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ส่วนที 1 

การประกอบธุรกจิ 

และ 

ผลการดาํเนินงาน 
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 สารจากประธานกรรมการ 

 

ในปี  ทีผา่นมาบริษทัเด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) “เด็มโก”้ เผชิญกบัความทา้ทายจาก 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  (COVID- ) ทีส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง 

ต่อทุกภาคธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นกลุ่มธุรกิจทรัพยากร/พลงังาน และสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 

และบริการ ฯลฯ และความทา้ทายทงัในดา้นตลาดการแข่งขนั ความพลิกผนัของเทคโนโลย ี

และนวตักรรม (Disruptive Technology) วกิฤติการณ์ดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้มทีรุนแรงมากขึน  

ในปี  ทีผา่นมา บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) “เด็มโก”้  เผชิญกบัความทา้ทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ 

ไวรัสโคโรนา  (COVID- ) ทีส่งผลกระทบในวงกวา้งตอ่ทุกอุตสาหกรรมไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ก่อสร้าง 

พลงังาน การท่องเทียว วกิฤติการณ์ดา้นสงัคม รวมถึงสิงแวดลอ้มทีรุนแรงมากขึน ซึงความทา้ทายเหล่านี เป็นแรงกระตุน้ให ้

เด็มโกต้อ้งรีบปรับตวั พลิกวกิฤตเป็นโอกาส มีการปรับโครงสร้างองคก์รใหค้ล่องตวัมากขึน มีการพฒันาประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงาน มีการนาํระบบเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช ้ รวมถึงการพฒันาบุคคลากรอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะเรืองความรู้ดา้น

เทคโนโลยสีมยัใหม่ เพือเพิมศกัยภาพการทาํงานของเด็มโกใ้หส้ามารถแข่งขนัไดท้งัตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ซึงในปี 

 นี เด็มโกไ้ดว้างกลยทุธ์ทีจะเพิมอตัราผลกาํไร รักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมไว ้ขยายธุรกิจใหม่ทีตอ่ยอดจากธุรกิจเดิม และขยาย

ธุรกิจใหม่ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพองคก์ร ควบคู่กบัการใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มุ่งผลลพัธ์ทียงัยนืดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม ดว้ยปณิธานอนัแน่วแน่ ทีจะนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จอยา่งยงัยนื เด็มโกจึ้งไดป้ระกาศ

นโยบาย  “2021 : Year of the Innovation”  เพือพฒันาศกัยภาพในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึนตามสภาพสงัคมที

เปลียนแปลงไป  อยา่งไรก็ตาม เด็มโกไ้ม่ไดค้าํนึงถึงการสร้างผลกาํไรหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว แต่มีการ

พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและบริหารความเสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทงัในดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้ม เพือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและมีภูมิคุม้กนัต่อปัจจยั

ต่าง ๆ ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว หรือ  (VUCA)   ทีเขา้มากระทบ เพือใหม้นัใจไดว้า่กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีรากฐานทีแขง็แรง 

สามารถกา้วผา่นปัญหา อุปสรรค และพฒันาองคก์รใหมี้ความยงัยนืไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 สุดทา้ยนี ในนามของคณะกรรมการเด็มโก ้ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกภาคส่วนที

สนับสนุนและเชือมนัในการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผูบ้ริหารและพนักงานเด็มโก ้

ทีร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทให้กบัการทาํงาน ทาํให้กา้วผ่านวิกฤตการณ์ไดอ้ยา่งมนัคง และหวงัเป็นอยา่งยิงว่าทุกท่านจะยงัคง

สนบัสนุนและเติบโตไปพร้อมกบัเด็มโกต้่อไป   

 

 

 

ประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์

 

 

 

 

่ โโ ิิ ืื
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คณะกรรมการบริษัทและ 

คณะผู้บริหารบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นางประพร์ี ปุ้ยพนัธวงศ์ 3 นายเสริมศักด ิจารุมนัส 5 นายปราโมทย์ อนิสว่าง 

 ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ 

   ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา  ประธานกรรมการบริหารความเสียงองคก์ร 

2 นายนริศ ศรีนวล  ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ  กรรมการลงทุน 

 ประธานกรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการความยงัยนื 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการความยงัยนื   

 กรรมการบริหารความเสียงองคก์ร     

 กรรมการความยงัยนื 4 นายปริญช์ ผลนิวาศ   

   กรรมการอิสระ   

   ประธานกรรมการลงทุน   

   กรรมการตรวจสอบ   

   กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน   

   และกาํกบัดูแลกิจการ   
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6 นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ 8 นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ์ 10 นายไพฑูรย์ กาํชัย 

 กรรมการอิสระ  กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร  กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 

 กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการผูจ้ดัการ 

 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และกาํกบัดูแลกิจการ  กรรมการบริหาร 

 และกาํกบัดูแลกิจการ  กรรมการลงทุน  กรรมการบริหารความเสียงองคก์ร 

 กรรมการความยงัยนื  กรรมการบริหารความเสียงองคก์ร  กรรมการลงทุน 

     กรรมการความยงัยนื 

7 นายสงวน ตงัเดชะหิรัญ 9 นายพงษ์ศักด ิศิริคุปต์   

 กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร  กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร   

 กรรมการลงทุน  ประธานเจา้หน้าทีบริหาร   

 กรรมการบริหารความเสียงองคก์ร  ประธานกรรมการบริหาร   

   ประธานกรรมการความยงัยนื   

   กรรมการบริหารความเสียงองคก์ร   

   กรรมการลงทุน   
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คณะผู้บริหาร 

 

 

 

  

   

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายพงษ์ศักด ิศิริคุปต์ 4 นายฉัตรชัย พืชพนัธ์ 

 กรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร 

 ประธานเจา้หน้าทีบริหาร  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายสนบัสนุนธุรกิจ 

    

2 นายไพฑูรย์ กาํชัย 5 นายนรินทร์ เอกนิพฐิสริ 

 กรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการ  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวิศวกรรม 2 

    

3 นายรักษา สารณาคมน์กลุ   

 กรรมการบริหาร   

 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวิศวกรรม 1   
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6 นางสาวรัชนีวภิา ปุ้ยพนัธวงศ์ 9 นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ์ 

 กรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการ

บริษทั/เลขานุการบริษทั 

    

7 นางสาววรรณฤด ีสุวพนัธ์ 10 นางสาวสาวติตรี พงึรัศม ี

 รองกรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังานตรวจสอบ  กรรมการบริหาร 

   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและบริหารการเงิน (CFO) 

8 นายยงยุทธ อรุณเทววโิรจน์   

 กรรมการบริหาร   

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารทรัพยากร 

ทางวิศวกรรมกลาง 
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.  โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก”้) ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทไดแ้ก่ ธุรกิจให้บริการ ออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง

และติดตงังานวิศวกรรมไฟฟ้าอยา่งครบวงจร (Turnkey Basis) ธุรกิจงานขาย และธุรกิจพฒันาโครงการและลงทุนในโครงการ

พลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค โดยธุรกิจการให้บริการแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) งานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า  2) 

งานระบบไฟฟ้าและเครืองกล  3) งานสือสารและอาณัติสัญญาณ 4) งานด้านเสาโทรคมนาคม และการสือสาร 5) งานด้าน

พลงังานทดแทน 6) งานดา้นอนุรักษ์พลงังาน ธุรกิจงานขาย ไดแ้ก่ งานผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหล็กสําหรับระบบสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง และงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้า  และสุดทา้ยธุรกิจพฒันาโครงการและลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนและระบบ

สาธารณูปโภค โดยบริษทัจดทะเบียนจดัตงัเป็นบริษทัจาํกดั เมือวนัที 1 มิถุนายน 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียนเริมตน้ที 6 ลา้นบาท 

ต่อมาไดเ้พิมทุนอยา่งต่อเนืองและไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2549  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 822.6 

ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีทุนชาํระแลว้ 730.3 ลา้นบาท                     

 

เด็มโกมี้แผนกลยุทธ์ทีจะเพิมอตัราผลกาํไร และรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเดิม รวมถึงขยายการดาํเนินธุรกิจไปใน

ธุรกิจอืนทีต่อยอดจากธุรกิจเดิมในประเทศและต่างประเทศ พร้อมให้ความสําคญักบัการพฒันาองค์กร ทงัในเรืองการพฒันา

บุคลากร การพฒันากระบวนการทาํงาน ลดค่าใชจ่้าย การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการทาํงานใหม้ากขึน เพือการเติบโตที

ยงัยนื  สร้างผลตอบแทนทีดีและเพิมมูลค่าเพิมจากการลงทุน รวมถึงสร้างความเชือมนัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ดว้ยความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และสิงแวดลอ้ม ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและมุ่งไปสู่การพฒันาอยา่งยงัยนื  ในการจดัทาํแผน 

กลยทุธ์ประจาํปี 2563 บริษทัไดมี้การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานปีทีผ่านมา ประกอบกบัปัจจยั

สภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป มาประกอบการจดัทาํแผนกลยทุธ์ประจาํปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

นอกจากนี จากการทีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมือช่วงตน้ปีทีผ่านมา เด็มโกไ้ด้มีการทบทวน 

วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม แผนกลยทุธ์ เพือปรับแผนการดาํเนินงานและเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนัมากทีสุด  ดงันี 

 

. .   วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดาํเนินงาน 

 

วสัิยทศัน์ 

 

มุ่งสู่การเป็นผูป้ระกอบการชนันาํ ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภค ทงัในประเทศและต่างประเทศ 
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พนัธกจิ 

  

 ดาํเนินธุรกิจก่อสร้างและบริการดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม พลงังานและสาธารณูปโภคทีครบวงจร  

พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ 

 สร้างความเชือมนัต่อลูกคา้ดว้ยบริการทีมีคุณภาพ ทีมงานทีมีความเชียวชาญรอบรู้และประสิทธิภาพสูง 

 สร้างผลตอบแทนทีดีและมูลค่าเพิมจากการลงทุน ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

   อยา่งต่อเนือง 

 ดาํเนินธุรกิจบนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และมุ่งผลลพัธ์ทียงัยนืดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

 

 

ค่านิยมองค์กร 

 
i DEMCO  

i Integrity   มีคุณธรรม ความซือสตัยต์่อลูกคา้ ต่อตนเอง องคก์ร และวชิาชีพ  

D Determination  มีความมานะ มุ่งมนั ตงัใจจริง ทีจะประสบผลสาํเร็จ  

E Effective Teamwork ทีมงานมีประสิทธิภาพ  

M Masterly   รอบรู้ เชียวชาญอยา่งผูน้าํ  

C   Customer First  ใหคุ้ณภาพทีดีทีสุดแก่ลูกคา้  

O   Originality & Ownership มีความคิดริเริม กลา้แสดงออกนอกกรอบอยา่ง สร้างสรรค ์ และ    

                                                               คิดอยา่งเจา้ของกิจการ 

 

 

 

เป้าหมาย 

 
เด็มโกมุ่้งมนัทีจะพฒันาองคก์ร และขยายธุรกิจ ทงัภายในและต่างประเทศในดา้นทีเกียวขอ้งกบังานวศิวกรรมไฟฟ้า 

โดยมีเป้าหมายหลกัทีจะเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และติดตงังานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตงัแต่งานระบบไฟฟ้าและเครืองกล 

จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงัลม และพลงัแสงอาทิตย ์รวมถึงแสวง

โอกาสเป็นผูล้งทุนในธุรกิจการใหบ้ริการ ในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอืน 
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กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกจิของเด็มโก้ 

 เป้าหมาย  

 เด็มโกมุ่้งพฒันาองคก์รสู่การเป็นผูป้ระกอบการชนันาํ ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า พลงังานและสาธารณูปโภค ทงัในประเทศ

และต่างประเทศ  โดยมีเป้าหมายหลกัทีจะเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และติดตงังานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตงัแต่งานระบบ

ไฟฟ้าและเครืองกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังลม และพลัง

แสงอาทิตย ์รวมถึงแสวงหาโอกาสเป็นผูล้งทุนในโครงการพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค 

 ยุทธศาสตร์การดาํเนินธุรกจิของเดม็โก้ 

เด็มโกไ้ดก้าํหนดยทุธศาสตร์ตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดยใชปั้จจยัภายในและภายนอก ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และสิงแวดลอ้ม รวมถึงแนวทางการดาํเนินธุรกิจทียึดหลกัธรรมาภิบาล การบริหารความเสียง และการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  

โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทางธุรกิจ และสือสารให้ทุกฝ่ายไดรั้บทราบ เพือให้เกิดความเขา้ใจทีตรงกนั ระหวา่งคณะกรรมการ

บริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของเด็มโก ้ตามแนวทางของการพฒันา

อยา่งยงัยืนซึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของเด็มโก ้โดยคณะกรรมการความยงัยืน และคณะทาํงานพฒันาความยงัยืน

ไดร่้วมกนักาํหนดปรัชญาองคก์รดา้นการพฒันาความยงัยนื หมายถึง “การจดัการองคก์รอยา่งสมดุล โดยคาํนึงถึงการสร้างความ

เขม้แขง็ และการเจริญเติบโตของกิจการอยา่งยงัยนื ควบคู่กบัความรับผิดชอบทีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม และบุคคลที

เกียวขอ้ง ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการทีดี”  โดยมีเป้าประสงคใ์หเ้ด็มโกมี้การเติบโตอยา่งเขม้แขง็  และยงัยนื  

นอกจากนี คณะกรรมการความยงัยืนและคณะทาํงานพฒันาความยงัยืน ไดก้าํหนดโครงสร้างการพฒันาความยงัยืน

ของเด็มโก ้ซึงผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ดงันี 
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กรอบการดาํเนินการของเด็มโกใ้นการพฒันาความยงัยนืมุ่งใหเ้กิดผลลพัทด์า้นธุรกิจ และ/หรือ ผลลพัธ์ดา้นสงัคม ทีจะ 

เป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สงัคม สิงแวดลอ้ม และบุคคลทีเกียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของพนกังาน ผูบ้ริหารและ

กรรมการของบริษทัเป็นกาํลงัสาํคญั  

ยทุธศาสตร์ในการพฒันาความยงัยืน เด็มโก้ได้มุ่งเน้น 3 องค์ประกอบสําคญัในการดาํเนินธุรกิจเพือตอบสนองต่อ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัตามวสิยัทศัน์ ทีเชือมโยงไปสู่การพฒันาอยา่งยงัยนื ไดแ้ก่ การจดัการและบริหารทรัพยากร

มนุษย ์(People Management) กระบวนการทาํงานทีมีคุณภาพ (Process Quality) และ การพฒันาธุรกิจ (Business Development) 

นอกจากนี เด็มโกย้งัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความสามารถเชิงยทุธศาสตร์เพือกาํหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ และระดบัองคก์ร 

โดยมีเป้าหมายของยทุธศาสตร์ทีสาํคญั คือ  

1. เขา้ใจกบัความตอ้งการของลูกคา้  
2. การบริหารจดัการโครงการทีคาํนึงถึงการควบคุมตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ใหบ้ริการดว้ยมาตรฐานทีเป็นเลิศภายใตก้ระบวนการทาํงานทีมีคุณภาพ 

4. การบริหารจดัการความเสียงเชิงรุก เพือลดความเสียงและเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

 

หมายเหตุ :  สามารถดูรายละเอียดยทุธศาสตร์ในการพฒันาความยงัยนื ในหมวดการขบัเคลือนธุรกิจเพือความยงัยนื 
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1.1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทสํีาคญั 

 ปี 2535 - 2548 พฒันาการก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

 เด็มโก้เริมเปิดดําเนินการโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์จับยึด  โดยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และในปีเดียวกนันนั เด็มโกช้นะการประมูลงานงานออกแบบ จดัหา และติดตงังาน

ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 22-33 เคว ีในพืนทีภาคกลางและภาคใตจ้ากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึงถือวา่เป็นงานแรกของบริษทั   

ต่อมาในปี 2538 เด็มโกเ้ปิดโรงงานบ่อชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนขนาด 1.2 x 4.0 x 1.5 เมตร เพือใชชุ้บงานเสาโครงเหล็กและ

อุปกรณ์จบัยดึทีโรงงานผลิต พร้อมทงัไดเ้ริมขยายงานสู่ภาคเอกชนมากขึน  

 

 ในปี 2544  เด็มโกเ้ริมรับงานการจดัหา ก่อสร้างฐานราก ติดตงัเสาโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์สือสาร เช่น           ชุด 

Antenna ชุดจาน Microwave ให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมการปกครอง    บมจ. 

