผ่านช่องทาง
ทีห่ลากหลาย	รวมถงึการสือ่สารตรงจากกรรมการผูจ้ดัการ	ทีเ่น้นการสร้างความเข้าใจของทศิทางธรุกจิ	การเปลีย่นแปลงทีต้่องเกดิขึน้ 
และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการท�างาน

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนักงาน
	 บริษัทได้ท�าการส�ารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง	 (Benchmark)	 ระหว่างอุตสาหกรรมใกล้เคียง	 เพื่อน�ามาทบท
วนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม	รวมถึงศึกษาการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการ
ของพนักงานรุ่นใหม่	และการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว

รูปแบบการประเมินผล
	 บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างครบถ้วน	โดยใช้ดัชนี
วดัผลการปฏิบตังิานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังาน	(Key	Performance	Index	:	KPI)	ทีส่อดคล้องกบัแผนธรุกจิของบรษัิท	
โดยเกณฑ์การประเมนิได้ถกูออกแบบให้เหมาะสมกบัระดับของพนักงาน	ซึง่พนักงานรบัทราบล่วงหน้า	ภายหลังการประเมนิ	ผูบ้งัคบั
บญัชาจะท�าการสือ่สารให้พนกังานทราบและให้ค�าชมเชยในสิง่ทีพ่นกังานปฏิบตัไิด้ด	ีรวมทัง้ค�าแนะน�าเพือ่ปรบัปรงุในสิง่ทีพ่นกังาน
ยังสามารถพัฒนาได้	ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานและตัวองค์กร

การจัดการความรู้
	 บริษัทส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน	 โดยก�าหนดให้มีการก�าหนดองค์ความรู้องค์กร	 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้	 รวมถึงติดตามประเมินผล	และปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง	รวมถึงพัฒนารูปแบบ/ 
เครื่องมือในการบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการความรู้องค์กร	

องค์ความรู้
	 1.		 ความรู้ที่ใช้ในการท�างานที่ส�าคัญ	เช่น	PM/	WI
	 2.		 ความรู้เกี่ยวกับการท�างานจากประสบการณ์การท�างาน	(Experience)	
	 3.		 การลองถูกลองผิด	บทเรียนที่เคยได้รับมาก่อน	(Lesson	Learned)
	 4.		 เทคนิควิธีท�างานต่าง	ๆ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานเด็มโก้
	 บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ที่พนักงานควรได้รับ	 ควบคู่ไปกับ
สวัสดิการที่ดี	 นอกจากจะดึงดูดให้มีผู้ต้องการมาร่วมงานกับบริษัทแล้ว	 ยังมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบันไว้กับบริษัท	 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานที่ดีขึ้นขององค์กรอีกด้วย	นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	บริษัทยังจัดสวัสดิการ
อืน่	ๆ 	เพิม่เตมิตามความเหมาะสม	และเป็นประโยชน์ต่อพนกังาน	ครอบคลมุถงึด้านสขุภาพของพนกังานและครอบครวั	เวลาพักผ่อน
ส่วนตัว	การวางแผนการออมก่อนการเกษียณ	ซึ่งการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องยุ่งยาก	ด้วยจ�านวนพนักงานจ�านวนมาก	บริษัท
จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ	รับหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบและควบคุมให้สวัสดิการที่มีอยู่ใช้ได้จริง	และเป็น
ประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน	อาทิเช่น
	 -		 วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี
	 -		 ค่าครองชีพ	โบนัส	ค่าเบี้ยเลี้ยง	เงินชดเชย	และค่าตอบแทนต่าง	ๆ
	 -		 เงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 -		 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
	 -		 ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตกลุ่ม	และประกันอุบัติเหตุพิเศษส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
	 -		 เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ	และค่าตอบแทนอื่น	ๆ	ตามระเบียบบริษัท
	 -		 เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาต่อ
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	 -		 สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน
	 -		 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปี
	 -		 ทุนการศึกษาส�าหรับพนักงาน/บุตรพนักงาน
	 -		 เงินพิเศษในโอกาสต่าง	ๆ	เช่น	เงินช่วยเหลืองานสมรส	เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจส�าหรับพนักงานและครอบครัว
	 -	 อุปกรณ์และเครื่องป้องกันอันตราย	เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน	ส�าหรับบางลักษณะงานที่มีความเสี่ยง

สิทธิ์การลา
	 1.		 เพิ่มวันหยุดพิเศษพักผ่อนประจ�าปี	ตามอายุงานพนักงาน
	 2.		 ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ
	 3.		 ลาอุปสมบท	หรือ	ลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
	 4.		 ลาคลอดบุตร	90	วัน

การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
	 บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือข้อกังวลของพนักงาน	หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน	หรือระหว่างพนักงาน
กบัผูบ้งัคบับญัชา	ในด้านการปฏบิตังิาน	พนกังานมสีทิธร้ิองทกุข์	(Whistle	Blower)	ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	เช่นกล่องรบัฟังความ
คิดเห็น	จากแบบสอบถาม	Employee	Engagement	Survey	โดยผู้ที่รับผิดชอบด�าเนินการตามหลักเกณฑ์	และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้	
และหากพิสูจน์ได้ว่ากระท�าไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด	ๆ	ซึ่งบริษัทจะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง	หรือการ
พิจารณาลงโทษที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ประการใด
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DEMCO_25-การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม_V1