โทเทิล  แอคเซสแอนด์คอมมูนิเคชนั (DTAC) บจก. อลัคาเทล และบจก. โมโตโลร่า (ประเทศไทย) ในโครงการ TA Orange  

เป็นตน้ และในปี 2546 เด็มโกไ้ดขึ้นทะเบียนเป็นทีปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังานกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน นอกจากนี  หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้ว่าจ้างบริษัทเป็นทีปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น

มหาวทิยาลยัราชภฎัลาํปาง มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โรงแรมเชียงใหม่ภูคาํ โรงพยาบาลสวนปรุง จ. เชียงใหม่   เป็นตน้ 

 

 ปี 2547 : เด็มโกเ้ริมงานติดตงัสายเคเบิลใยแกว้ ดว้ยวธีิ Blowing Method ซึงเป็นวธีิติดตงัแบบใชล้มอดัในการลากสาย

เคเบิลใยแกว้ขึนเป็นครังแรกใหแ้ก่ โครงการวางท่อแก๊ส ไทย-มาเลเซีย ที อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ของบริษทั ทรานไทย - 

มาเลเซีย จาํกดั ซึงมี บมจ. ปตท. เป็นผูถื้อหุน้หลกั นอกจากนีเด็มโกไ้ดเ้ริมผลิตเสาโฆษณาโครงเหลก็ใหแ้ก่ บมจ. มาสเตอร์ แอด 

บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัทีดาํเนินธุรกิจทีไม่เกียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของเด็มโกจ้าํนวน 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เด็มโก ้

พฒันาพาณิชย ์จาํกดั บริษทั เอน็.อี.ซี คอนกรีตอดัแรง จาํกดั บริษทั นาํชยัพฒันา เอน็จิเนียริง (1996) จาํกดั และบริษทั อนุสรณ์ 

เซอร์วสิ (2004) จาํกดั และปิดกิจการอีก 2 บริษทัซึงไดแ้ก่บริษทั เด็มโก ้- เฮอริเทจ แลนด ์จาํกดัและบริษทั เด็มโก ้พร็อพเพอร์ตี 

ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั เพือปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ  

 

 ปี 2549 - 2553 พฒันาการหลงัการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

 เด็มโกไ้ดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2549 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

เมือวนัที 14 ธนัวาคม 2549  และในปี 2551 เด็มโกเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เด็มโกอิ้นดสัตรี จาํกดั  (ชือเดิม บริษทั เจ พี เอ็ม อินเตอร์ 

จาํกดั) ซึงดาํเนินธุรกิจรับจา้งและติดตงัภาชนะแรงดนัสูง ระบบท่อรับแรงดนัและอุปกรณ์เครืองกล ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของ

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ โดยมีวตัถุประสงค์ทีจะขยายตลาดไปสู่งานผลิตภาชนะแรงดนัสูง (High Pressure Vessel)  ทีใชใ้น

โรงงานปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลยทุธ์ดงักล่าวจะเสริมใหส่้วนงานระบบไฟฟ้าและเครืองกลของเด็มโก้

มีตน้ทุนประมูลงานทีลดลง เป็นการเสริมความแขง็แกร่งของธุรกิจ  

 

 ปี 2552 :  เด็มโกไ้ดเ้ริมเขา้สู่ธุรกิจพลงังานทดแทน โดยการเขา้เป็นผูร่้วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานลมกบั

กลุ่มบริษทั วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิง จาํกดั (WEH) จาํนวน 12 โครงการ กาํลงัการผลิตติดตงั 1,059.8 เมกกะวตัต ์กาํลงัการผลิต

ตามสญัญาซือขายไฟฟ้า 930 เมกกะวตัต ์โดย WEH เป็นผูศึ้กษา พฒันา คดัเลือกกงัหนัและจดัหาเงินลงทุน  ส่วนเด็มโกท้าํหนา้ที

สาํรวจ ออกแบบงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและการเชือมต่อการจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
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 ปี 2554  เด็มโก้ได้ยา้ยการจดทะเบียนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) ไปจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2554  นอกจากนัน เด็มโกไ้ดเ้ขา้ไปลงทุนเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 27 ใน

บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ( อีโอลสั ) ซึง อีโอลสั เป็นผูถื้อหุน้ ร้อยละ 60 ในบริษทั เฟิร์ส โคราช วนิด์ จาํกดั ( เฟิร์ส โคราช) 

และ บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั ( เคอาร์ทู )  โดยที เฟิร์ส โคราช และ เคอาร์ทู เป็นบริษทัทีดาํเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย

พลงังานลม ห้วยบง 3 และ ห้วยบง 2 ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงั โครงการละ 103.5 เมกกะวตัต ์เซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กบั การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โครงการละ 90 เมกกะวตัต์ โครงการตงัอยู่ทีตาํบลห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดั

นครราชสีมา เด็มโกไ้ด้ขยายธุรกิจเขา้สู่การเป็นผูรั้บเหมาดา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่เป็นงานแรกของ

ประเทศไทย  

 

 ปี 2555 : เด็มโกไ้ดป้รับโครงสร้างการบริหาร โดยโอนธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก กิจการผลิตโครงสร้างโลหะทีใชใ้น

งานก่อสร้าง หรืออุปกรณ์สําหรับงานอุตสาหกรรม ซึงเป็นกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

เลขที 2232 (2)/2550ไปยงับริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เด็มโกเ้พาเวอร์ จาํกดั เพือเพิมความชดัเจนในการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ 

และประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินการ ปัจจุบันบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั ได้รับอนุมติัจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.)  ให้เป็นผูจ้าํหน่ายเสาโครงเหล็กสาํหรับสายส่งแรงสูงระดบัแรงดนั 500 เควี ให้แก่ กฟผ. ส่งผลให้เด็มโก้

สามารถผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหลก็ให ้กฟผ. ทุกระดบัแรงดนั 

 

 ในปี 2556 : เด็มโกข้ยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทนจากเดิมทีลงทุนตรงในบริษทัโครงการ ถือหุน้ร้อยละ10 ใน  

บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชนั จาํกดั -โครงการพลงังานลมเขาคอ้ 60 เมกกะวตัต ์ ถือหุ้นร้อยละ 27    ในบริษทั อี

โอลัส พาวเวอร์ จาํกัด ซึงเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท เฟิร์สโคราช วินด์ จาํกัด และ บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกัด โครงการ

พลงังานลมห้วยบง กาํลงัการผลิตรวม 207 เมกกะวตัต ์ไปสู่การลงทุนในบริษทั วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิง จาํกดั ซึงเป็นผูถื้อหุ้น

โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากลม 12 โครงการ กาํลงัการผลิตรวม 1,059.80 เมกกะวตัต ์วตัถุประสงคเ์พือใหไ้ดรั้บผลตอบแทน

จากโครงการทีหลากหลาย และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์เพือโอกาสในการรับงานก่อสร้างในอนาคต ปัจจุบนัโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานลมไดรั้บสญัญาซือขายไฟฟ้า 8 โครงการ กาํลงัการผลิตตามสญัญาซือขายไฟฟ้ารวม 690  เมกกะวตัต ์  

  

 ปี 2557 : เด็มโกข้ยายธุรกิจเขา้สู่การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย ์ทงัประเภทก่อสร้างบน

พืนดิน และก่อสร้างบนหลงัคา วตัถุประสงค์เพือสร้างผลตอบแทนทีเป็นกระแสเงินสดสมาํเสมอปลายปี 2556 ต่อเนืองถึงปี 

2557 เด็มโกไ้ดล้งทุนกบับริษทัร่วม บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั  บริษทั แม่โขงกรีนพาวเวอร์ จาํกดั  บริษทั อินโด     

ไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ยี จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) ขนาดกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้า บริษทัละ 0.998 เมกกะวตัต ์มีสถานทีตงัโครงการอยูที่ จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย โดยเด็มโกเ้ขา้ลงทุนถือ

หุน้บริษทัละร้อยละ 45.75 ทงันีแต่ละบริษทัไดเ้ริมผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม 2557  เป็นตน้มา    

   

  ปี 2558 : เด็มโก้ได้จดทะเบียนจดัตงับริษทั เด็มโก้ เดอลาว จาํกัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย

บริษทั เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10 โดยบริษทั เด็มโก้ เดอลาว จาํกัด ไดท้ํา

สัญญาสัปทานทีดินรัฐ พืนที 1.1 เฮกตา้ โครงการพฒันานาํประปา อยูบ่า้นผานม เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง กบั 

เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) สญัญามีอาย ุ30 ปี นบัแต่วนัที 5 พฤษภาคม 2558 ถึง 4 

พฤษภาคม 2588  โดยเป็นรูปแบบการลงทุนแบบ  BOOT ( = Build, Own, Operate, and Transfer) เด็มโกเ้ป็นผูรั้บสมัปทานเป็น

ผูล้งทุนสร้าง เป็นเจา้ของ และ เป็นผูป้ระกอบการชวัระยะเวลาหนึง แลว้จึงโอนเป็นกรรมสิทธิแก่รัฐบาลลาวในภายหลงั โดย
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สามารถยืดอายตุ่อไปไดอี้กโดยตอ้งเสนอต่อรัฐบาลลาวเพือพิจารณา ก่อนสญัญาสินสุดเป็นเวลา 5 ปี  โดยบริษทั เด็มโก ้เดอลาว 

จาํกดั  ไดเ้ริมผลิตและจาํหน่ายนาํประปา ใหแ้ก่วสิาหกิจนาํประปาหลวงพระบาง ตงัแต่วนัที 15 กรกฏาคม 2560 

  

 ปี 2561- 2563 เด็มโกป้รับปรุงฐานกงัหันลมโครงการห้วยบง 1 และห้วยบง 2 แลว้เสร็จ 81 ฐาน ขณะนี ผูว้่าจ้างอยู่

ระหวา่งตรวจรับงาน ซึงเป็นการส่งมอบและตรวจรับงานทงัโครงการ นอกจากนีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแผนระยะยาวใน

การพฒันาองคก์รดงันี Organization Development  Years : 2020 -2022 ซึงเด็มโกไ้ดมี้การปรับโครงสร้างองคก์รให้มีสายบงัคบั

บัญชาทีสันลง เพือให้การทํางานสะดวกรวดเร็วขึน นอกจากนี ยงัได้แต่งตงันายพงษ์ศักดิ ศิริคุปต์ เป็นประธานกรรมการ

เจา้หนา้ทีบริหาร และนายไพฑูรย ์กาํชยั เป็น กรรมการผูจ้ดัการ  มีการปรับโครงสร้างแบบ Pull Resource ในกลุ่มบริษทั และนาํ

ระบบเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานเพือลดตน้ทุนของบริษทั  

 

1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

       โครงสร้างรายได้ – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของเด็มโก ้  

  (หน่วย : ลา้นบาท)  

ประเภทรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รายได้งานบริการ             

1. งานวศิวกรรมไฟฟ้า 3,096.19 78% 2,508.85 84% 1,894.68 84% 

2.งานโทรคมนาคม,อาณติัสญัญาณ 151.86 4% 91.91 3% 79.42 4% 

3.งานก่อสร้างโยธา 3.12 0%     

4.พลงังานทดแทน  107.45 2% 63.51 2% 79.17 4% 

   รวมรายไดง้านบริการ 3,358.62 84% 2,664.27 90% 2,053.28 92% 

รายได้จากการขาย       

1. จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและก่อสร้าง 392.51 10% 44.88 2% 21.86 1% 

    รวมรายไดจ้ากการขาย 392.51 10% 44.88 2% 21.86 1% 

รายได้อืน 223.69 6% 266.75 9% 150.53 7% 

               รวมรายได้ 3,974.82 100% 2,975.90 100% 2,225.67 100% 

       ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 

 จากตารางขา้งตน้ จะพบวา่ตลอด 3 ปีทีผ่านมา โครงสร้างรายไดห้ลกั ๆ ของเด็มโกม้าจากงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึงคิด

เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายไดร้วม  ซึงประกอบดว้ย งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย งานก่อสร้างสายส่ง และงาน

ก่อสร้างเคเบิลใตดิ้น  อยา่งไรก็ตาม ดว้ยประสบการณ์การทาํงานของทีมงานวศิวกรของบริษทัทีมีมานานกวา่ 28 ปี ทาํให้เด็มโก้

สามารถพฒันาและกระจายลกัษณะงานไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ทียงัคงใชพื้นฐานความชาํนาญทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า ไดแ้ก่ งาน

โทรคมนาคม งานอาณติัสญัญาณ และงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึงในปี 2564  นีเด็มโกต้งัเป้าหมายทีจะมีสดัส่วน

รายได ้ธุรกิจเดิมร้อยละ 85 และธุรกิจใหม่ร้อยละ 15 ตามแผนธุรกิจ 3 ปีของบริษทั (พ.ศ. 2564-2566)   
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 สาํหรับปี 2561 เด็มโกมี้รายไดห้ลกัจากงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ซึงคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 78 ของรายไดร้วม หรือร้อย

ละ 92 ของรายไดง้านบริการ มาจากงานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี  500 เควี และสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเอกชน รองลงมาไดแ้ก่ งานโทรคมนาคม อาณัติสัญญาณ ซึงคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 4  ของรายไดร้วม สาํหรับรายไดจ้ากการขาย เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในโครงการขนาด

ใหญ่ ซึงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10  ของรายไดร้วม และสุดทา้ยเป็น รายไดอื้น เช่น เงินปันผล ดอกเบียรับ  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

6 ของรายไดร้วม 

 สาํหรับปี 2562 เด็มโกมี้รายไดห้ลกัจากงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ซึงคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 84 ของรายไดร้วมหรือร้อย

ละ 94 ของรายไดง้านบริการ โดยงานวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี 500 เควี และสถานี

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเอกชน สําหรับรายได้งานขายมี

สดัส่วนลดลงจากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงคิดเป็นร้อยละ 2  ของรายไดร้วม และสุดทา้ย รายไดอื้น เช่น เงินปันผล ดอกเบียรับ 

เพิมขึนเลก็นอ้ย  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 ของรายไดร้วม 

 สาํหรับปี 2563 เด็มโกมี้รายไดล้ดลงจากสถานการณ์โควดิ – 19 ซึงทาํใหง้านก่อสร้างล่าชา้กวา่แผน การส่งอุปกรณ์จาก

ต่างประเทศล่าชา้กวา่ทีกาํหนด  ผูว้า่จา้งไม่สามารถเดินทางมาตรวจรับงานได ้รวมถึงภาครัฐเลือนการประมูลงานออกไป และ

บริษทัเอกชนหลายแห่ง ระงบัการลงทุนเนืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ ทาํให้เด็มโกมี้รายได ้2,225.67 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 25  โดยรายได้หลักจากงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึงคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 84 ของรายได้รวม  

งานวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูง 230 เควี 115 เควี สายส่งใตดิ้นและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และเอกชน สาํหรับรายไดง้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 

1 ของรายไดร้วม และสุดทา้ยรายไดอื้น เช่น เงินปันผล ดอกเบียรับ ลดลงเลก็นอ้ยเหลือเพียงร้อยละ  7 ของรายไดร้วม  

นอกจากโครงสร้างรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการ และ ธุรกิจงานขายขา้งตน้ บริษทัยงัมีรายไดแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ สรุปไดด้งันี 
 

บริษัททลีงทุน 

  

อตัราร้อยละ 

การถือหุ้น 

วนัทลีงทุน 

  

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

(ลา้นบาท) 

เงนิปันผล 

(ลา้นบาท) 

2561 2562 2563 

บจก.เด็มโก ้อินดสัตรี 100% 05/02/51 167.60 - - - 

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 100% 25/04/54 200.00 - 60.00 - 

บจก.เด็มโก ้เดอลาว 100% 22/06/58 582.97 -   - - 

บจก.วนิด ์เอนเนอร์ย ีโฮลดิง 3.87% 15/07/56 800.00  -  - 48.00 

บจก.ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์

ปอเรชนั 

12.87% 18/01/55 114.11 - - - 

บจก.อีโอลสั พาวเวอร์ 25% 28/07/54 1,206.85 193.53 168.70 60.75 

บจก.เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ 14.28% 02/07/58 218.57 - - - 

บจก.อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ 45.71% 25/12/56 16.00 -  1.12 2.40 

บจก.อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ย ี 45.71% 25/12/56 16.00 -  1.12 2.40 

บจก.แม่โขง กรีนพาวเวอร์ 45.71% 25/12/56      16.00 - - 1.60 

บจก.ซีไอเอน็(ไทยแลนด)์ 26% 03/07/57 1.56 - - - 
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 บริษัททลีงทุน 
อตัราร้อยละ 

การถือหุ้น 
วนัทลีงทุน 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

(ลา้นบาท) 