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในการท�างาน

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน	 โดยบริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานภายใต้ค�าขวัญ	“มาตรฐานและความปลอดภัย	คือหัวใจการท�างาน
ขององค์กร”	โดยก�าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานของบริษัทอย่างเคร่งครัด	ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2549)	และก�าหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	(คปอ.)	ซึ่งประกอบด้วย	
ประธานคณะกรรมการความปลอดภยั	(นายจ้างแต่งตัง้)	กรรมการผู้แทนลกูจ้างระดบัปฏบิตักิารทกุระดบั	(มาจากการเลอืกตัง้)	และ
เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัวชิาชพี	(จป.วชิาชพี)	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	โดยก�าหนดให้มกีารจดัประชมุอย่าง
น้อยเดือนละหนึง่ครัง้	เพือ่รายงานและรบัข้อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยั
ในการท�างาน	และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน	ต่อบริษัทพร้อมทั้ง	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ท�างานรวมถึงมีการติดตามผลด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ	และน�าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด�าเนินงานต่อไป
	 ในปี	2562	บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�า	คู่มือส�าหรับพนักงาน	ด้านความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	(Employee	
SE	Handbook)	ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย	 สุขอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานโครงการให้เป็น
ระบบมากขึ้น	บริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า	และมีความส�าคัญกว่าอุปกรณ์และทรัพย์สินใด	ๆ 	วัตถุประสงค์
ในการจัดท�าคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน	คณะผู้จัดท�ามีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน	ทั้งพนักงาน	ผู้รับเหมา	
และบคุคลภายนอกอืน่	ๆ 	ทีป่ฏบิตังิานภายใต้กฎระเบยีบของบรษิทัจะต้องเรยีนรู้	ท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้	โดยเนือ้หาใดทีข่ดัแย้ง
กับระเบียบปฏิบัติงาน	ให้ยึดถือระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลัก
	 ผลการตดิตามการด�าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา	พบว่าอตัราการบาดเจบ็ของพนกังานอยูใ่นระดบัต�า่กว่าเป้าหมาย
ที่ก�าหนด	 รวมถึงไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิต	 ในปี	 2562	มีอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการท�างาน	7	ครั้ง	 ลดลงจากปี	 2561	ซึ่งมี
อุบัติเหตุที่เกิดจากการท�างาน	30	ครั้ง	 ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินการ	และปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัท	อย่างเคร่งครัด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 1.	 บริษัทถือว่าความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
ทกุระดบั	โดยต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประกาศต่าง	ๆ 	อย่างเคร่งครดั	และถอืเป็นส่วนหนึง่ในการพจิารณาการประเมินผล	 
ประจ�าปี
	 2.	 บริษัทให้การส่งเสริม	 สนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 สภาพแวดล้อมในการท�างานทั้ง	 
ทางด้านงบประมาณ	บุคลากร	ทรัพยากรอื่น	ๆ	อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
	 3.	 บริษัทถือว่ากฎหมาย	 ประกาศ	 ข้อบังคับ	 ข้อก�าหนดอื่น	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องเป็นมาตรฐานข้ันพื้นฐานท่ีต้องปฏิบัติด้าน 
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
	 โดยบริษัทมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานภายใต้
ค�าขวัญ	“มาตรฐานและความปลอดภัย	คือหัวใจการท�างานขององค์กร”

ผลการด�าเนินงาน
	 บรษิทัมคีวามปรารถนาและมุง่มัน่ในการจดัการให้กระบวนการท�างานมสีภาพการท�างานท่ีปลอดภยั	และมสีภาพแวดล้อมใน
การท�างานและสขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังาน	จงึด�าเนินการควบคุมความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัซึง่จะช่วยส่งเสริมให้มกีารท�างาน
อย่างปลอดภัยและมีความสุชในการท�างาน	และในปี	2562	บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึง
การดูแลสุขภาวะที่ดี	ดังนี้
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



 ส่งเสริมการฝึกอบรม	 ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย	 สุขอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้แก่	พนักงาน	 เช่น	
การจัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ด้านการดับเพลิงและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจ�าทุกปี	

 จัดให้มีการ	Safety	Talk	แก่พนักงานแต่ละโครงการในตอนเช้าก่อนการปฏิบัติงาน	โดยเจ้าหน้าที่ความ	ปลอดภัยท�าการ
แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจ�าวัน	เพื่อชี้แจงความเสี่ยง	จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจจะเกิด	ขึ้นกับการท�างานในแต่ละ
วัน	เพื่อให้แรงงานมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