เงนิปันผล 

(ลา้นบาท) 

2561 2562 2563 

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เดม็โก ้

เพาเวอร์ 11 

49% 25/12/56 1.96 - 

 

- 

 

- 

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 51% 25/12/56 2.80 - - - 

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 51% 25/12/56 2.80 - - - 

บจก.เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 51% 25/12/56 2.80 - - - 

ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 

  

 

 

ประเภทโครงการ 

31 ธันวาคม 2563 

จาํนวน มูลค่า 

(โครงการ) (ล้านบาท) 

งานวศิวกรรมไฟฟ้า 55 2,415.06 

งานอาณติัสญัญาณ 6 1,046.20 

งานพลงังานทดแทน 1 4.57 

   รวม 62 3,465.83 
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1.2.2 ข้อมูลเกยีวกบัผลติภัณฑ์  

 เด็มโกส้ามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจงานขาย และธุรกิจพฒันา

โครงการและและลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดของงานในแต่ละกลุ่ม ดงันี  

 

 ธุรกจิการให้บริการ 

 ธุรกิจการให้บริการของเด็มโก ้ประกอบไปดว้ยงานออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตงังานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าแบบค

รงวงจร (Turnkey Basis) โดยธุรกิจการใหบ้ริการแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. งานวศิวกรรมไฟฟ้าทงัระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบจาํหน่าย และงานระบบไฟฟ้าใตดิ้น  2. งานระบบไฟฟ้าและเครืองกล  3. งานสือสารและอาณัติ

สญัญาณ 4.  งานดา้นเสาโทรคมนาคมและการสือสาร 5. งานดา้นพลงังานทดแทน 6. งานดา้นอนุรักษพ์ลงังานซึงมีรายละเอียด

ดงันี   

 งานด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 

 เด็มโก้ให้บริการครอบคลุมตงัแต่งานระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) งานสถานีไฟฟ้าย่อย (Power 

Substation) งานระบบจาํหน่าย (Distribution Line System) และงานระบบไฟฟ้าใตดิ้น (Underground Cable System) หรือกล่าว

อีกนยัหนึงคือ เด็มโกเ้ริมให้บริการตงัแต่การออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง ติดตงังานทีเกียวขอ้งกบัระบบวิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ยา่ง

ครบวงจร ตงัแต่กระแสไฟฟ้าออกจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านสถานีไฟฟ้ายอ่ย ระบบสายส่ง 

ระบบจาํหน่ายถึงผูใ้ชไ้ฟทีเป็นทีอยูอ่าศยั ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือแหล่งชุมชน เรียกไดว้า่การใหบ้ริการของเด็มโก ้เป็นงานระบบ

วศิวกรรมไฟฟ้าทีครบวงจร และเบ็ดเสร็จภายในบริษทัเดียว ดงัแผนภาพต่อไปนี  

 

       

                                                                                                

 

 

 

       เขือน/ 

      โรงผลติไฟฟ้า 

 

 

 งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งกาํลงัไฟฟ้าทีรับมาจากแหล่งผลิต

กระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขือน โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ส่งไปยงัสถานีไฟฟ้า

ยอ่ยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ระบบสายส่งไฟฟ้าจะรับระดบัแรงดนัตงัแต่ 69 เคว ี 
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115 เควี  230 เควี และ 500 เควี โดยระบบสายส่งนีจะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผูป้ระกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภท

ผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) และประเภทผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าอิสระราย

ยอ่ย (Small Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึงต่างเป็นลูกคา้ของบริษทัทงัสิน 

 งานสถานีไฟฟ้ายอ่ย (High Voltage Substation) ทาํหนา้ทีรับพลงังานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพือแปลง

แรงดนัจากระบบผลิตใหสู้งขึนในระดบัต่างๆ  ผา่นสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจาํหน่ายไฟฟ้าเพือจาํหน่ายต่อไป

ยงัผูใ้ชไ้ฟประเภทต่างๆ  

 งานระบบจาํหน่าย  เป็นระบบทีทาํหน้าทีเชือมโยงระหว่างระบบส่งกาํลงัไฟฟ้ากบัแหล่งผูใ้ชไ้ฟฟ้า หรือ โหลด 

(Load) โดยรับแรงดันทีถูกลดตาํ จนมีความเหมาะสมทีจะบริการให้กับผูใ้ช้ไฟฟ้า หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายจะ

หมายถึง งานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้า ระดบัแรงดนั 22 เคว ีหรือ 33 เคว ีและระบบไฟฟ้าแรงตาํจากสถานี

ไฟฟ้ายอ่ยไปยงัลูกคา้ต่าง ๆ ทวัประเทศ 

 งานระบบไฟฟ้าใตดิ้น เป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง ระดบัแรงดนั 22  เควี และ 115 เควี โดย

ลูกคา้หลกัของงานส่วนนีนอกเหนือจาก กฟผ . กฟภ. และ กฟน . แลว้ ยงัมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท  IPP, 

SPP และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อีกดว้ย 

ตวัอยา่งลูกคา้ทีสาํคญัของบริษทัในช่วง  3 ปีทีผา่นมา ( 2561-  2563) ดงัต่อไปนี  
  หน่วย: ลา้นบาท 

งานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า รายได ้

รายชือ ปีทีไดรั้บ

งาน 

ปีทีงาน

สินสุด 

จาํนวน

โครงการ 

มูลค่ารวม 2561 2562 2563 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 58-2563 -2564 12 5,161.59 1,073.43 1,171.11 304.97 

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 59-2563 -2564 58 3,966.80 702.68 762.26 993.91 

3. บจก.อีเอ วนิด ์หาดกงัหนั  58 3  3,832.00 51.35 21.84 51.35 

4. โตโย เอน็จิเนียริง คอร์ปอเรชนั     2558-2562 2561-2563 13 1,163.60 365.48  62.27 46.88 

5. บจก.บางกอกโคเจนเนอเรชนั    27.92 - - 189.91 

6. Thai Jurong Engineering 2561-2563 2562-2564 9 374.59 82.55 55.24 68.03 

7. บจก.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 

(ระยอง) 

2561-2563 2564 7 258.47 129.25 37.65 29.23 

8. บมจ.โกลบอลเพาเวอร์ฯ- CUP 4 2563 2564 1 124.00 -  - 62.55 

9. บจก.ผลิตไฟฟ้านวนคร 2563 2564 4 113.82 - - 100.11 

10. บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 2561-2563 2-2564 6 100.10 8.35 83.26 8.30 

ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 
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งานด้านระบบไฟฟ้าและเครืองกล (Mechanical & Electricial System : M&E)  

 เด็มโกใ้หบ้ริการเริมตงัแต่การออกแบบ จดัหา ก่อสร้าง และบริการติดตงังานทีเกียวขอ้งกบัระบบวศิวกรรมระบบตงัแต่

ปี 2539 โดยเริมจากการเสนอให้บริการในระบบปรับอากาศสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม และขยายขอบเขตการใหบ้ริการอยา่ง

ต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั เด็มโกส้ามารถใหบ้ริการในงานระบบทีครบวงจรและเบ็ดเสร็จ ไดแ้ก่ 

 ระบบปรับอากาศ ประกอบดว้ย 

 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่  (Air Conditioning System)  

 ระบบระบายอากาศ  (Ventilation)  

 ระบบหอ้งทาํความเยน็ (Refrigeration)  

 ระบบหอ้งสะอาด (Clean Room)  

 ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน (Automatic Temperature and Humidity Control System)  

 ระบบอดัอากาศในบนัไดหนีไฟ (Pressurized Stairs) และ 

 ระบบควบคุมปริมาณอากาศ (Variable Air Volume or VAV)   

 ระบบประปาสุขาภิบาล ประกอบดว้ย 

 ระบบท่อประปา (Plumbing System)  

 ระบบท่อรับแรงดนั (High Pressure Piping) 

 ระบบผลิตไอนาํและนาํร้อน (Steam Boiler and Hot Water System) 

 ระบบท่อรับแรงดนัสูง   ประกอบดว้ย 

 ระบบวางท่อไอนาํแรงดนัสูง  (High Pressure Steam Piping)  

 งานติดตงัถงันาํมนัสาํรองขนาดใหญ่ใหแ้ก่โรงไฟฟ้า 

อยา่งไรก็ตาม ตงัแต่ปลายปี 2558 เด็มโกล้ดการรับงานดา้นระบบไฟฟ้าและเครืองกลเนืองจาก ปริมาณงานส่วนใหญ่

ขยายตวัในด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าและงานพลงังานทดแทน  ลูกคา้ของเด็มโก้ เช่น บริษทั ปตท. จาํกดั  บริษทั พีทีที ยูทิลิตี 

จาํกดั  เป็นตน้  

งานด้านสือสารและอาณัตสัิญญาณ   

เด็มโกใ้ห้บริการ ออกแบบ จดัหา ติดตงั และทดสอบระบบสือสาร รวมถึงงานวางโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติค ติดตงั

อุปกรณ์สือสาร ทงัระบบติดตงับนเสาไฟฟ้าและการวางระบบใตดิ้น ให้กบั บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)  บริษทั 

ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กลุ่มเอกชนในธุรกิจผูส่้งก๊าซธรรมชาติ และ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร  

 

งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสือสาร  

เด็มโกใ้ห้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและบริการติดตงัเสาโครงเหล็กสาํหรับการสือสารและโทรคมนาคม ให้แก่

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 ติดตงัเสาโทรคมนาคมและวทิยสืุอสาร (Telecommunication and Radio Communication) 

 ตงัแต่ปี  2544 เป็นตน้มา เด็มโกใ้ห้บริการ ออกแบบ จดัหา และบริการติดตงังานในธุรกิจเสาโทรคมนาคม รวมทงั

ผลิตเสาโทรคมนาคมให้แก่ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือนที (Operator) และผูที้ชนะการประมูลจากผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือนที

อีกทอดหนึง ซึงลกัษณะและคุณสมบติัของเสาโทรคมนาคมของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือนทีแต่ละรายจะมีความแตกต่างกนั 

และขึนอยูก่บัสภาพภูมิศาสตร์ของสถานทีตงัเป็นองค์ประกอบดว้ยเช่นกนั อย่างไรก็ตาม นับตงัแต่ปี  2544 เป็นตน้มา เด็มโก้
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เปลียนแปลงนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยลดสัดส่วนงานให้บริการและเน้นการขายเสาโทรคมนาคมให้แก่ผูใ้ห้บริการ

โทรศพัท์เคลือนที (Operator) หรือผูที้ชนะการประมูลจากผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลือนทีอีกทอดหนึงมากขึน เพือลดภาระการ

ใหบ้ริการ ทาํใหส้ดัส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการติดตงัเสาโทรคมนาคมของบริษทัลดลงอยา่งต่อเนือง   

 ระบบเชือมโยงเครือข่ายเคเบิลใยแกว้ (Optical Fiber) 

 นอกจากนี ในงานดา้นโทรคมนาคม เด็มโกย้งัให้บริการดา้นการวางสายเคเบิลใยแกว้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น 

บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) บริษทั ที โอ ที จาํกดั (มหาชน) โดยเด็มโกเ้ริมเขา้สู่ตลาดตงัแต่ ปี  2550 ในฐานะ

ผูรั้บเหมาช่วง ซึงการรับงานประเภทนีมีการเติบโตเพิมขึนตามลาํดบั ทงันี เด็มโกข้ยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัภาคเอกชน ในโครงการ

วางสายเครือข่ายเคเบิลใยแกว้สําหรับ การสือสารและควบคุมท่อก๊าซ ระหว่างระยอง ถึง สระบุรี และ จากสระบุรี ถึง โคราช 

ระยะทาง 300 และ 200 กิโลเมตร ตามลาํดบั 

 สําหรับปี 2563 เด็มโก้ไดร่้วมกับพนัธมิตร รับงานวางท่อร้อยสายใตดิ้นสําหรับระบบสือสารให้ กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) เป็นการขยายกลุ่มลูกคา้อีกทางหนึง 

ตวัอย่างลูกค้าทสํีาคญัของเดม็โก้ในช่วง 3 ปีทผ่ีานมา (พ.ศ. 2561  –  พ.ศ. 2563) ดงัต่อไปนี           

  หน่วย : ลา้นบาท 

งานดา้นเสาโทรคมนาคม รายได ้

รายชือ ปีทีไดรั้บ

งาน 

ปีทีงาน

สินสุด 

จาํนวน

โครงการ 

มูลค่ารวม 2561 2562 2563 

1. กิจการร่วมคา้เอดบับลิวดี (AWD) 2562 2565 2 928.90 - - 11.56 

2. บจก.แมค็คอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ ไทย 2560-2563 2563-2564  234.49 113.46 - 11.57 

3. บจก.ชิโนเปค อินเตอร์เนชนัแนล ปิโตรเลียมฯ 2560-2561 2564 2 188.24 38.40 - 44.18 

4. บจก.ไอบีซี อินดสัเตรียล 25  2564  .  - - 10.89 

ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 

 

งานด้านพลงังานทดแทน 

 เด็มโกใ้หบ้ริการ ออกแบบ จดัหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือกอืนทีนอกเหนือจาก

พลงังานสินเปลือง (นาํมนั ถ่านหิน  หรือก๊าซธรรมชาติ )  เช่น  การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากกงัหนัลม  แสงอาทิตย ์แกลบ เศษไม ้

ขยะ  หรือการใชก๊้าซชีวมวลจากการหมกันาํเสียจากโรงงาน กลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่  ผูล้งทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

 

งานด้านอนุรักษ์พลงังาน   

ตงัแต่ปี พ.ศ. 2546  เด็มโก้ขึนทะเบียนเป็นทีปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลงังานกับกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษ์พลงังาน เพือให้บริการศึกษา วางแผน ติดตงั ออกแบบ ในการประหยดัพลงังานให้แก่หน่วยงานราชการ และโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

ลกัษณะงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตงังานวิศวกรรมไฟฟ้าทังหมด สามารถจาํแนกได้เป็นงานออกแบบ 

ก่อสร้าง และติดตงัอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบเฉลียประมาณร้อยละ 80 ของตน้ทุน ส่วนทีเหลือร้อยละ 10 เป็นค่าดาํเนินการ และ

อีกร้อยละ 10 จะเป็นงานก่อสร้างโยธา ซึงเด็มโก้มีนโยบายว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงในส่วนงานนี เนืองจากเป็นงานทีใชแ้รงงาน

ค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการโครงการนันๆ จะติดตามผลการดาํเนินงานของผูรั้บเหมาช่วงอย่างต่อเนืองและเขม้งวด 

เพือใหง้านเสร็จทนัตารางเวลาทีระบุไวใ้นสญัญาวา่จา้ง  
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 ธุรกจิงานขาย 
งานผลติและจาํหน่ายเสาโครงเหลก็ 

 เด็มโกไ้ดเ้ปิดโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กในปี  2537 ที อาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี โดยมีวตัถุประสงคเ์ริมแรกเพือ

ผลิต Hardware ใชใ้นระบบจาํหน่ายไฟฟ้า และต่อมาไดผ้ลิตเสาโครงเหล็กเพือใชใ้นงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง 

ระบบจาํหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึงมีงานบางส่วนทีตอ้งใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ โดยวิศวกรจะเป็นผูอ้อกแบบ 

ควบคุมการผลิต และสุ่มตรวจสอบชินงาน และต่อมาในปี  2544 เมือเด็มโกไ้ดข้ยายงานดา้นเสาโทรคมนาคม โรงงานไดเ้พิม

สายการผลิตเสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสือสาร ซึงใช้หลักพืนฐานการผลิตทีคล้ายคลึงกับเสาโครงเหล็กทีใช้ในงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิศวกรในฝ่ายออกแบบจะเป็นผูอ้อกแบบ คาํนวณตามหลกักลศาสตร์ เพือให้ไดคุ้ณสมบติั ขนาด และ

รูปแบบของงานเสาโทรคมนาคม และเสาวทิยสืุอสารตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ หรือโครงการนนั ๆ และ ในปี  2546 เด็ม

โกไ้ด้ขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มเสาโครงเหล็กไปสู่กลุ่มลูกคา้โฆษณากลางแจง้ (Bill Board) โดยรับทาํป้ายโฆษณาทีใช้เสาโครง

เหล็กขนาดใหญ่  นอกจากนีในปี  2550  เด็มโกไ้ด้เริมผลิตเสาโครงเหล็กสําหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดนั 115 เควี  จาํหน่ายให้แก่การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นการขยายตลาดการผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหล็กอีกช่องทางหนึง  ทงันี ณ ปัจจุบนั  เด็มโกส้ามารถ