 ตดิต้ังป้ายสญัญลกัษณ์	ป้ายเตอืนภยั	และป้ายข้อควรปฏบิติัการท�างานภายใต้ภาวะอนัตรายต่าง	ๆ 	บรเิวณพืน้ท่ีก่อสร้าง

 จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ	อุปกรณ์	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และวิธีการปฏิบัติ	เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน

 เพือ่ให้ง่ายต่อพนกังานในการเข้าใจถงึการใช้อปุกรณ์เซฟต้ีต่าง	ๆ 	ได้ง่ายและเข้าใจมากขึน้	บรษิทัจงึผลิตคู่มือ	การด�าเนนิ
งานด้านความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมโครงการ	(Safety	and	Environment	Operation	Guideline	for	Construction)	
โดยผลิตเป็นรูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก	 กะทัดรัด	พกพาได้สะดวก	แจกจ่ายให้พนักงานได้เห็นภาพ	และเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 
ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย	สุขอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานโครงการให้เป็นระบบ
มากขึ้น	

 กิจกรรม	จิตอาสาชาว	DEMCO	“ท�าดีเพื่อพ่อ”	เชิญชวนพนักงานและผู้บริหาร	ร่วมท�าความสะอาดพื้นที่ทั้งภายใน	และ
ด้านหน้าบริษัท	เพื่อให้พื้นที่โดยรอบ	สะอาด	และสวยงาม	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความสุขและความพึงพอใจในที่ท�างาน	

 จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	และการท�า	CPR	ให้กับพนักงาน

 จัดอบรมหลักสูตร	 “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	 (ระดับหัวหน้างาน)”	 ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร	และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว	อนามัย	และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2549

 จดัอบรมหลกัสตูร	ผูอ้นญุาต	ผูค้วบคุมงาน	ผูช่้วยเหลอืและผูป้ฏิบตังิานในทีอ่บัอากาศ	ตามทีก่รมสวัสดิการและคุม้ครอง
แรงงานก�าหนด

 จดัอบรมเรือ่ง	พรบ.คุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	และ	พรบ.ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกคน

 ส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลังกาย	โดยสนับสนุนค่าเช่าสนามกีฬา	เช่นสนามแบดมินตัน	สนามฟุตบอล
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การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

	 บรษิทั	มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการก่อสร้าง	เพือ่ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบกบัส่ิงแวดล้อมรวมถงึชมุชนใกล้เคียง	และเน่ืองจากโครงการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัท	เป็นการก่อสร้างอยู่ใกล้เขตชุมชน	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ความรับผิด
ชอบต่อชุมชนและสังคม	
	 บริษัทด�าเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม	จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ถูกสุขลักษณะ	สะอาด	ปลอดภัย	ส่ง
เสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�างาน	(Happy	Work	Place)	ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย	ให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
บ้านหลังที่สอง	ปลูกฝังจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน	 รณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยก
ขยะรไีซเคลิ	การประหยดัน�า้	ไฟฟ้า	การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัโดยน�าระบบการจดัการเอกสารทางอเิลก็ทรอนกิส์	เข้ามาปรบัใช้เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการท�างาน	และยังสามารถช่วยลดการใช้กระดาษภายในส�านักงานด้วย

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
	 บริษัทตระหนักดีว่าในปัจจุบันประชากรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรเป็นจ�านวน
มาก	ส่งผลให้เกิดมลภาวะทั้งทางน�้า	อากาศ	ขยะ	สารพิษ	เสียง	และเกิดภาวะโลกร้อนตามมา	ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์และระบบ
นิเวศน์โดยรวม
	 ดังนั้น	บริษัทจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้เท่าที่จ�าเป็นและสนับสนุนการน�ากลับมา
ใช้ซ�้าเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
	 1.	 การบริหารจัดการน�้า
	 	 น�้าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญย่ิง	 เนื่องจากเป็นทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป	บริษัทจึงตระหนักถึงความส�าคัญ	 
ดังกล่าว	จึงมีมาตรการในการควบคุมการใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
	 2.	 การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า
	 	 บริษัทมีการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	จึงมีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพื่อให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการด�าเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร	 โดยเฉพาะในส�านักงานใหญ่	 ที่บริษัท
มีมาตรการก�าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้า	 และการเปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ	 25	องศาเซลเซียส	 โดยมีการก�าหนดช่วงเวลา
เปิด-ปิดไฟฟ้า	คือ	เปิดในช่วงเวลา	08:30-12:00	น.	และ	13:00-17:30	น.	เท่านั้น	
	 	 นอกจากนี้บริษัทยังมีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 โดยติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานใช้
กระดาษช�าระอย่างประหยัดบริเวณบานประตูด้านในห้องสุขาของอาคารส�านักงาน	
	 3.	 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
	 	 บรษิทั	มคีวามมุง่มัน่ในการลดปรมิาณของเสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตให้เหลอืน้อยท่ีสุด	และเพิม่ขีดความสามารถใน
การน�าวัสดุหรือสิ่งของเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ตามหลัก	3Rs	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและน�าทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดยมุ่งยกระดับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	โดยในปี	
2562	บริษัท	ได้ประกาศใช้นโยบายยึดแนวปฏิบัติตามหลัก	3Rs	(Reduce	Reuse	and	Recycle:	3Rs)	โดยผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับให้การสนับสนุน	ผลักดัน	และปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการของเสียตามหลัก	3Rs	ที่ก�าหนด	ดังนี้
	 	 Reduce	–	ลดการใช้	(คิดก่อนใช้)
	 	 Reuse	–	น�ากลับมาใช้ซ�้า	(ใช้แล้วใช้อีก)
	 	 Recycle	–	น�ากลับมาใช้ใหม่
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	 	 บริษัท	มีเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งบริษัทตระหนักว่าการท�าตาม 
กฎเกณฑ์ขัน้ต�า่ทีก่ฎหมายก�าหนดนัน้ยงัไม่เพยีงพอ	จงึสนบัสนนุโครงการด้านสิง่แวดล้อมทีผ่ลกัดนัให้เกดิผลกระทบเชงิบวกมากกว่า
ที่กฎหมายก�าหนดไว้	อาทิ

 กจิกรรมแจกพนัธ์กล้าไม้จ�านวน	1,000	ต้นให้กบัพนกังาน	เนือ่งในวนัต้นไม้แห่งชาต	ิบรษิทั	มคีวามตัง้ใจทีจ่ะ	ด�าเนนิ
การด้านสิง่แวดล้อมอืน่	ๆ 	เพิม่เตมิในปีต่อไป	เพือ่ขยายผลกระทบเชงิบวกท่ีมต่ีอเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ทัง้
ในระดับชุมชนและระดับประเทศ	ต่อไป

 ร่วมกิจกรรมกับอ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี	และองค์กรบริหารส่วนต�าบลหนองม่วง	เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาส	มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 โครงการ	 “1	อ�าเภอ	1	ถนนเฉลิมพระเกียรติ”	 โดยมีกิจกรรมจิตอาสา	
ร่วมกันปลูกต้นไม้	จ�านวน	400	ต้น	ณ	องค์กรบริหารส่วนต�าบลหนองม่วง	อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี

 จัดกิจกรรมกลุ่มเด็มโก้สัมพันธ์	 “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม”	 ผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกต้นไม้
จ�านวน	170	ต้น	รอบรั้วโรงงาน	บริษัท	เด็มโก้	เพาเวอร์	จ�ากัด	จังหวัดลพบุรี

 เข้าร่วมโครงการ	 “หลังคาเขียว”	 เป็นโครงการที่สนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บขยะรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่บริโภค
แล้ว	 ไปมอบให้พันธมิตรโครงการน�าไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา	 เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภา)	ยามยาก	
สภากาชาดไทย	ให้น�าไปใช้ประโยชน์	และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป

 เข้าร่วมโครงการ	“จิตอาสาพัฒนาล�าน�้า	ล�าคลอง”	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว	ณ	บริเวณฝายเขากระทิง	ต�าบลบ่อทอง	อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี

	 	 บรษิทัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะด�าเนนิการด้านส่ิงแวดล้อมอืน่	ๆ 	เพิม่เตมิในปีต่อ	ๆ 	ไป	เพือ่ขยายผลกระทบเชงิบวกทีมี่ต่อเศรษฐกจิ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ	ต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

	 บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	“บริษัท”	ได้ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งหมายถึง	การด�าเนินกิจกรรมของ

องค์กรทัง้ภายนอกและภายในทีค่�านงึถงึผลกระทบต่อตวัองค์กร	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ก่อให้เกดิการอยูร่่วม

กนัในสงัคมอย่างเป็นสขุ	ดงัน้ันการด�าเนนิการอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคมจงึเป็นสิง่ส�าคัญในการบรหิารจดัการองค์กรให้พฒันา

ไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ	และยั่งยืน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายแผนงานและกระบวนการด�าเนินงาน

ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในอนาคต	 โดยในปัจจุบันได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้เบื้องต้น	 

คือในการสร้างสรรค์องค์กรที่มีความสามารถในการท�าก�าไร	 ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น	 บริษัทจะต้องพิจารณาถึงประโยชน ์

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ทั้งในระยะสั้น	 และระยะยาว	อีกท้ังต้องบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบท่ีจะเสริมสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันของบริษัท	ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่เศรษฐกิจ	สังคม	และสภาพแวดล้อม	ของผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท	

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	ลูกค้า	 ผู้ผลิต	พันธมิตรทางธุรกิจ	 ชุมชน	หรือสังคมในวงกว้าง	 เพื่อให้การด�าเนินกิจการขององค์กรประสบ 

ความส�าเรจ็	มมีาตรฐาน	มกีารด�าเนนิการอย่างถกูต้องและจรงิจงั	เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าจะสามารถด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมาย

เป็นไปตามวิสัยทัศน์	และพันธกิจ	ที่ก�าหนดไว้	 สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง	 โดยบริษัทมีความมุ่งมั่น 