ใหบ้ริการเสาโครงเหลก็ครอบคลุมประเภทต่าง ๆ  ดงัต่อไปนี 

 เสาโทรคมนาคม มี 2 ประเภท คือ 

- Self Support Tower เป็นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ระดบัความสูง 35-100 เมตร ซึงเหมาะกบัพืนทีติดตงัเสา

โทรคมนาคมทีมีพืนทีจาํกดั 

- Guyed Mast Tower เป็นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ระดับความสูง 16-80 เมตร ทีเหมาะกับพืนทีติดตงัเสา

โทรคมนาคมทีมีบริเวณกวา้ง เนืองจากตอ้งใชล้วดเหลก็ตีเกลียวยดึเสา Guyed   อีกทอดหนึง งานในส่วนนีจะ

มีทงัส่วนทีใชใ้นงานโครงการ และลูกคา้สังซือเฉพาะเสาโทรคมนาคมกบัทางบริษทั ลูกคา้ทีสาํคญัของงาน

ในส่วนนีได้แก่ SIEMENS MOTOROLA UCOM (ใช้เครือข่ายของ DTAC) บจก. หัวเหว่ย เทคโนโลย ี

ประเทศไทย True Move บมจ. กสท.โทรคมนาคม  บมจ.ทีโอที  บจก. อลัคาเทล เป็นตน้  

 เสาโครงเหล็กสาํหรับงานระบบจาํหน่าย ระบบสายส่งไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้ายอ่ย ทงันี ชินงานในส่วนนีจะมีการ

ออกแบบตามความตอ้งการของแต่ละโครงการ (Made-to-Order) 

 ทงันี ตงัแต่เดือน กรกฎาคม  2556  เด็มโก้ได้โอนธุรกิจงานขายโครงสร้างเหล็กไปยงับริษทัย่อย คือ บริษทั เด็มโก ้

เพาเวอร์ จาํกดั  ปัจจุบันเด็มโกมี้กาํลงัการผลิตเสาโครงเหล็ก 15,000 ตนัต่อปี และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพือเพิมรายได ้

ไดแ้ก่ บา้นน๊อคดาวน์ Modular House  
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ตวัอยา่งลูกคา้ทีสาํคญัของเด็มโกใ้นช่วง 3  ปีทีผา่นมา (2561- 2563) ดงัต่อไปนี            

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งานผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหลก็ รายได ้

รายชือ ปีทีไดรั้บ

งาน 

ปีทีงาน

สินสุด 

มูลค่ารวม 2561 2562 2563 

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7.62 14.24 114.67 - 6.27 107.19 

2.บริษทั อาร์ ซี อาร์ จาํกดั - 23.06 129.68 - 14.45 90.43 

3.บริษทั บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 4.17 0.11 - 92.43 2.53 - 

4.บริษทั ศรีชลธร  จาํกดั 4.51 5.20 - 81.63 5.20 - 

5.บริษทั คอมมิวนิเคชนั แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชนั จาํกดั

(มหาชน) 

51.23 0.18 - 51.46 0.18 - 

6.บริษทั สยามสตีลทาวเวอร์ จาํกดั - 41.36 - - 41.36 - 

7.บริษทั อาร์ เอส เอส 2016 จาํกดั 20.68 4.38 12.50 12.33 9.02 16.20 

8.บริษทั ธนวรรณ อีเลค็ทริค คอนสตรัคชนั จาํกดั 9.38 9.45 4.02 8.68 7.98 6.20 

9.บริษทั ศิรกร  จาํกดั(มหาชน) - 8.16 10.45 - 1.14 17.47 

10.บริษทั ไลเท็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั - - 13.60 - - 9.09 

ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 

 

การจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 เด็มโกด้าํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับระบบจาํหน่าย ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้าย่อย รวมถึงหมอ้

แปลงไฟฟ้ากาํลงั และอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซึงเด็มโกเ้ป็นผูจ้ดัหา และจาํหน่ายอุปกรณ์ยดึจบัหัวเสาซึงเด็มโกเ้ป็น

ผูผ้ลิต ให้แก่ลูกคา้ทีเป็นเจา้ของโครงการหรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในโครงการต่าง ๆ ทงันี ณ ปัจจุบนั เด็มโกไ้ดเ้ริมดาํเนินการจดั

จาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกบัการจาํหน่ายเสาโครงเหลก็ของเด็มโกเ้พืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้  

การจาํหน่ายอุปกรณ์สือสาร ประเภทสายออฟตคิไฟเบอร์ และอุปกรณ์เชือมต่อประเภทต่าง ๆ 

 

 ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน 

โครงการพลังงานลม เด็มโกเ้ขา้ลงทุนใน บริษทั วินด์ เอน็เนอร์ยี โฮลดิง จาํกดั ซึงประกอบธุรกิจพฒันาโครงการผลิต

ไฟฟ้าดา้นพลงังานลม ซึงบริษทัดงักล่าวมีโครงการทีผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ทงัสิน 8 โครงการ กาํลงัการผลิตตามสญัญาซือขาย

ไฟฟ้า 690  เมกกะวตัต ์ 

 

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพืนดิน  ในปี  2556- 2557 เด็มโกไ้ดล้งทุนร่วมกบับริษทั  อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ 

จาํกดั  บริษทั แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จาํกดั  บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ย ีจาํกดั ประกอบธุรกิจผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้า โดย

ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ (Solar Farm) ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า บริษทัละ 0.998 เมกกะวตัต ์มีสถานทีตงัโครงการอยูที่ จงัหวดั

อุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย เด็มโกเ้ขา้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 45.75 ในแต่ละบริษทัตามมติของคณะกรรมการบริษทั ครังที 

11/2556 เมือวนัที  6 ธนัวาคม 2556 ซึงแต่ละบริษทัไดเ้ริมผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าในเดือน ตุลาคม  2557  เป็นตน้มา 
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โครงการพลังงานแสงอาทติย์บนหลงัคา  เป็นการดาํเนินการต่อเนืองของบริษทัควบคุมร่วมกนั 5 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 จาํกดั  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั   บริษทั เด็มโก ้

เพาเวอร์ 15 จาํกัด   บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  และบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนตามมติของ

คณะกรรมการบริษทั ครังที 10/2556  เมือวนัที 13 พฤศจิกายน  2556  มีวตัถุประสงคเ์พือผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคา (Solar Rooftop) จาํหน่ายให้กบัการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัแต่ละแห่งมีกาํลงัการผลิต

ไฟฟ้า 0.248 เมกกะวตัต ์ 0.145 เมกกะวตัต ์ 0.269 เมกกะวตัต ์  0.269  เมกกะวตัต ์ และ 0.269  เมกกะวตัต์  ตามลาํดบั ทงันีแต่

ละบริษทัไดเ้ริมผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าในเดือน เมษายน  2558  เป็นตน้มา 

 

โครงการสัมปทานในประเทศเพือนบ้าน (DDL)  เด็มโกไ้ดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั ดว้ยทุนจด

ทะเบียน 300,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดย บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 90 และนกัธุรกิจลาวถือหุน้ร้อยละ 10 

ในระหว่างปี  2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั ได้จดทะเบียนเพิมทุนจากเดิม 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน 

จาํนวน 19.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามทีระบุไวใ้นทะเบียนสัมปทาน ลงวนัที 22 มิถุนายน  2558 ทงันี บริษทั เด็มโก ้เดอลาว 

จาํกดั ไดเ้รียกชาํระทุนครังแรกในอตัราร้อยละ 20 โดยบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดช้าํระค่าหุน้ใหก้บับริษทั เด็มโก ้เดอลาว 

จาํกดั ระหวา่งปี 2558-2562 จาํนวน 401.68 ลา้นบาท  โดยในปี 2562 บริษทัถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  ปัจจุบนั บริษทัมียอดขาย

นาํเฉลีย 9,250 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั   

 

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะ (C.I.N.-Thai)  เด็มโกเ้ขา้ลงทุนร้อยละ 25 ในบริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จาํกดั เพือ

ร่วมกบับริษทั ซีไอเอ็น อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ผูถื้อหุ้นร้อยละ 75 พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ณ วนัที 30 ธนัวาคม  2557 

บริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 1.0 ลา้นบาท ชาํระแลว้ ร้อยละ 100 ในระหวา่งปี  2558 เพิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัอีกจาํนวน 5 ลา้นบาท จากเดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทงัสิน  6 ลา้นบาท และเรียกเก็บเงินค่าหุ้นทีออก

ใหม่นีเตม็มูลค่าหุน้  

 



   
 
 
                         บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 27 

. การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

ในปีทีผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกบัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพืนทีในราชอาณาจักร ตงัแต่วนัที 26 มีนาคม 2563 จนถึงวนัที 31 

พฤษภาคม 2563  มีการเฝ้าระวงัอย่างเขม้งวด ห้ามเดินทางขา้มจงัหวดัถา้ไม่จาํเป็น รวมถึงมาตรการอืน ๆ ทีภาครัฐออกเพือ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนัน ทาํให้ปีทีผ่านเด็มโกด้าํเนินธุรกิจด้วยความเขม้ขน้ ระมดัระวงั มีการทบทวนวิสัยทัศน์      

พนัธกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของเด็มโกเ้พือให้สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้

บริษทัปรับเป้าหมาย และดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานควบคู่กบัการจดัทาํแผนการจดัการและการสือสารในภาวะวิกฤต

ของบริษัท (Crisis Communication Management) และการจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)  เป็นต้น เพือให้การ

ดาํเนินงานของเด็มโกส้ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเนือง โดยกลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจมุ่งเนน้การเพิม

อตัราส่วนผลกาํไร รักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเดิมดว้ยการส่งมอบงานทีมีคุณภาพ ตรงตามสัญญา และขยายการดาํเนินงาน

เขา้ไปในธุรกิจอืนต่อยอดจากธุรกิจเดิม เช่น การลงทุนในพลงังานทางเลือก การหาพนัธมิตรดาํเนินโครงการ Micro Grid /Smart 

Grid/ Energy Storage  รวมถึงการให้บริการบาํรุงรักษาสถานีไฟฟ้ายอ่ย  เป็นตน้ โดยกลุ่มลูกคา้ของเด็มโก ้ยงัคงเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น กฟผ. กฟภ. กฟน. และภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระทัง IPP และ SPP 

นอกจากนีในการทาํตลาดปัจจุบนัมีการแข่งขนัทีสูงขึนจากเดิมทีเคยมีผูเ้ขา้ร่วมประมูลงาน 5-6 บริษทั เป็น ผูเ้ขา้ร่วมประมูลงาน 

15-20 บริษทั ทาํให้บริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์เนน้การทาํตลาดในรูปแบบการหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพือสร้างโอกาสในการไดง้าน

จากการประมูลงานมากขึน สามารถประมูลงานในมูลค่าสูงได ้ประกอบกบัมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน ปรับโครงสร้าง

องคก์รลดสายงานบงัคบับญัชาเพือใหเ้กิดความคล่องตวั ลดตน้ทุนการดาํเนินงานโดยนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการทาํงาน

ให้มากขึนพร้อมตอบสนองกกบัการทาํงานรูปแบบในยคุ New Normal ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 

ควบคู่กบัการพฒันาบุคลากรของบริษทัอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะความรู้ในเรืองเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือใหส้ามารถใหบ้ริการแบบ

ครบวงจรไดดี้ยิงขึน อีกทงัเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว โดยกลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนิน

ธุรกิจของเด็มโก ้ดงันี 

1.  ขอบเขตการใหบ้ริการครบวงจรดา้นงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
การทีเด็มโก้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ตงัแต่ออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตงั งานด้าน

วศิวกรรมทงัการก่อสร้างสายส่งแรงสูง ระบบจาํหน่าย ระบบไฟฟ้าใตดิ้น สถานีไฟฟ้า งานติดตงัระบบไฟฟ้าและเครืองกลในโรงงาน 

งานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน งานระบบสือสารใยแกว้นาํแสง และอืน ๆ ส่งผลให้เด็มโกส้ามารถอาํนวยความสะดวก

ในการใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้เบ็ดเสร็จในเด็มโกอ้ยา่งครบถว้น เป็นผลทาํใหต้น้ทุนตาํกวา่บริษทัอืน 

2.  ทีมงานทีมีประสบการณ์และไดรั้บความเชือถือจากภาครัฐ  

 เด็มโก้มีคณะกรรมการและผู ้บริหาร  พนักงานทีมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนีมามากกว่า 28 ปี  และด้วย

ประสบการณ์และความสัมพันธ์ทีดีของทีมงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ทําให้เด็มโก้ได้รับความเชือถือในคุณภาพ

ประสิทธิภาพในการทาํงานให้แลว้เสร็จตามทีสัญญากาํหนด   และไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง จนไดรั้บมอบหมายให้

ทาํงานอยา่งต่อเนือง 

3. การร่วมงานกบัพนัธมิตรทางการคา้ 

 การร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้เป็นอีกปัจจยัหนึงในการแข่งขนักบับริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ทงัในประเทศ

และต่างประเทศ เด็มโกจึ้งไดร่้วมกบับริษทัพนัธมิตรในการเขา้ประมูลงานขนาดใหญ่ เพือจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ความ

ชาํนาญ เทคโนโลยทีีทนัสมยั รวมถึงระบบการบริหารโครงการขนาดใหญ่ ซึงทาํให้เด็มโกมี้ศกัยภาพและประสบการณ์เพียงพอ
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ในการเขา้ประมูลโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการร่วมมือกบัพนัธมิตรขยายขอบเขตไปสู่การร่วมพฒันาโครงการลงทุนประเภท

ต่าง ๆ การทาํธุรกิจ Trading  ซึงจะทาํใหเ้ด็มโกส้ามารถขยายช่องทางการตลาดไดอี้กดว้ย 

4.   ความสมัพนัธ์ทีดีกบัผูจ้าํหน่ายสินคา้ (Supplier) 

 จากการทีเด็มโกอ้ยูใ่นธุรกิจออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตงังานดา้นวศิวกรรมอยา่งครบวงจรมากวา่ 28 ปีทาํใหเ้ด็ม

โกมี้ความสัมพนัธ์กบัผูจ้าํหน่ายมาอย่างยาวนาน ประกอบกบัในแต่ละปี เด็มโกจ้ดัทาํแผนการประมูลงาน เพือให้ทราบความ

ตอ้งการใชสิ้นคา้ อุปกรณ์ทีจะตอ้งซือ ทาํให้สามารถสังซือสินคา้ในปริมาณมาก และต่อเนือง ประกอบกบัความน่าเชือถือของ

เด็มโก ้จากการชาํระเงินตรงตามกาํหนดเวลาเสมอ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่จึงเสนอราคาทีสามารถแข่งขนัไดใ้ห้แก่เด็มโก ้

เพือใชส้าํหรับในการเขา้ประมูลงานต่าง ๆ 

5.  การส่งมอบงานคุณภาพ และงานเสร็จตรงตามเวลา 

นโยบายหลกัในการดาํเนินงานของเด็มโก ้คือ การส่งมอบงานทีมีคุณภาพให้กบัลูกคา้ และทาํงานให้แลว้เสร็จก่อน

หรือตรงตามกาํหนดเวลา  รวมถึงการให้บริการอืน ๆ เพือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยคาดหวงัวา่ เมือลูกคา้เชือมนัใน

ผลงานทีมีคุณภาพ จะเกิดความไวว้างใจและกลบัมาใชบ้ริการ หรือแนะนาํเด็มโกต้่อไปยงัลูกคา้รายอืน  

6. บริษทัทีขึนทะเบียนกบัหน่วยงานราชการทีหลากหลาย 

จากการประสบการณ์อนัยาวนานและผลงานอนัเป็นทียอมรับของเด็มโก ้ไดส่้งผลใหเ้ด็มโกเ้ป็นบริษทัที 

ไดรั้บอนุญาตใหขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การ 

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึงส่งผลใหเ้ด็มโกส้ามารถรับงานจาก 

หน่วยงานราชการไดห้ลากหลายในอนาคต 

 

.  การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 เด็มโกมี้นโยบายในการบริหารรายไดง้านบริการใหม้าจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนทีใกลเ้คียงกนั เพือลดความ

เสียงจากการพึงพิงกลุ่มลูกคา้และเพือรักษาระดับอตัราการเติบโตของรายได้งานบริการของกิจการและระดับอตัรากาํไรที

เหมาะสม โดย 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจาํหน่าย และช่องทางการจาํหน่าย  

 สาํหรับธุรกิจการใหบ้ริการของเด็มโกส้ามารถแบ่งลกัษณะลูกคา้ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) ลูกคา้ภาคเอกชน ไดแ้ก่ โรงงาน