ที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยื่น	อันจะน�าไปสู่การเติบโตท่ีสมดุล	และมั่นคงในอนาคต	บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิด

ชอบต่อสังคม	พร้อมท้ังได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานและติดตามการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (SD	&	CSR	Steering	

Committee)	ขึน้	เพือ่ท�าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบรษิทั	ในการดแูลด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยมกีารปรบั

เปลีย่นจากการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการรบัผดิชอบต่อสงัคมต่าง	ๆ 	ไปสูก่ารจดัท�าแผนการพฒันาอย่างยัง่ยืน่	โดยมกีารวางแผน

ยุทธศาสตร์	และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานปกติให้มากที่สุด	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

	 ส�าหรับนโยบายความรบัผดิชอบของสงัคม	บรษิทัให้ความส�าคญักบัปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีใ่ช้เป็นแนวทางในการบรหิารให้

เกิดความยั่งยืน	ด้านต่าง	ๆ	ได้แก่

	 1.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

	 2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 4.	 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

	 5.	 ความรับผิดชอบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

	 6.	 การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

	 7.	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	และสังคม

DEMCO_26-ความรับผิดชอบต่อสังคม  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์_V1
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

	 บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญ	ต่อการร่วมพัฒนาชุมชน	และสังคม	โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน	สถาบันการศึกษา	ในการ

จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	แก่ชุมชน	และสังคม	เป็นประจ�าทุกปี	ทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ	ในการจัดกิจกรรม	รวมถึงการส่ง

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ชุมชนจัดขึ้น	

 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างบริษัทและชุมชน	 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี	 และส่งเสริม 

ความสามัคคีในท้องถิ่น	 บริษัทได้สนับสนุนและให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา	 เช่น	 กิจกรรม 

ถวายเทียนพรรษา	หลอดไฟ	และจตุปัจจัยไทยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	และวันส�าคัญทางศาสนาอื่น	ๆ	

 มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	ให้กับเด็ก	ๆ 	ในบริเวณใกล้เคียง	ผ่านหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้แก่	

ก�านันพรชัย	สว่างเถ่ือน,	 อบต.สวนพริกไทย,	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลสวนพริกไทย,	 โรงเรียนบ้านพร้าวใน	และศาลา

กลางจังหวัดปทุมธานี	และโรงเรียนบ้านซับพลู	ต�าบลห้วยบง	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา

 ร่วมกับส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี	 และสถานประกอบกิจการในจังหวัดลพบุรี	 จัดกิจกรรม	

“แรงงานลพบุรี	ร่วมใจ	ปันน�้าใจเพื่อคนชรา”	ณ	สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	

 มอบเสื้อชูชีพให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อทอง	 เพื่อน�าไปให้บริการประชาชนท่ีจะไปท่องเท่ียวเล่นน�้า	 

เป็นการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในต�าบลบ่อทอง	จังหวัดลพบุรี

 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	DEMCO	Blood	Donor	Day	โครงการ	“บริจาคโลหิต	ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”	โดยจัดต่อเนื่องกัน

มาเป็นเวลากว่า	7	ปี

 สนับสนุนจิตอาสาร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (PEA)	 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร	(วปอ.รุน่ท่ี	27)	มลูนธิแิสงไช้ก	ี–	เหตระกลู	หนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์	กรมการแพทย์สาธารณสขุ	ให้บรกิารตรวจ

รักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง	แจกจ่ายยาพร้อมให้ค�าแนะน�าในการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ	

 มอบทุนการศึกษาพร้อมของเล่น	เสื้อผ้าของใช้เด็ก	ๆ	ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 โครงการ	“บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”	ให้กับโรงเรียนวัดดอนเมือง	(ทหารอากาศอุทิศ)	กรุงเทพมหานคร	และโรงเรียน

คลองลากค้อน	อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี

 บริจาคเหล็กให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสมา	ต�าบลบ่อทอง	อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี	เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลังคา

หน้าอาคารเรียน	ที่ใช้ส�าหรับท�ากิจกรรมของนักเรียน

 สนับสนุนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม	 “จิตอาสาพัฒนาวัด	และสวดมนต์ท�าวัตรเย็น”	 และร่วมกิจกรรม	 “โครงการจังหวัด

เคลือ่นทีแ่ละหน่วยบ�าบดัทกุข์	บ�ารงุสขุ	สร้างรอยยิม้ให้กบัประชาชน”	โดยได้น�าไอศกรีม	ไปแจกให้กบัประชาชนทีม่าร่วม

งาน	และให้บริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนฟรี	ณ	วัดคีรีนาครัตนาราม	อ�าเภอหนองม่วง	จังหวัดลพบุรี
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

	ISO 9001:2015
 มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

	ประกาศเกียรติคุณการจัดหาผู้บริจาค
 โลหิตเป็นหมู่คณะ สภากาชาดไทย

	ISO 14001:2015
 มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

	Certificate of Membership
	 Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	

	 Against	Corruption	(CAC)

DEMCO_27-รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ_V1
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	Integrity Business Partnership of SBG   