อุตสาหกรรม ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระทงั IPP และ SPP และนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้ 2) ลูกคา้ภาครัฐ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการและ

องคก์รรัฐวสิาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง เป็นตน้ โดยมีสดัส่วนมูลค่าการใหบ้ริการ

สาํหรับระยะเวลา 3 ปีทีผา่นมา ดงันี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

ภาคเอกชน  1,582.72  47.12  730.90  27.43 754.39 36.74 

ภาครัฐ  1,775.90  52.88  1,933.37  72.57 1,298.89 63.26 

รวม  3,358.62  100.00  2,664.27  100.00 2,053.28 100.00 

        ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 
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 หลายปีทีผ่านมาเด็มโกมี้นโยบายในการบริหารรายไดง้านบริการให้มาจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนทีใกลเ้คียง

กนั เพือลดความเสียงจากการพึงพิงกลุ่มลูกคา้และเพือรักษาระดบัอตัราการเติบโตของรายไดง้านบริการของกิจการและระดบั

อตัรากาํไรทีเหมาะสม  

 ปี  2561  2562 และ 2563  รายได้งานบริการของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ  47.12 , 27.43 และ 36.74 ตามลาํดับ โดย

สดัส่วนทีลดลง ในปี 2562 เกิดจากการลดลงของงานก่อสร้างโครงการพลงังานทดแทน และสภาวะการแข่งขนัทีสูงขึน และในปี 

2563 เกิดจากสถานการณ์โควดิทาํให้ภาคเอกชนหลายรายไดร้ะงบัการลงทุนลง  อยา่งไรก็ตามงบประมาณการลงทุนในระบบสาย

ส่งแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย และงานก่อสร้างเคเบิลใตดิ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ยงัเป็นไปตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า (PDP2018)  

 หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

รับงานตรง  2,366.00  70.45  2,165.96  81.30 1,654.20 80.56 

รับเหมาช่วง  992.62  29.55  498.31  18.70 399.08 19.44 

รวม  3,358.62  100.00  2,664.27  100.00 2,053.28 100.00 

       ทีมา : สายงานบญัชีและบริหารการเงิน บมจ. เด็มโก ้ 

 

 ในส่วนประเภทของการรับงานของเด็มโก ้มีทงัการเป็นผูรั้บเหมาโดยตรงจากผูว้า่จา้งและผา่นการรับเหมาช่วงปี 2563 

บริษทัมีสัดส่วนการรับงานแบบรับเหมาช่วงประมาณร้อยละ 19.44 โดยส่วนใหญ่เป็นงานวางระบบเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว

ร่วมกบัการวางท่อก๊าซขนาดใหญ่ รวมถึงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าใหก้บัผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

 ในรอบ 3 ปีทีผา่นมาเด็มโกไ้ดเ้ขา้ร่วมการประมูลและไดรั้บงาน เป็นดงันี   

 สาํหรับปี 2561  เด็มโกไ้ดเ้ขา้ร่วมการประมูล  145 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 11,557.37 ลา้นบาท โดยในจาํนวนนี

เด็มโกช้นะการประมูลทงัสิน 53 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม 1,875.86 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 16.23 ของมูลค่ารวม

ของงานทงัหมดทียนืประมูล   

สาํหรับปี 2562  เด็มโกไ้ดเ้ขา้ร่วมการประมูล 112 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 13,709.68 ลา้นบาท โดยในจาํนวนนี

เด็มโกช้นะการประมูลทงัสิน 61 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม 2,543.64 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 18.55 ของมูลค่ารวม

ของงานทงัหมดทียนืประมูล   

สาํหรับปี 2563 เด็มโกไ้ดเ้ขา้ร่วมการประมูล  โครงการ มูลค่าโครงการรวม , .   ลา้นบาท โดยในจาํนวนนี 

เด็มโกช้นะการประมูลทงัสิน  โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม , .  ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ .   ของมูลค่ารวม

ของงานทงัหมดทียนืประมูล 
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4.  ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ   

- รายละเอียดในเอกสารแนบ  

 

5. งานทยีงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เด็มโก้มีงานทียงัอยู่ระหว่างดาํเนินการทังสิน  62  โครงการ มูลค่า  3,465.83 ลา้นบาท   

 

 

 

ประเภทโครงการ 

31 ธันวาคม 2563 

จาํนวน มูลค่า 

(โครงการ) (ล้านบาท) 

งานวศิวกรรมไฟฟ้า  , .  

งานอาณติัสญัญาณ  , .  

งานพลงังานทดแทน  .  

   รวม 62 3,465.83 
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เศรษฐกจิไทย ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีสีของปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.2 ปรับตวัดีขึนเมือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 6.4 ในไตรมาสที

สาม ดา้นการใชจ่้าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลบัมาขยายตวั การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกสินคา้ลดลงในอตัราที

ชะลอลง ขณะทีการใชจ่้ายและการลงทุน ภาครัฐขยายตวั และการส่งออกบริการลดลงต่อเนือง ดา้นการผลิต สาขาเกษตรกรรม

กลบัมาขยายตวั การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาทีพกัแรม และบริการดา้นอาหาร สาขาการขนส่งและสถานทีเก็บสินคา้ และ

สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซมฯ ลดลงในอตัราทีชะลอลง ขณะทีสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ ลดลงต่อเนือง เมือปรับ

ผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีสีของปี 2563 ขยายตวัจากไตรมาสทีสาม ของปี 2563 ร้อยละ 1.3 (QoQ_SA)  

 

รวมทงัปี 2563 เศรษฐกิจไทยลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในปี 2562 การลงทุนภาคเอกชนลดลง

ร้อยละ 8.4 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.7 ในปี 2562 โดยการลงทุนในหมวดเครืองจกัรเครืองมือและการก่อสร้างลดลงร้อยละ 

10.0 และร้อยละ 2.2 เทียบกบัการขยายตวั ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 0.9 ตามลาํดบั 

 
แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2564 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มทีจะฟืนตวัต่อเนืองจากช่วงครึงหลงัของปี 2563 โดยมีปัจจยัสนับสนุนสําคญัมา

จาก (1) แนวโน้มการฟืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก ซึงมีปัจจยัสนบัสนุนมาจากความคืบหน้าของการอนุมติัและ

การกระจายวคัซีนให้กับประชาชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกั ประกอบกับผลจากการดาํเนินมาตรการผ่อนคลายทาง

เศรษฐกิจเพิมเติมทังด้านการเงิน และการคลงัทีมีอย่างต่อเนือง (2) แรงขับเคลือนจากภาครัฐทังการเบิกจ่ายภายใต้กรอบ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบลงทุนรัฐวิสาหกิจตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานทีสําคัญ และ

งบประมาณภายใตพ้ระราชกาํหนดเงินกูฯ้ 1 ลา้นลา้นบาท (3) การกลบัมาขยายตวัอยา่งชา้ ๆ ของอุปสงคภ์าคเอกชนในประเทศ 

ทงัการบริโภคและการลงทุนรวม และ (4) การปรับตวัตามฐานการขยายตวัทีตาํผิดปกติในปี 2563 อยา่งไรก็ตาม ยงัมีขอ้จาํกดั

และความเสียงทีอาจส่งผลต่อการฟืนตวัของเศรษฐกิจในปี 2564 ไดแ้ก่ (1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดทงั 

ภายในประเทศและต่างประเทศทีอาจมีความรุนแรง และยืดเยือมากกว่าทีคาดจนนําไปสู่การดาํเนินมาตรการควบคุมอย่าง

เขม้งวดมากขึน (2) แนวโนม้ความล่าชา้ในการฟืนตวัของภาคการท่องเทียว (3) เงือนไขดา้นฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและ

ภาคธุรกิจท่ามกลางตลาดแรงงาน และกิจกรรมทางธุรกิจทียงัไม่ฟืนตวัเต็มที (4) ความเสียงจากสถานการณ์ภยัแลง้ และ (5) 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก 

 
ข้อจาํกดัและปัจจยัเสียง 

1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดและความล่าชา้ของการกระจายวคัซีน ขอ้มูลผูติ้ดเชือรายใหม่ต่อวนัใน

ปัจจุบนัทวัโลก ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง แมว้า่จะเริมแสดงให้เห็นทิศทางลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 

อยา่งไรก็ดี หลายประเทศยงัคงมีแนวโนม้เพิมขึนของจาํนวนผูติ้ดเชือรายใหม่ อาทิ อิตาลี ฟินแลนด ์บราซิล ตุรกี และอิหร่าน 

รวมทงัประเทศเพือนบา้น อาทิ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทียงัไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได ้ขณะเดียวกนั ยงัมีความ

ไม่แน่นอนของวคัซีนทงัดา้นประสิทธิภาพในการกระตุน้การสร้างภูมิคุม้กนั โดยเฉพาะในกรณีทีมีการกลายพนัธ์ุของไวรัส 

นอกจากนี ยงัมีความเสียงจากความล่าช้าของการกระจายวคัซีนของแต่ละประเทศรวมทังประเทศไทย ซึงอาจเกิดขึนได้

เนืองจากกระบวนการผลิตและการส่งมอบวคัซีนมีความล่าชา้ และขีดจาํกดัของระบบสาธารณสุขและการบริหารจดัการของ

แต่ละประเทศทีไม่มีความพร้อมและไม่สามารถรองรับการกระจายวคัซีนในปริมาณทีมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2) แนวโน้มความล่าชา้ในการฟืนตวัของภาคการท่องเทียว เนืองจากยงัคงมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ รวมทังความไม่แน่นอนของการกระจายวคัซีนทังในประเทศและต่างประเทศทีเป็นแหล่งต้นทางของ

นกัท่องเทียวเป็นวงกวา้ง และเพียงพอต่อการสร้างความมนัใจในความปลอดภยัดา้นการเดินทางท่องเทียวระหวา่งประเทศ 

ทงันี แมว้า่ประเทศเศรษฐกิจหลกัหลายประเทศจะเริมมีความคืบหนา้ของการกระจายวคัซีนใหแ้ก่ประชาชนมากขึน และคาด

ว่าจะสามารถกระจายวคัซีนให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ภายในปี  2564 แต่สําหรับประเทศทีเป็นแหล่งต้นทางของ

นกัท่องเทียวต่างชาติทีจะมาท่องเทียวในประเทศไทย และประเทศไทยยงัมีแนวโนม้ทีจะมีความล่าชา้กวา่ประเทศเศรษฐกิจ

หลกั ซึงอาจทาํให้ประเทศทีเป็นแหล่งตน้ทางของนักท่องเทียวและประเทศไทยยงัมีความจาํเป็นทีจะตอ้งยงัคงดาํเนิน

มาตรการจาํกัดและควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศไวน้านกว่าทีคาดการณ์ไว ้ซึงจะทาํให้การฟืนตัวของภาคการ

ท่องเทียวล่าชา้ออกไปกวา่ทีคาด ทงันีคาดการณ์วา่จะสามารถเปิดใหมี้การเดินทางเขา้มาของนกัท่องเทียวต่างชาติเฉพาะกลุ่ม

ทีไดรั้บการฉีดวคัซีนแลว้ ใหเ้ดินทางเขา้มาไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 

3) เงือนไขดา้นฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจโดยเฉพาะการเพิมขึนของภาระหนีสินในช่วงการระบาดของโรค 

ท่ามกลางตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจทียงัไม่ฟืนตัวเต็มที จะเป็นแรงกดดันต่อการฟืนตัวของการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนและการลงทุนของภาคเอกชน ทงันี การดาํเนินมาตรการของภาครัฐเพือช่วยเหลือลูกหนีรายยอ่ย อาทิ การเลือนและ

ลดภาระชาํระหนี และการปรับโครงสร้างหนีทีไดด้าํเนินการไปแลว้ ส่งผลให้สัดส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-

performing Loans) ต่อสินเชือรวมในไตรมาสทีสามของปี 2563 ทรงตวัอยูที่ร้อยละ 3.1 แต่เมือพิจารณาสดัส่วนสินเชือจดัชนั

กล่าวถึงพิเศษ (Special Mention Loans) ต่อสินเชือรวมทังหมดในไตรมาสทีสามของปี 2563 อยู่ทีร้อยละ 7.2 เพิมขึนเมือ

เทียบกบัร้อยละ 2.6 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ในขณะเดียวกนั สัดส่วนหนีครัวเรือนในไตรมาสทีสามของปี 2563 อยูที่

ร้อยละ 86.6 ของ GDP เพิมขึนจากร้อยละ 83.8 ของ GDP ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 78.9 ของ GDP ในไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ สาํหรับสถานการณ์ตลาดแรงงานยงัไม่ฟืนตวัเต็มทีสะทอ้นจากอตัราการวา่งงานในไตรมาสทีสี ซึง

อยูใ่นระดบัสูงทีร้อยละ 1.86 ใกลเ้คียงกบัร้อยละ 1.90 ในไตรมาสก่อนหนา้ และร้อยละ 0.98 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

โดยอตัราการว่างงานสูงมากในสาขาทียงัคงมีขอ้จาํกดัของการฟืนตวั ไดแ้ก่ สาขาทีพกัแรม สาขาตวัแทนธุรกิจท่องเทียว 

สาขาการบริหารสาํนกังาน และสาขาการก่อสร้างอาคาร สอดคลอ้งกบัจาํนวนแรงงานทีไดรั้บผลกระทบจากสถานประกอบ

กิจการทีหยดุกิจการชวัคราวของนายจา้ง ณ สินสุดไตรมาส พบวา่ปรับตวัเพิมขึนจาก 761,000 คน ในไตรมาสทีสาม เป็น 

1,207,000 คน ในไตรมาสทีสี แสดงให้เห็นวา่การฟืนตวัของตลาดแรงงานยงัเป็นไปอยา่งล่าชา้ ซึงจะเป็นขอ้จาํกดัสาํคญัต่อ

การฟืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ  

4) สถานการณ์ภยัแลง้ ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัที 11 กมุภาพนัธ์ 2564 ปริมาณนาํใชไ้ดจ้ริงในเขือนและอ่างเก็บนาํทวัประเทศ ณ อยูที่ 

16,424 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 23.2 ของความจุรวมของเขือนและอ่างเก็บนาํทวัประเทศ และนอ้ยกวา่

ค่าเฉลีย 10 ปี ยอ้นหลงัของช่วงเวลาเดียวกันซึงอยู่ทีระดับ 22,698 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยเขือนทีมีปริมาณนําน้อยเป็น

ประวติัการณ์ได้แก่ เขือนภูมิพล เขือนศรีนครินทร์ และเขือนวชิราลงกรณ์ ในกรณีทีปริมาณในเขือนยงัไม่เพิมขึนเพียง

พอทีจะใช้สําหรับทาํการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง ขา้วนาปรังปีการเพาะปลูก 2563-2564 ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมมี

แนวโนม้ทีจะเผชิญกบัผลกระทบจากภยัแลง้ต่อเนืองเป็นปีทีสอง และอาจไม่สามารถฟืนตวัไดอ้ยา่งทีคาดการณ์  

5) ความผนัผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก โดยมีเงือนไขในเศรษฐกิจโลกทีจะตอ้งติดตามและประเมินสถานการณ์

อย่างใกลชิ้ด ประกอบดว้ย (1) ทิศทางการเปลียนแปลงนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ภายใตก้ารดาํเนินงานของ

ประธานาธิบดีคนใหม่ (2) ความผนัผวนของเงินลงทุนระหว่างประเทศภายใตค้วามไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่

ระบาด ซึงจะส่งผลต่อความผนัผวนของ อตัราแลกเปลียนและการเคลือนยา้ยเงินทุน (3) การดาํเนินนโยบายการเงินของ

ธนาคารกลางประเทศสาํคญัในระยะต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิงแนวโนม้การเพิมขึนของแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อเนืองจากการ

ปรับตวัดีขึนของเศรษฐกิจโลกและราคาสินคา้โภคภณัฑ์ (4) ความเสียงจากปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศทีมี

โครงสร้างและปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจทีอ่อนแอและยงัคงเผชิญ ปัญหาการแพร่ระบาดทีรุนแรง อาทิ สเปน อิตาลี บราซิล 
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อาร์เจนติน่า เปรู ตุรกี และแอฟริกาใต ้และ (5) ความขดัแยง้ทางภูมิรัฐศาสตร์ และเสถียรภาพทางการเมือง อาทิ ความขดัแยง้

ระหวา่งจีนกบัไตห้วนั สถานการณ์ทางการเมืองในฮ่องกงและเมียนมา รวมถึงความขดัแยง้ในตะวนัออกกลาง 

ประเดน็การบริหารนโยบายเศรษฐกจิมหภาค 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโนม้ทีจะปรับตวัดีขึนต่อเนืองจากช่วงครึงหลงัของปี 2563 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก

การฟืนตัวของเศรษฐกิจ และปริมาณการคา้โลกซึงจะช่วยสนับสนุนการฟืนตวั และขยายตวัของการส่งออกและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม แรงขบัเคลือนจากการใชจ่้าย การลงทุน และการดาํเนินมาตรการเพือแกปั้ญหาและขบัเคลือนเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ และแนวโน้มการกลบัมาขยายตวัอย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ ภาคเอกชนภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การฟืนตวัของ

เศรษฐกิจในระยะต่อไปยงัมีปัจจยัเสียงและขอ้จาํกดัจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

แนวโนม้ความล่าชา้ในการฟืนตวัของภาคการท่องเทียว เงือนไขดา้นฐานะการเงินของ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รวมทงัความ

เสียงจากสถานการณ์ภยัแลง้ และความผนัผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก ภายใตเ้งือนไข ดงักล่าว การบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาคในปี 2564 จึงควรใหค้วามสาํคญักบั 

1) การควบคุมการแพร่ระบาดและการป้องกนัการกลบัมาระบาดรุนแรงภายในประเทศเพือให้จาํนวนผูติ้ดเชือลดลงและอยูใ่น
วงจาํกดั โดยมุ่งเน้น (1) การดาํเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกนัการระบาดของภาครัฐอยา่งต่อเนือง และ (2) การ

จัดหาและบริหารจัดการวคัซีนให้ครอบคลุมทัวถึง และเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ ้มกันในเวลาทีรวดเร็ว และจัดลาํดับ

ความสาํคญัโดยคาํนึงถึงความจาํเป็นเร่งด่วนในการฟืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืนทีแหล่งท่องเทียวสาํคญัและการรักษา

ความต่อเนืองของการผลิตในพืนทีอุตสาหกรรมสาํคญัของประเทศ ควบคู่ไปกบัการจดัลาํดบัความสาํคญัตามหลกัการทาง

สาธารณสุข 

2) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศ เพือไม่ให้ส่งผลกระทบซําเติมปัญหาเศรษฐกิจและเป็นอุปสรรคต่อ

บรรยากาศความเชือมนั ซึงจะส่งผลกระทบต่อการฟืนตวัและการขยายตวัทางเศรษฐกิจทียงัมีความเปราะบางท่ามกลางความ

ไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19  

3) การดูแลภาคเศรษฐกิจทีมีขอ้จาํกดัในการฟืนตวั โดยเฉพาะอยา่งยงิภาคการท่องเทียวและบริการทีเกียวเนืองซึงการฟืนตวัยงัมี

ขอ้จาํกดั จากมาตรการควบคุมการเดินทางระหวา่งประเทศ รวมทงัการพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มทียงัประสบปัญหาสภาพคล่อง และภาระหนีสินเพิมเติม โดยควรใหค้วามสาํคญักบั (1) การเร่งรัดติดตามมาตรการ

ต่าง ๆ ทงัดา้นการเงิน การคลงัทีไดด้าํเนินการไปแลว้ใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีแทจ้ริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคู่

ไปกับการพิจารณามาตรการเพิมเติม และปรับเปลียนมาตรการเดิมให้ตอบสนองภาคเศรษฐกิจและพืนทีเศรษฐกิจทีมี

ขอ้จาํกดัในการฟืนตวั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัให้มากขึน (2) การพิจารณามาตรการทางการเงินเพิมเติมแก่

ผูป้ระกอบการภาคการท่องเทียวและบริการทีเกียวเนือง โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เพือช่วยเหลือผูป้ระกอบการทีได้รับ

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให้ประคบัประคองกิจการและสามารถกลบัมาดาํเนินธุรกิจ หลงัผ่านพน้ช่วงวิกฤต (3) การ

พิจารณามาตรการเพือช่วยเหลือแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และควร

ใหค้วามสาํคญักบัแรงงานในภาคเศรษฐกิจหรือพืนทีทีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ มาตรการ

ส่งเสริมการรักษาระดบัการจา้งงาน มาตรการสร้างงานใหม่เพือรองรับผูว้า่งงาน และมาตรการพฒันาทกัษะแรงงานผา่นการ

ยกระดบั (Upskill) และปรับศกัยภาพ (Reskill) เพือช่วยแรงงานในสาขาทีไดรั้บผลกระทบซึงอาจตอ้งเปลียนสายงานสาย

อาชีพใหม่ และ (4) การรณรงคใ์ห้คนไทยเดินทางท่องเทียวในประเทศมากขึนในช่วงทียงัไม่สามารถเปิดรับนักท่องเทียว

ต่างชาติ ควบคู่ไปกบัการ รณรงคใ์หมี้การใชสิ้นคา้ทีผลิตภายในประเทศไทยมากขึน 

4) การรักษาแรงขบัเคลือนการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี  

(1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2564 ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 93.5 แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาํร้อยละ 98.0 และ 

งบลงทุนร้อยละ 75.0 ของวงเงินงบประมาณทังหมด (2) การเบิกจ่ายงบเหลือมปีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.0 ของกรอบ

งบประมาณทังหมด (3) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0 ของงบประมาณทังหมด และ  
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(4) โครงการตามพระราชกาํหนด เงินกูฯ้ 1 ลา้นลา้นบาท ให้มีการเบิกจ่ายสะสมภายในปีงบประมาณ 2564 ไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 80.0 ของวงเงินกู ้ 

5) การขบัเคลือนการส่งออกสินคา้ เพือสร้างรายไดจ้ากต่างประเทศและสนบัสนุนการฟืนตวัของภาคการผลิตและการลงทุน
ภาคเอกชน โดยให้ความสําคญักบั (1) การขบัเคลือนการส่งออกสินคา้ทีไดรั้บประโยชน์จากการระบาดของโรคโควิด -19 

(2) การสร้างความเชือมนั ในความปลอดภยัของสินคา้ไทยควบคู่ไปกบัการดาํเนินมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคใน

พืนทีการผลิตอยา่งเขม้งวด (3) การใชป้ระโยชน์จากกรอบความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (RCEP) ควบคู่ไป

กบัการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการคา้ภายใตก้รอบความร่วมมือทีสาํคญั ๆ ในลกัษณะหุน้ส่วนยทุธศาสตร์หรือ

พหุภาคี เพือขยายฐานตลาดส่งออกให้ครอบคลุมมากยิงขึน โดยเฉพาะอย่างยิงการเตรียมแนวทางการเจรจาทีชดัเจนเพือ

ประกอบการตดัสินใจเขา้ร่วมความตกลงทีครอบคลุมและกา้วหนา้ สาํหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืนแปซิฟิก (CPTPP) 

นอกจากนี ยงัควรเร่งรัดการเจรจาความตกลงการคา้เสรีทีกาํลงัอยูใ่นขนัตอนของการเจรจา และเตรียมศึกษาเพือเจรจาความ

ตกลงการคา้เสรีกบัประเทศคู่คา้สําคญัใหม่ ๆ เช่น สหภาพยุโรป (EU) สมาคมการคา้เสรีแห่งยุโรป (EFTA) และสหราช

อาณาจกัรภายหลงั Brexit (4) การให้ความสําคญักบัขอ้ตกลงระหว่างประเทศทีสําคญั ๆ ทีอาจถูกหยิบยก เป็นเครืองมือ

สาํหรับการดาํเนินมาตรการกีดกนัทางการคา้ (5) การเร่งรัดพฒันาการผลิตสินคา้เกษตร อาหาร และสินคา้อุตสาหกรรม ให้มี

คุณภาพและมาตรฐานตรงตามขอ้กาํหนดของประเทศผูน้าํเขา้ (6) การลดตน้ทุนการผลิตสินคา้ทีสาํคญั ๆ เพือลดแรงกดดนั

จากการเพิมขึนของขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพือนบา้น และแรงกดดนัจากค่าเงินบาททียงัมีแนวโนม้แข็ง

ค่า และ (7) การปกป้องความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนทียงัอยู่ภายใตแ้รงกดดันของการแข็งค่าอย่าง

ต่อเนือง 

6) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดย (1) การเร่งรัดใหผู้ป้ระกอบการทีไดรั้บอนุมติัและออกบตัรส่งเสริมการลงทุนในช่วง

ปี 2561 - 2563 ให้เกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการทีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของการส่งเสริมการ

ลงทุนตามนโยบาย การส่งเสริมการลงทุนของประเทศ (2) การแกไ้ขปัญหาทีนกัลงทุนและผูป้ระกอบการต่างชาติเห็นวา่เป็น

อุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (3) การดาํเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอาํนวย

ความสะดวกเพือดึงดูดนกัลงทุนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพือใหเ้ขา้มาลงทุนในไทยมากขึน โดยใช้

จุดเด่นดา้นสิทธิประโยชน์การลงทุน ความพร้อมและความเชือมโยงของโครงสร้างพืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง และ

ศกัยภาพของพืนทีเศรษฐกิจพิเศษเพือรองรับการลงทุน (4) การส่งเสริม การลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  

10 จงัหวดั และพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือกระตุน้ให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคมากขึน และ (5) การขบัเคลือนมาตรการ

สร้างศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาวอยา่งต่อเนือง ทงัในดา้นการลงทุนพฒันาพืนทีเศรษฐกิจ และโครงสร้าง

พืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่งใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและภาคบริการทีสาํคญั ๆ  

7) การเตรียมความพร้อมสาํหรับการเปิดรับนกัท่องเทียวต่างชาติเพือใหภ้าคการท่องเทียวและบริการทีเกียวเนืองสามารถฟืนตวั
ไดท้นัทีทีมีการกระจายวคัซีนทงัในประเทศและต่างประเทศทีเป็นแหล่งตน้ทางของนกัท่องเทียวเป็นวงกวา้งและเพียงพอต่อ

การสร้างความมนัใจในความปลอดภยัดา้นการเดินทางท่องเทียวระหวา่งประเทศ  

8) การเตรียมมาตรการรองรับความเสียงจากสถานการณ์ภยัแลง้และการดูแลรายไดเ้กษตรกร โดยให้ความสําคญักบั (1) การ

ติดตามสถานการณ์นาํทงัในและนอกเขตชลประทานอยา่งใกลชิ้ด พร้อมทงัการดูแล ป้องกนั และบรรเทาผลกระทบจาก

ปัญหาจากภยัแลง้ (2) การเพิมประสิทธิภาพการใชน้าํเพือการเกษตร (3) การสนบัสนุนการปรับเปลียนการผลิตในภาคเกษตร

ไปสู่พืชทีใช้นําน้อย (4) การดูแลปัญหาราคาสินคา้บางรายการทียงัมีขอ้จาํกัดในการฟืนตวั และให้ความสําคญักับการ

ขบัเคลือนการส่งออกสินคา้เกษตรทีสาํคญั ๆ (5) การส่งเสริมช่องทางการตลาดและการคา้ออนไลน์เพือสนับสนุนการขาย

สินคา้จากเกษตรกรสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง และเพือเพิมส่วนแบ่งรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตให้กบัเกษตรกรมากขึน (6) การ

ส่งเสริมและขยายผลการรวมกลุ่มและการรวมพืนทีเพาะปลูกของเกษตรกรรายยอ่ย เพือให้มีการประหยดัต่อขนาด ลดการ
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ทาํงานต่างระดบั รวมทงัการจดัการให้สามารถใชเ้ครืองจกัรกลทางการเกษตร โดยภาครัฐสนบัสนุน แรงจูงใจในลกัษณะที

เหมาะสม และ (7) การดาําเนินมาตรการสินเชือเพือชะลอการเขา้สู่ตลาดของผลผลิต  

9) การติดตามและการเตรียมการรองรับความเสียงจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกทียงัมีแนวโนม้อยูใ่น
เกณฑสู์ง และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพิมเติมควบคู่ไปกบัการใหค้วามสาํคญักบัการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 

สรุปสถานการณ์พลงังานปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 

สถานการณ์พลงังานปี 2563 และแนวโนม้ปี 2564 พบวา่ ภาพรวมการใชพ้ลงังานขนัตน้ลดลง ร้อยละ 5.8 จากการใช้

นาํมนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต ์ทีลดลง เนืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควดิ-19 ทาํให้ห่วงโซ่

การดาํเนินธุรกิจไดรั้บผลกระทบอยา่งต่อเนือง ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานลดลง และเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวั 

              

สาํหรับสถานการณ์พลงังานรายเชือเพลิงในปี 2563 สรุปไดด้งันี 

o การใชน้าํมนัสําเร็จรูป ลดลงร้อยละ 11.5 โดยการใชน้าํมนัดีเซลลดลงร้อยละ 2.6 ส่วนหนึงมาจากการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรทีลดลงจากสถานการณ์ภยัแลง้ช่วงตน้ปี ประกอบกบัปัญหานาํท่วมในหลายพืนทีในช่วงปลายปี รวมถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ทีส่งผลให้การใชร้ถเพือเดินทางลดลง การใชน้าํมนัเบนซินและ

แก๊สโซฮอล ์ลดลงร้อยละ 1.2 จากมาตรการทาํงานจากทีบา้น (Work From Home) และลดการเดินทางขา้มจงัหวดั การ

ใช้นํามนัเครืองบิน ลดลงร้อยละ 61.8 เนืองจากมาตรการระงบัการบินจากต่างประเทศและลดการบินในประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการท่องเทียวในช่วงปลายปีทาํให้การบินในประเทศเพิมขึน ขณะทีการใช ้

LPG ลดลงเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะการใชใ้นภาคขนส่ง ลดลงร้อยละ 26.3 จากการปรับลดลงของราคาขายปลีกนาํมนั 

ส่งผลใหผู้ใ้ชร้ถยนต ์LPG บางส่วนหันมาใชน้าํมนัทดแทน การใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลดลงร้อยละ 

17.7 การใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 7.9 และภาคครัวเรือนมีการใชล้ดลงร้อยละ 4.5 

o การใชก๊้าซธรรมชาติ ลดลงร้อยละ 8.2 โดยลดลงทุกสาขาเศรษฐกิจ ซึงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวั ดา้นการใช้

เป็นเชือเพลิงสําหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 28.5 จากผูใ้ชร้ถยนต์ NGV บางส่วนเปลียนมาใชน้าํมนัเนืองจาก

ราคาไม่สูงมากนกั 

o การใชถ่้านหิน/ลิกไนต ์เพิมขึนร้อยละ 0.2 โดยเป็นการเพิมขึนจากการใชถ่้านหินในภาคอุตสาหกรรม 

o การใชไ้ฟฟ้า ลดลงร้อยละ 2.9 โดยลดลงเกือบทุกสาขา โดยกลุ่มธุรกิจหลกัทีมีการใชไ้ฟฟ้าลดลงอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 

โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ ภตัตาคารและไนตค์ลบั ซึงมีผลมาจากมาตรการ Lock Down 

o การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใชพ้ลงังานของประเทศไทย ปี 2563 ลดลงในทุกภาคเศรษฐกิจ ทงัการผลิตไฟฟ้า ภาค

ขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอืนๆ โดยคาดวา่การปล่อย CO2 จากการใชพ้ลงังานอยูที่ระดบั 222.8 ลา้น

ตนั CO2 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.1 

 

ทงันี แนวโน้มการใช้พลงังานปี 2564 ซึงสํานักงานนโยบายละแผนพลงังาน (สนพ.) ไดมี้การพยากรณ์โดยอา้งอิง

สมมุติฐานดา้นเศรษฐกิจ และนโยบายทีเกียวขอ้งมาเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการใชพ้ลงังาน โดยสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ หรือ สศช  คาดวา่ในปี 2564 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 ดา้นราคานาํมนัดิบ

ในตลาดโลก สศช. คาดการณ์วา่ราคานาํมนัดิบดูไบเฉลียในปี 2564 คาดวา่จะอยู่ในช่วง 41.0 – 51.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 

สําหรับอตัราแลกเปลียนคาดว่าจะอยู่ในช่วง 30.3 – 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตวั

ลดลงร้อยละ 4.9 ทงันี สนพ. ไดค้าํนึงถึงภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวัเนืองจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควดิ - 19 ระลอกใหม่   
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ทีเกิดขึน โดยไดป้ระมาณการความตอ้งการใชพ้ลงังานในปี 2564 ออกเป็น 2 กรณี คือกรณีทีเกิดการแพร่ระบาดของเชือไวรัส  

โควดิ -19 ระลอกใหม่ 1 ครัง และกรณีทีเกิดการระบาดมากกวา่ 1 ครังในรอบปี 2564 ซึงสรุปได ้ดงันี 

o การใช้พลงังานขนัต้น ปี 2564 คาดว่าจะเพิมขึนเล็กน้อยร้อยละ 0.2 ถึง 1.9 จากการเพิมขึนของพลงังานเกือบทุก