	หน่วยงานต้นแบบที่มีแบบรักษามาตรฐาน
มาตรการ องค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวก
นิรภัย 100% อย่างต่อเนื่อง

	SET Awards 2008
 The	Best	Performance	Award	Company	Listed	on	MAI

	เกียรติบัตร Green Industry 

	Safety Appreciation Certificate

	SET Awards 2010
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	ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน
 โครงการสถานประกอบการปลอดภัย
 เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 

	PTTAC AN AND MMA PROJECT
 รางวัล	Project	Achievement	of	17,000,000	Safe	

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

	เกียรติบัตรจากองค์กรบริหารส่วนต�าบล                      
 สวนพริกไทย  ในการด�าเนินการป้องกัน
 และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
 ประกอบการ ปี 2559

	New TDAE unit Project
 In	Recognition	of	your	Contribution	to	our

	 Achieving	1,500,000	Manhour	without	a	

	 lost	time	injury	from	the	New	TDAE	unit	Project
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



	รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี”
 สาขาบริหาร และพัฒนาธุรกิจ

	เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า บริษัท เด็มโก้
 เพาเวอร์ (จังหวัดลพบุรี) เป็นหน่วยงาน   
 ที่มีขับเคลื่อนมาตรการ องค์กรด้าน
 ความปลอดภัยทางถนนดีเด่น

	ประกาศเกียรติคุณ "บริษัทเกษียณสุข"

	โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กร
 ความร่วมมือสนับสนุนการเสริมสร้าง
 คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย
 ส�าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 DEMCO_28.1-28.2_งบการเงิน_V1
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



ANNUAL REPORT 2019140

DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED



รายงานประจำาปี 2562 141

บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



 DEMCO_28.2 หมายเหตุประกอบงบ_V1
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)
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 7.3  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 กลุ่มกิจกำรมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวำคม  มีดงัน้ี 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 39,951,997.66  42,110,592.33  36,759,838.66  38,093,942.33 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,227,541.00  7,135,512.00  868,013.00  6,021,332.00 

รวม 41,179,538.66  49,246,104.33  37,627,851.66  44,155,274.33 

8. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักำรจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะงำนส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

         หน่วย : บำท 

   ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   2562  2561  2562  2561 

 
8.1 กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ 
งำนระหวำ่งท ำ  1,111,471.89  121,991,529.88  11,636,133.15  47,942,082.78 

 8.2 ขำดทุน(โอนกลบั)จำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้  (10,693,985.91)   945,096.61  (10,549,679.20)  4,354,156.39 
 8.3 ซ้ือสินคำ้  849,130,060.68   1,648,641,054.80   828,437,988.03   1,629,199,647.06  
 8.4 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  175,330,486.86   223,771,239.34                          -  - 
 8.5 งำนท่ีกิจกำรท ำและถือเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 97,900.00   (379,316.94)                          -  - 
 8.6 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  41,179,538.66   49,246,104.33   37,627,851.66  44,115,274.33  
 8.7 ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน  365,787,318.52   413,665,110.82   280,371,486.53   322,837,819.48  
 8.8 ค่ำเส่ือมรำคำ  41,571,209.60   40,747,948.49   26,221,308.13   24,357,606.77  
 8.9 ค่ำใชจ่้ำยตดัจ่ำย  24,286,972.11   31,725,952.53   2,024,446.09   2,585,200.62  
 8.10 ค่ำจำ้งท ำของ  1,118,927,784.96   1,191,022,715.42   1,255,392,250.64   1,284,804,606.70  
 8.11 ค่ำธรรมเนียม  56,241,849.01   56,060,366.82   55,361,364.79   54,952,171.83  
 8.12 ค่ำน ้ ำมนั  26,227,693.68  35,954,577.86   25,323,397.65  34,790,617.29  
 8.13 ค่ำขนส่ง  20,812,266.70  14,859,581.76   20,221,236.69   15,672,379.01  
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รำยละเอียดของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม จ ำแนกได้
ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  2562  2561 
 ร้อยละต่อปี  (เดือน)     

บริษทั เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน)        
เงินกูท้รัสตรี์ซีท 2.30 – 3.90  2 - 7  773,007,045.68  825,347,480.26 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 3.20 – 5.25  1 - 5  380,000,000.00  157,299,356.00 

รวม     1,153,007,045.68  982,646,836.26 

บริษทั เดม็โก้ เพำเวอร์ จ ำกดั        
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 4.50 - 6.50  3 - 4  90,000,000.00  70,000,000.00 

รวม     90,000,000.00  70,000,000.00 
                                     รวม     1,243,007,045.68  1,052,646,836.26 

กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือส ำหรับเงินเบิกเกินบญัชี หนงัสือค ้ำประกนัและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึง
ค ้ ำประกันโดยเงินฝำกสถำบันกำรเงิน  (ดูหมำยเหตุข้อ  16) ท่ี ดิน  อำคำรและเคร่ืองจักรบำงส่วน  
(ดูหมำยเหตุขอ้ 22 และ 23) นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดม้อบอ ำนำจกำรรับเงินหรือสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีบำง
โครงกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 11) รำยไดท่ี้ยงัไม่ได้เรียกช ำระ (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) และผลประโยชน์จำกกำร
ประกนัภยัในสินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำรให้กบัสถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือดงักล่ำว ส ำหรับ
วงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีบริษทัแม่เป็นผูค้  ้ำประกนัร่วมดว้ย 
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39. สัญญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนและก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้จนถึง
ปัจจุบนัส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 10,133.63 ลำ้นบำท และจ ำนวน 11,524.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนกำรก่อสร้ำง
ท่ีเกิดข้ึนและก ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้สะสมจนถึงปัจจุบนัส ำหรับงำนก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 95.00 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 93.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

40.  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
40.1 นโยบำยกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเงิน 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ กลุ่ม
กิจกำรไม่มีกำรถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือกำรคำ้กำร
จดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนส ำคญัของธุรกิจของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมีระบบในกำรควบคุมให้มี
ควำมสมดุลของระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและ
ตน้ทุนของกำรจดักำรควำมเส่ียง ฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเส่ี ยงของ
กลุ่มกิจกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่เกิดควำมสมดุลระหวำ่งควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียง 

40.2 กำรบริหำรจดักำรทุน 
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือกำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและ
ควำมเช่ือมัน่ของตลำดและก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรไดมี้กำรก ำกบัดูแล
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซ่ึงกลุ่มกิจกำรพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรม
ด ำเนินงำนต่อส่วนของเจำ้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม อีกทั้งยงัก ำกบัดูแล
ระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั  

40.3 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 
ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระ
ผกูพนัท่ีระบุไวก้บัเคร่ืองมือทำงกำรเงินจนท ำใหคู้่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงเกิดควำมเสียหำยทำงกำรเงิน  

บริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอ่ืน และเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรพิจำรณำวงเงินสินเช่ือท่ีจะให้กับลูกคำ้หรือคู่สัญญำ และ
วิเครำะห์ทำงกำรเงินของลูกคำ้หรือคู่สัญญำอยำ่งสม ่ำเสมอบริษทัจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ี
เป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 
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DEMCO_29-รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงิน_TH_V1

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษทั	เดม็โก้	จ�ากดั	(มหาชน)	(“คณะกรรมการเดม็โก้”)	เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของ	บรษัิท	เดม็โก้	จ�ากดั	
(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ 
ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และหลักการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน	
ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอ	 และโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์	 ต่อผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมทั้งด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและ	 การควบคุม
ภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน	ทันเวลา	และเพียงพอที่จะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	สอบทาน
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ	 ตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีนี้แล้ว	คณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในของบริษัท	สามารถให้ความ
เชื่อมั่น	ได้ว่างบการเงินรวมของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	แสดงฐานะ
การเงิน	ผลการด�าเนนิงาน	และกระแส	เงนิสด	ถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน	การรายงานทางการเงนิ	ซึง่ผูส้อบบญัชี
ได้ตรวจสอบ	และแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว	
 
 

	 นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	 นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์
	 ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จ�ำกัด (มหำชน) 

ควำมเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มกิจการ)	 ซึ่งประกอบด้วย	 
งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 
และงบกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�าคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	ผลการด�าเนินงาน	และกระแส	 เงินสด	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ของบริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของ	บริษัท	 เด็มโก้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตาม 
ข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช	ีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ	และ
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่	ๆ 	ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี	้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น 
	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.29	เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ของบริษัทย่อยจากวิธีเส้นตรงเป็นวิธีผันแปรตามจ�านวนผลผลิต	 ผู้บริหารได้คาดการณ์จ�านวนผลผลิตทั้งหมด	 โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยหลายประการเพื่อให้รูปแบบการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามวิธีใหม่สอดคล้องกับประโยชน์ท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับ
ที่เปลี่ยนแปลงไป	บริษัทใช้วิธีเปลี่ยนทันทีในการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าว	ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง	 ๆ	ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่อง	มีดังนี้	

กำรรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำงำนโครงกำร
	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2.4.1	 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง	 ข้อ	 4.1	 นโยบายบัญช	ี 
เรื่องรายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง
	 งบการเงินเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2562	บริษทัรบัรูร้ายได้ค่าก่อสร้างตามสญัญางานโครงการจ�านวน	
2,664.27	ล้านบาท	และมกี�าไรขัน้ต้นจากการรบัรูร้ายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการจ�านวน	396.65	ล้านบาท	ในงบก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ
	 ธุรกจิการก่อสร้างโดยพืน้ฐานจะมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัการใช้ดลุยพนิจิเนือ่งจากการรับรูร้ายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการ	
จะรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยค�านวณจากอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ	ทัง้นี	้อตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ค�านวณจากต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิเทยีบกบัประมาณการต้นทนุทัง้หมดในการก่อสร้าง 
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บริษัท เด็มโก้ จำ�กัด (มห�ชน)