ประเภท ยกเวน้การใชน้าํมนัทีลดลงร้อยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดการณ์วา่การใชก๊้าซธรรมชาติจะมีการใชเ้พิมขึนร้อย

ละ 0.1 ถึง 4.1 การใชถ่้านหิน/ลิกไนต ์คาดวา่จะมีการใชค้่อนขา้งทรงตวัเพิมขึนเล็กนอ้ย ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ส่วนการใช้

พลงังานทดแทน คาดวา่จะมีการใชเ้พิมขึนร้อยละ 5.0 จากนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนของภาครัฐ และ

ไฟฟ้านาํเขา้ คาดวา่จะมีการใชเ้พิมขึนร้อยละ 0.1 

o การใชน้าํมนัสาํเร็จรูป ปี 2564 คาดวา่มีการใชล้ดลงร้อยละ -1.9 ถึง -2.9 โดยคาดวา่การใชน้าํมนัเครืองบิน จะลดลงร้อย

ละ -45.8 ถึง -51.5 ตามการหดตวัของการท่องเทียว และ การใช ้LPG ในส่วนทีไม่รวมการใชเ้ป็น Feed stocks ของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดวา่จะลดลงร้อยละ -0.7 ถึง -2.7 ส่วนการใชน้าํมนัดีเซล คาดวา่จะเพิมขึนร้อยละ 0.8 ถึง 1.3 

ส่วนการใชเ้บนซินและแก๊สโซฮอล คาดวา่จะเพิมขึนร้อยละ 0.3 ถึง 0.8 

o การใช ้LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดว่าจะมีการใชล้ดลงร้อยละ -1.0 ถึง -5.5 โดยการใชใ้นภาคครัวเรือน  

คาดว่าเพิมขึนร้อยละ 1.1 ถึง 2.5 และภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเพิมขึนร้อยละ 1.2 ถึง 3.6 ในขณะทีการใชใ้นรถยนต์

คาดวา่จะลดลงร้อยละ -12.2 ถึง -15.8 

o ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 คาดวา่การใชจ้ะเพิมขึนร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 โดยเพิมขึนเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามการ

ใชใ้นภาคขนส่งคาดวา่จะยงัคงลดลงต่อเนืองจากการทีผูใ้ช ้NGV เปลียนกลบัมาใชน้าํมนัเชือเพลิง เนืองจากคาดว่า

ราคานาํมนัยงัคงไม่สูงมากนกั 

o การใช้ไฟฟ้า ปี  2564 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที  191,029 ล้านหน่วย เพิมขึนร้อยละ 2.0 ตามภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและตามการดาํเนินมาตรการขบัเคลือนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

 

อยา่งไรก็ตาม ยงัคงตอ้งจบัตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควดิ - 19 และปัจจยัอืน ๆ อาทิ อตัราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ ราคานาํมนัดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกนัโควดิ - 19 ทงัในและต่างประเทศ ทีจะส่งผลต่อการใช้

พลงังานของประเทศต่อไป 

 

ทีมา :  สาํนกัเศรษฐกิจการคลงั, สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)  
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.   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

. .  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 เด็มโกมี้นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัทีควบคุมร่วมกนั วตัถุประสงคเ์พือการขยายธุรกิจ และ การ

รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลทีสมาํเสมอเพือลดความเสียงจากการประกอบธุรกิจงานบริการ รวมถึง การลงทุนในธุรกิจที เอือต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม  2563 เด็มโก้มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ (1) บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จาํกัด (2) บริษัท เด็มโก ้

เพาเวอร์ จาํกดั  (3) บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั และมีบริษทัร่วม 2 บริษทั ไดแ้ก่  (1) บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ( อีโอลสั )  

(2) บริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จาํกดั และบริษทัร่วมคา้ 8 บริษทั ไดแ้ก่  (1) บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก ้เพาเวอร์ 6 

จาํกดั (2) บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั  (3) บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จาํกัด  (4)  บริษทั เด็มโก ้

เพาเวอร์ 16 จาํกดั   (5) บริษทั    เด็มโก ้เพาเวอร์ 17 จาํกดั  (6) บริษทั อุดรธานีโซล่าร์พาวเวอร์ จาํกดั  (7) บริษทั แม่โขง กรีน

พาวเวอร์ จาํกดั  และ  (8) บริษทั อินโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ย ีจาํกดั โดยเด็มโกไ้ดเ้ขา้ลงทุน ดงันี 

 

 บริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จาํกดั ตามมติของทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 8/2550 เมือวนัที 24 ตุลาคม 2550 ซึงได้

มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั เจ พี เอ็ม อินเตอร์ จาํกดั (ปัจจุบันเปลียนชือเป็นบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จาํกัด) ซึง

ดาํเนินธุรกิจรับจา้งผลิตและติดตงัโครงสร้างเหล็ก ภาชนะแรงดนัสูง ระบบท่อรับแรงดนัและอุปกรณ์เครืองกล ในสัดส่วน     

ร้อยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ โดยเขา้ลงทุนในวนัที 15 มกราคม  2551 และมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท       

ครังที 3/2552 เมือวนัที 9 เมษายน  2552 ไดมี้มติใหเ้ด็มโกล้งทุนเพิมในบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จาํกดั เป็นสดัส่วนรวมร้อยละ 65 

ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ซึงการลงทุนทงั 2 ครังเป็นจาํนวนเงินลงทุนทงัสิน 64 ลา้นบาท  ต่อมา คณะกรรมการบริษทัได ้    

มีมติ ครังที 5/2556 เมือวนัที  28 พฤษภาคม  2556 ให้ลงทุนเพิมใน บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จาํกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100        

โดยปัจจุบัน บริษทั เด็มโก้ อินดัสตรี จาํกัด มีทุนจดทะเบียน 260 ลา้นบาท ทุนชาํระแลว้ 190 ลา้นบาท บริษทัดาํเนินธุรกิจ

ก่อสร้างงานดา้นโยธา และดา้นระบบท่อแรงดนัประเภทต่าง ๆ  

 

 บริษทัยอ่ยแห่งที 2 ไดแ้ก่ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั ซึงมีทุนจดทะเบียน 130 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100  

โดยบริษทัไดโ้อนกิจการผลิตโครงสร้างเหล็กทีใชใ้นงานก่อสร้างโครงสร้างเสาสายส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมไปยงับริษทั 

เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั ตามมติทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2555 เมือวนัที 17 ตุลาคม  2555  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ได้

เรียกทุนชาํระแลว้ครบทงั 130 ลา้นบาท ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 2/2558 ลงวนัที 20 สิงหาคม 2558 มีมติ

เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหเ้พิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 70 ลา้นบาท จากเดิม 130 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทงัสิน 

200 ลา้นบาท โดยบริษทัไปจดทะเบียนเพิมทุนดงักล่าวภายในวนัที 24 สิงหาคม  2558 

 

 บริษทัย่อยแห่งที 3 ไดแ้ก่บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกัด ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 3/2557 วนัที 3 

เมษายน   2557 ได้อนุมติัให้เด็มโก้เขา้ศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตนําประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป .ลาว โดยมี

วตัถุประสงคที์จะให้เด็มโกข้ยายธุรกิจไปยงัประเทศเพือนบา้นทีมีสถานการณ์การเมืองทีมนัคง และมติทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครังที 6/2557 วนัที 19 มิถุนายน  2557 ได้อนุมัติให้เด็มโก้ จดทะเบียนจัดตังบริษัท เด็มโก้ เดอลาว จาํกัด ด้วยทุน             

จดทะเบียน 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดย บริษทั เด็มโก้ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุ้นร้อยละ 10 

ในระหว่างปี 2558 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจากเดิม 0.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 19.50  ลา้นดอลลาร์สหรัฐตามขอ้ตกลงในสัญญาสัมปทาน ในระหว่างปี 2558-2562  บริษทั เด็มโก้ จาํกดั (มหาชน) 

ชาํระทุนทงัสิน จาํนวน 401.68 ลา้นบาท ต่อมาเมือวนัที 2 กนัยายน 2562 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนลง 
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มูลค่า 4.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทาํให้ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่า 15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐโดยในปี 2562 บริษทั 

เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 100   

 ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วม มีรายละเอียด ดงันี 

 บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ( อีโอลสั ) เมือวนัที 27 มิถุนายน 2554 ทีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2554 ไดมี้มติ

ให้เด็มโกล้งทุนเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 27  ในบริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั ( อีโอลสั ) ซึง อีโอลสั เป็นผูถื้อหุ้น ร้อยละ 60  ใน 

บริษทั เฟิร์สโคราช วนิด ์จาํกดั ( เฟิร์ส ) และ บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั ( เค.อาร์.ทู )  โดยที เฟิร์ส และ เค.อาร์.ทู เป็นบริษทัทีดาํเนิน

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม ห้วยบง 3 และ ห้วยบง 2 ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงั โครงการละ 103.5   เมกกะวตัต ์

เซ็นสัญญาขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวตัต ์โดยโครงการตงัอยูที่ตาํบลห้วยบง 

อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา มี Siemens Wind Power A/S (Siemens) เป็นผูจ้ดัหาและติดตงักงัหันลม โครงการละ 45 

กงัหัน  เด็มโกเ้ป็นผูก่้อสร้างงานระบบไฟฟ้า และงานโยธา เพือเชือมต่อการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทีสถานีไฟฟ้าชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี   การเขา้เป็นผูถื้อหุน้ของเด็มโกมี้วตัถุประสงคเ์พือไดรั้บผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสด

จากการปันผลทีสมาํเสมอในระยะยาว  ไดข้ยายธุรกิจงานก่อสร้างไปสู่ตลาดงานพลงังานทดแทนทีมีอตัราการเติบโตสูง  ทาํให้

เด็มโกมี้ประสบการณ์และผลงานในการขยายการรับงานโครงการพลงังานทดแทนทงัในประเทศและต่างประเทศในอนาคต  

ทงันีการลงทุนทาํให้อีโอลสัมีสถานะเป็นบริษทัร่วม  เด็มโกถื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 27 ส่วนผูถื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 73 ทีเหลือ

เป็นนิติบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัเด็มโก ้โดยมีกรรมการของบริษทั 1 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

 ในปี  2555 –2557  อีโอลสั ไดท้ยอยเรียกชาํระค่าหุ้นเพิมทุนจนปัจจุบนั เด็มโกถื้อหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.0 โดย

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม ห้วยบง 3 และห้วยบง 2 ไดเ้ริมผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตงัแต่วนัที 15 พฤศจิกายน 2555 และวนัที 8 กมุภาพนัธ์ 2556 ตามลาํดบั 

 บริษทัร่วม บริษทัที 2 ไดแ้ก่บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์  จาํกดั เมือวนัที 4 กรกฎาคม  2557 คณะกรรมการบริหารไดมี้มติ

อนุมติัให้เด็มโกเ้ขา้ลงทุน ร้อยละ 26 ในบริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จาํกดั วตัถุประสงคเ์พือร่วมกบับริษทั ซีไอเอ็น อินเตอร์

เนชนัแนล  จาํกดั ผูถื้อหุน้ร้อยละ 75  พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ณ วนัที 30 ธนัวาคม  2557 บริษทั ซีไอเอ็น (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

มีทุนจดทะเบียน 1.0  ลา้นบาท ชาํระแลว้ ร้อยละ 100  ในระหวา่งปี  2558  เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 5 ลา้นบาท จาก

เดิม 1 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทงัสิน 6 ลา้นบาท และเรียกเก็บเงินค่าหุน้ทีออกใหม่นีเตม็มูลค่าหุน้ 

 สําหรับบริษทัร่วมคา้ บริษทัที 1-5  ไดแ้ก่ บริษทั เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จาํกดั  บริษทั เฟรเซอร์ 

พร็อพเพอร์ตี เด็มโก ้เพาเวอร์ 11 จาํกดั   บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 15 จาํกดั   บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ 16 จาํกดั  และบริษทั เด็มโก ้

เพาเวอร์ 17 จํากัด บริษัทได้เข้าลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครังที 10/2556  เมือวนัที 13 พฤศจิกายน  2556  มี

วตัถุประสงคเ์พือผลิตไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) จาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัแต่ละแห่งมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 0.248 เมกกะวตัต ์ 0.165 เมกกะวตัต ์ 0.269 เมกกะวตัต ์  0.269 เมกกะ

วตัต ์ และ 0.269 เมกกะวตัต ์ ตามลาํดบั 

 บริษทัร่วมคา้ บริษทัที 6-8 ไดแ้ก่ บริษทั อุดรธานีโซล่า พาวเวอร์ จาํกดั  บริษทั แม่โขงกรีน พาวเวอร์ จาํกดั  บริษทั อิน

โดไชน่า กรีนเอ็นเนอร์ย ีจาํกดั ประกอบธุรกิจผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้า โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm) ขนาดกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้า บริษทัละ 0.998 เมกกะวตัต ์มีสถานทีตงัโครงการอยูที่ จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย บริษทั เขา้ลงทุนถือหุน้

ร้อยละ 45.71 ในแต่ละบริษทัตามมติของคณะกรรมการบริษทั ครังที 11/2556  เมือวนัที  6 ธนัวาคม  2556 โดยแต่ละบริษทัเริม

ผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าในเดือนตุลาคม  2557  เป็นตน้มา 

 

 ทงันี สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดแ้สดงภาพไวด้า้นล่าง 
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โครงสร้างกลุ่ม บริษัท เด็มโก้ จํากดั (มหาชน) 
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 ชือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ อนิดสัตรี จาํกดั  

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 

 ประเภทธุรกิจ รับจา้งผลิตและติดตงัโครงสร้างเหลก็ ภาชนะแรงดนัสูง และระบบท่อรับแรงดนั 

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811  

 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  260,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 190,000,000 บาท  

 

1. ชือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ จาํกดั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายเหลก็โครงสร้างชุบสงักะสี และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811  

 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 

 โรงงาน 64 หมู่ที 4 ตาํบลบ่อทอง อาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 15170 

 โทรศพัท ์            036 - 795 - 570, 036 - 795 - 655  

 โทรสาร        089 - 900 - 1017 

 ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 200,000,000 บาท  

 

2. ชือบริษัท                 บริษัท  เดม็โก้ เดอลาว จาํกดั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นบริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายนาํประปา 

 สาํนกังาน บา้นสงัคะโลก เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว 

 โทรศพัท ์                071 - 260500  

 โทรสาร                  071 - 260500 

 ทุนจดทะเบียน  639,600,000  บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 401,680,626.09 บาท 

 

3. ชือบริษัท                 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีเดม็โก้ เพาเวอร์ 6 จาํกดั 

  ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นการร่วมคา้  

  ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์     0 - 2959 - 5811  

 โทรสาร              0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 5,000,000 บาท 
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4. ชือบริษัท                 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ีเดม็โก้ เพาเวอร์ 11 จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นการร่วมคา้  

  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์          0 - 2959 - 5811  

 โทรสาร              0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  4,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 4,000,000 บาท 

 

5. ชือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ 15 จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นการร่วมคา้  

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน  59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์               0 - 2959 - 5811  

 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 5,500,000 บาท 

 

6. ชือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ 16 จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    เป็นการร่วมคา้  

  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์         0 - 2959 - 5811  

 โทรสาร              0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 5,500,000 บาท 

 

7. ชือบริษัท                 บริษัท เดม็โก้ เพาเวอร์ 17 จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นการร่วมคา้  

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์              0 - 2959 - 5811  

 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 5,500,000 บาท 
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8. ชือบริษัท                  บริษัท อนิโดไชน่า กรีนเอน็เนอร์ย ีจาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นการร่วมคา้  

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน 1132 หมู่ที 5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  

 โทรศพัท ์     0 - 4242 - 0932  

 โทรสาร         0 - 4246 - 1343 

 ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 35,000,000 บาท 

 

9. ชือบริษัท                 บริษัท แม่โขง กรีนพาวเวอร์ จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์  เป็นการร่วมคา้  

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน 1168 หมู่ที 3  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 โทรศพัท ์                0 - 4242 - 0932 

 โทรสาร                  0 - 4246 - 1343 

 ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 35,000,000 บาท 

 

10. ชือบริษัท                 บริษัท อุดรธานีโซล่าร์ พาวเวอร์ จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์  เป็นการร่วมคา้  

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 สาํนกังาน 1168 หมู่ที 3  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 โทรศพัท ์                0 - 4242 - 0932 

 โทรสาร                  0 - 4246 - 1343 

 ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 35,000,000 บาท 

 