ตามสญัญา	และพจิารณาประกอบกบัอตัราส่วนงานทีท่�าเสรจ็	ทัง้นี	้ผูบ้ริหารของบรษิทัจะมกีารปรบัปรงุหรอืทบทวนประมาณต้นทุน
ค่าก่อสร้างตามสญัญางานโครงการ	โดยใช้ดลุยพนิจิภายใต้ข้อสมมตฐิานและหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง	ข้าพเจ้าให้ความส�าคญักบัเรือ่งนี้	
เนื่องจากประมาณต้นทุนการก่อสร้างของโครงการเป็นรายการที่ใช้ดุลยพินิจและอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ

	 ความครบถ้วนและถูกต้องของประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่จะท�าให้เสร็จสมบูรณ์
	 การส่งมอบงานตามสัญญาภายในเวลาที่ประมาณไว้	
	 ความเพียงพอของทรัพยากรที่สามารถท�างานให้เสร็จในแต่ละสัญญา
	 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนในการก่อสร้าง	เช่น	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ที่มีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง	

วิธีกำรตรวจสอบ 
	 ข้าพเจ้าก�าหนดวิธีการตรวจสอบและได้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณ 
การต้นทุนในการก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ	การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการและก�าไรขั้นต้นโดยก�าหนด
วิธีการตรวจสอบที่เป็นสาระส�าคัญ	ดังนี้	

	 สอบถามผู้บริหารและวิศวกรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท�าความเข้าใจวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�าประมาณการ 
งบประมาณการก่อสร้าง	การคิดค�านวณอัตราความส�าเร็จของงาน	การเปล่ียนแปลงงบประมาณการก่อสร้างต่าง	 ๆ	ที่
อาจเกิดข้ึนระหว่างก่อสร้างเพื่อให้ได้ความมั่นใจในตัวเลขประมาณการต่าง	 ๆ	 ท่ีจะน�ามาใช้ในการค�านวณรายได้ของ
งานระหว่างก่อสร้าง

	 ท�าความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท�างบประมาณของโครงการ	ที่มาของปัจจัยต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการค�านวณ	 โดยการรวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�างบประมาณเพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการจัดท�า

	 ท�าความเข้าใจการค�านวณหาอัตราความส�าเร็จของงาน	และจะสืบหาสาเหตุหากเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 
รวมทั้งยังได้น�าอัตราส่วนความส�าเร็จของงานนั้นเทียบกับ	 อัตราส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น	 เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ทั้งหมด	และสืบหาสาเหตุความแตกต่างถ้ามีนัยส�าคัญ	 เพื่อให้ได้ความมั่นใจเกี่ยวกับอัตราความส�าเร็จของงานที่จะน�า
มาใช้

	 ออกแบบการประเมินความเส่ียงเพื่อทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้ันความส�าเร็จของงาน	
ต้นทุนที่จะท�าให้เสร็จและประมาณการต้นทุนโดยให้ครอบคลุมการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการและ
การค�านวณก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น	

	 ท�าการวิเคราะห์และประเมินก�าไรที่มีความผันผวนที่เป็นสาระส�าคัญของงานโครงการก่อสร้าง
	 วิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการเพื่อประเมินความสามารถในการจัดหาทรัพยากรต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถท�างานได้เสร็จ

ตามสัญญา	
	 ทดสอบผลงานข้ันสุดท้ายของโครงการที่จะท�าเสร็จในปีที่สัมพันธ์กับประมาณการปีก่อน	 เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริหารของ

บริษัทมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณโครงการที่น่าเชื่อถือ

ข้อมูลอื่น
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มกิจการ	 (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	 ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบ
บัญชีนี้
	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคือ	การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่น้ันมคีวามขดัแย้ง
ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงินหรอืกบัความรูท่ี้ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรอืปรากฎว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็
จริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	
	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	ข้าพเจ้าจะสือ่สารเรือ่งดงักล่าวให้ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลทราบเพือ่ให้มกีารด�าเนนิการแก้ไขท่ีเหมาะ
สมต่อไป
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ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน
	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงิน	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู้่บรหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อ
เนือ่ง	เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเนือ่ง	 
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงาน	หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลมีหน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบัิติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคญัทีม่ีอยู่ได้เสมอไป	ขอ้มูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ 
การเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลัก
ฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล 
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูล 
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วัตถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่กจิการ
และบริษัท

	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบญัชีทีไ่ด้รบั	สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิ 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั	ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกต 
ถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วข้อง	หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลง
ไป	ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รับจนถงึวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า	อย่างไร
ก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการและบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการและบริษัท	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความ
เห็นของข้าพเจ้า	
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	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด	ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็น
อิสระ

	 จากเรือ่งท่ีสือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิ 
ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบ 
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

	 บริษัท	ส�านักงานสอบบัญชี	ซี	แอนด์	เอ	จ�ากัด
  

    
	 (นายนิธีพงษ์	เตชะมนตรีกุล)
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	10305
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