11. ชือบริษัท                 บริษัท อโีอลสั เพาเวอร์ จาํกดั 

                     ลกัษณะความสมัพนัธ์   เป็นบริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั 

 ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษทัทีประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 สาํนกังาน 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซนัส์เพลส ชนัที 25 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี    

  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์           02 - 106 - 8000

 โทรสาร                  02 - 106 - 8000 

 ทุนจดทะเบียน  1,301,301,300 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 1,301,301,300 บาท 
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12. ชือบริษัท                 บริษัท ซีไอเอน็ (ไทยแลนด์) จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นบริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง และมีกรรมการร่วมกนั  

 ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษทัทีประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811 

 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  6,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 6,000,000 บาท 

 

13. ชือบริษัท                 บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชัน จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใน บริษทั ซสัเทนเอเบิล เอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จาํกดั 

 ประเภทธุรกิจ  กิจกรรมของบริษทัโฮลดิงทีไม่ไดล้งทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 

 สาํนกังาน 33/84 อาคารวอลลส์ตรีททาวเวอร์ ชนัที 17 ถนนสุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก

 กรุงเทพมหานคร  

 โทรศพัท ์                 0 - 2652 - 5245 

 โทรสาร                   0 - 2652 - 5245 

 ทุนจดทะเบียน  1,530,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 712,500,000 บาท 

 

14. ชือบริษัท                 บริษัท  เขาค้อ วนิด์ พาวเวอร์ จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใน บริษทั  เขาคอ้ วนิด ์พาวเวอร์ จาํกดั 

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม 

 สาํนกังาน 134 หมู่ที 7 ตาํบลทุ่งสมอ อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  

  โทรศพัท ์                 0 - 2652 - 3000 

 โทรสาร                   0 - 2652 - 3000 

 ทุนจดทะเบียน  1,530,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 1,530,000,000 บาท 

 

15. ชือบริษัท                 บริษัท  เค.อาร์.ทู จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์    บริษทัยอ่ยของ บริษทั  อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั 

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม 

 สาํนกังาน 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซนัส์เพลส ชนัที 25 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี    

  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

  โทรศพัท ์                 0 - 2106 - 8000 

 โทรสาร                   0 - 2106 - 8000 

 ทุนจดทะเบียน  1,827,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 1,827,000,000 บาท 
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16. ชือบริษัท                 บริษัท  เฟิร์ส โคราช วนิด์  จาํกดั 

               ลกัษณะความสมัพนัธ์   บริษทัยอ่ยของ บริษทั อีโอลสั พาวเวอร์ จาํกดั 

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลม 

 สาํนกังาน 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซนัส์เพลส ชนัที 25 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี    

  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

 โทรศพัท ์                0 - 2106 - 8000 

         โทรสาร                  0 - 2106 - 8000 

  ทุนจดทะเบียน  1,996,020,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 1,996,020,000 บาท 

 

17. ชือบริษัท                 บริษัท ซินแก๊ส ลพบุรี จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์ บริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์                0 - 2959 - 5811 

 โทรสาร                  0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  2,000,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ 2,000,000 บาท 

 

18. ชือบริษัท                 บริษัท ซินแก๊ส มหาสารคาม จาํกดั 

                    ลกัษณะความสมัพนัธ์   บริษทัยอ่ยของ บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ 

 สาํนกังาน 59 หมู่ที 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

 โทรศพัท ์                 0 - 2959 - 5811 

 โทรสาร                   0 - 2959 - 5816 

 ทุนจดทะเบียน  3,500,000 บาท 

  ทุนชาํระแลว้ 3,500,000 บาท 
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. .     บุคคลทอีาจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกนิกว่าร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทมีสิีทธิออกเสียงของ

บริษัท 

-  ไม่มี    - 

. .    ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี    - 

 

. .     ผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  อนัดบัแรกถือหุ้นบริษทัรวมกนัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  .  ของจาํนวนหุ้นสามญัทงัหมดของ

บริษทั ณ วนัที 27 ตุลาคม  ดงัต่อไปนี 
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.   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษทัมีหุ้นสามญัจาํนวน  , ,  หุ้น ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้  , ,  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

, ,  หุน้ หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ มูลค่าหุน้ละ   บาท 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมือวนัที  ธนัวาคม   และไดย้า้ยการจดทะเบียนหลกัทรัพยจ์าก

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เมือวนัที  กมุภาพนัธ์   

 

1.5 การออกหลกัทรัพย์อืน 

บริษทัไม่มกีารออกหุน้ประเภทอืนนอกเหนือจากหุน้สามญั 

 

.   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เด็มโกมี้แนวทางการจ่ายเงินปันผลไวช้ดัเจน เพือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น จึงไดก้าํหนดนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลไวด้งันี 

เด็มโกแ้ละบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกวา่ร้อยละ   ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษี และ

สํารองตามกฎหมาย ทงันีคณะกรรมการของบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือ

เปลียนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นครังคราว โดยอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรองสาํหรับการชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพือขยายหรือดาํเนินธุรกิจของเด็มโก ้หรือกรณีมี

การเปลียนแปลงสภาวะตลาด ซึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของเด็มโกใ้นอนาคต 

 ทีผา่นมาเด็มโกพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษี และสาํรอง

ตามกฎหมาย และสาํรองอืนๆ ทีกาํหนดไวใ้นเงือนไขของสญัญา  

 ในงวดการดาํเนินงานปี  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที /  เมือวนัที  กมุภาพนัธ์  มีมติใหเ้ด็มโก้

งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  งวดวนัที  มกราคม  ถึงวนัที  ธนัวาคม   ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ทงันีอตัราการจ่ายเงินปันผล ในปี  ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนืองจากเด็มโกมี้ความจาํเป็นตอ้ง

สาํรองกระแสเงินสดส่วนหนึงเพือใหห้มุนเวยีนในการดาํเนินกิจการ 

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี ยอ้นหลงัเป็นดงันี 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ          (หน่วยล้านบาท) 

 ปี  ปี  ปี  ปี  

. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) .  83.61 .  .  

. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) .  .  .  .  

. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) งดจ่าย 0.03 .  งดจ่าย 

. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) N/A 26.21 20.60 N/A 

 

ในส่วนของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละ

บริษทั โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลขึนอยูก่บัฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัยอ่ย 
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2.  การบริหารจัดการความเสียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสียง  

เด็มโกมี้ความมุ่งมนัในการดาํเนินการบริหารความเสียง ตามกรอบการบริหารความเสียงองค์กรตามแนวทางสากล 

(COSO Enterprise Risk Management Framework)  โดยคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการบริหารความเสียงองคก์ร 

(Corporate Risk Management : CRM ) สนับสนุน  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างการกํากับกิจการ(Governance)   

การบริหารความเสียง (Risk Management) และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance) ใหเ้ป็นส่วนหนึงของการดาํเนินงาน  

มีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารความเสียง ประกอบดว้ย  

1. สายงานบริหารความเสียง ขึนตรงกบักรรมการผูจ้ดัการ ทาํหนา้ทีประจาํวนัเกียวกบัการบริหารความเสียงแทนฝ่ายจดัการ 

พร้อมจดัทาํและ/หรือ ทบทวนระดบัความเสียงทียอมรับได ้นโยบายความเสียง กรอบการบริหารความเสียง  ตลอดจน

กระบวนการบริหารความเสียงทีสาํคญั  

2. คณะทาํงานบริหารความเสียงระดบัหน่วยธุรกิจ มีรองกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน มีหัวหนา้หน่วยงานทุกหน่วยเป็น

คณะทาํงาน มีหนา้ทีใหค้าํปรึกษา หรือขอ้เสนอแนะใหก้ารบริหารความเสียงระดบัหน่วยงาน พร้อมจดัสรรทรัพยากรใน

แต่ละหน่วยงานอยา่งเพียงพอ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัจดัการ (Risk Management Committee : RMC) มีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน 

 มีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการทาํหน้าทีกาํหนดยทุธศาสตร์ และแนวทางการบริหารความเสียงให้ครอบคลุมทวัทงั

องคก์ร ร่วมจดัทาํแผนการบริหารความเสียง และนาํเสนอคณะกรรมการบริหารความเสียงองคก์ร 

4. คณะกรรมการบริหารความเสียงองค์กร (CRM) ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท  ทําหน้าทีกาํหนด และ

ทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสียงองคก์ร กาํกบัและสนบัสนุนให้มีการดาํเนินการบริหารความเสียงองคก์ร 

เพือให้การบริหารความเสียงองค์กรของบริษัท  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ของบริษทั 

 

เพือให้เกิดความชดัเจนในการบริหารความเสียง คณะกรรมการบริหารความเสียงองค์กร (CRMC) ไดก้าํหนดกรอบ

นโยบายการบริหารความเสียงซึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัเป็นทีเรียบร้อยแลว้  ดงันี  

(1) ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสียงทวัทงัองค์กรโดยการให้ความรู้ความเขา้ใจสร้างจิตสํานึก และความ

รับผิดชอบร่วมกนัในเรืองการบริหารความเสียงแก่ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในทุกระดบั  

(2) กําหนดให้มีกระบวนการ แนวทางและข้อกําหนดต่าง ๆ เกียวกับการบริหารความเสียงทีมีความเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพสูงเป็นสากลในการกาํกบัควบคุมความเสียงและลดผลกระทบของความเสียง  

(3) มีการระบุความเสียงดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร ดาํเนินการวเิคราะห์และประเมินความเสียง จดัลาํดบัความสาํคญัของความ

เสียง แลว้ดาํเนินการจดัการกบัความเสียงนัน ๆ ควบคุมการดาํเนินการติดตามประเมินผล และรายงานสถานะความ

เสียงใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสมาํเสมอ รวมทงัมีการสือสารขอ้มูลเกียวกบัความเสียงอยา่งทวัถึง ต่อเนือง

ภายในบริษทัดว้ย  

(4) กาํหนดให้ทุกหน่วยงาน มีการรายงานเหตุการณ์ทีไม่ปรกติ (Incident Report) ทีอาจเป็นความเสียง นาํไปสู่ผลกระทบ 

หรืออาจสร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้ โดยระบุโอกาสเกิด (Probability) และถ้าเกิดแลว้มีระดับผลกระทบ 

(Impact) เพียงใด 

(5) มีการพฒันาตวัชีวดัความเสียงทีสาํคญั (Key Risk Indicators : KRI) ทงัตวัชีวดัเชิงปริมาณ เช่น จาํนวน รายไดผ้ลกาํไร/

ขาดทุน การเพิมขนัของค่าใช่จ่าย เป็นตน้ และตวัชีวดัเชิงคุณภาพ เช่น การครองใจพนกังาน ชือเสียงและภาพลกัษณ์

ของเด็มโก ้ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้  
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(6) กาํหนดให้มีการระบุเพดานความเสียง หรือขีดความสามารถทีจะรับความเสียง (Risk Limit) จากเหตุการณ์ความเสียง 

เพือจาํกดัความเสียหายทีอาจเกิดขึนกบัเด็มโกห้รือผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือสาธารณะ  

(7) มีการกาํหนดเหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึน และระดบัความเสียงทีเป็น Trigger หรือเป็นสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early 

Warning Sign) หรือความเสียงวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Crisis & Emergency Risk) เพือให้ผูรั้บผิดชอบในกระบวนการ

บริหารความเสียง สามารถนาํเอามาตรการจดัการกบัความเสียงมาใชไ้ดอ้ย่างทนัท่วงที เพือลดโอกาสเกิด หรือช่วย

บรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบัเด็มโก ้

(8) กาํหนดให้มีระเบียบการปฏิบติังานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือให้ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือปฏิบติัตาม เพือให้เกิด

การกาํกบั ควบคุมงาน และเป็นการจดัการความเสียงในการดาํเนินงาน 

(9) กาํหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานดา้นการบริหารความเสียงของเด็มโกใ้ห้เป็นไปตาม

นโยบาย 

 

.  ปัจจยัความเสียงต่อการดําเนินธุรกจิของเด็มโก้ 

สาํหรับการบริหารความเสียงในปีทีผ่านมาของเด็มโกน้นั ไดมี้การพฒันา ปรับปรุงระบบการบริหารความเสียงอยา่ง

ต่อเนือง มีการจดัตงัสายงานบริหารความเสียงขึนตรงกบักรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีความเขา้ใจ ถือปฏิบติั 

และให้ความสําคญัว่าการบริหารความเสียงเป็นองค์ประกอบสําคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจทีตอ้งมีความ

เชือมโยงในทุกระดบั ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการบริหารความเสียง ซึงนโยบายการบริหารความเสียง แผนงานบริหาร

ความเสียงประจาํปีตอ้งสอดรับกบัเป้าหมายทางธุรกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เพือให้

บริษทับรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสามารถรับมือกบัการเกิดสถานการณ์ทีไม่คาดคิดไดอ้ย่างทนัท่วงที หรือลดผลกระทบที

อาจจะเกิดขึนกบับริษทั โดยเฉพาะในปีนีทีมีการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม

ของประเทศอย่างรุนแรง ซึงหากนับรวมผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลียนแปลงนโยบายดา้นพลงังาน ความ

ล่าชา้ของการลงทุนโครงสร้างพืนฐานของ EEC  และการเปลียนแปลงวฒันธรรมทางสงัคม ลว้นส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของเด็มโก้ แต่อย่างไรก็ดี เด็มโก้ก็ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ทังช่องทางหาธุรกิจใหม่ การหารายได้ การลดค่าใช้จ่าย  

แผนการลงทุน แผนการบริหารความเสียง แผนบริหารความต่อเนืองในภาวะวกิฤตอยา่งเร่งด่วนและรอบคอบ ทาํให้ปีทีผา่นมา

เด็มโกส้ามารถดาํเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ์วกิฤตได ้ โดยการดาํเนินงานทีสาํคญัไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัอนุมติัคู่มือการ

บริหารความเสียง (ฉบบัปรับปรุง ตุลาคม 2563) คู่มือการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต แผนการจดัการและการสือสารในภาวะ

วิกฤต   (Crisis Communication Management)  นโยบายการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ  (Business Continuity Policy) 

แผนการบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ สําหรับไซต์งาน  (Business Continuity Plan for Covid) แนวทางปฏิบติัในการเตรียม

ความพร้อมสําหรับปฏิบัติงานจากทีพกัสําหรับพนักงานกลุ่มบริษทัเด็มโก ้  มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน -โควิด 19   

และการกาํหนดวิธีปฏิบติัในกรณีเขา้บริษทั กบัในกรณีพบพนักงานอยูใ่นกลุ่มเสียง รวมถึงมีการแต่งตงัคณะทีปรึกษาฝ่ายบริหารใน

วกิฤตไวรัสโควดิ 19 ระบาด (Crisis Management DEMCO 2020 ) ซึงประกอบดว้ยประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ 

โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารความเสียงองคก์รเป็นประธาน ติดตามการดาํเนินโครงการทีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์

โรคระบาดไวรัสโควดิ - 19 พร้อมให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการความเสียง โดยให้ฝ่ายโครงการรายงานความ

คืบหนา้โครงการทีดาํเนินการอยูท่งัหมด ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - 19 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข และ

มีการรายงานสภาพคล่องของเด็มโก ้ใหค้ณะทีปรึกษาฯ ทราบทางไลน์ทุกวนัจนัทร์  
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สาํหรับแนวทางการบริหารความเสียง กระบวนบริหารความเสียงของเด็มโก ้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนสามารถ

ศึกษาไดจ้ากคู่มือการบริหารความเสียง (ฉบบัปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2563) ประกอบดว้ย การระบุ การวิเคราะห์ การประเมิน 

การจดัการ การสือสารให้ความรู้ และการตรวจติดตามการนาํไปปฏิบติั และการทบทวนความเสียงทงัระยะสันและระยะยาว 

รวมทงัมีการวิเคราะห์ความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  ความเสียงดา้นสภาพแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นเรืองการเปลียนแปลง

ทางดา้นภูมิอากาศ มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางดินและนาํ เป็นตน้  ความเสียงดา้นการเปลียนแปลงในเชิงวฒันธรรมทาง

สงัคม ความเสียงจากภยัคุกคามไซเบอร์ และความมนัคงปลอดภยัไซเบอร์ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล ทีครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิ

มนุษยชน  เพือให้สามารถระบุปัจจยัเสียงทงัภายใน และภายนอก พร้อมทงักาํหนดมาตรการ แผนรองรับและมาตรการป้องกนั

ตามแผนการบริหารความเสียงซึงครอบคลุมและเชือมโยงกิจกรรมสาํคญัของทุกสายงาน  โดยสายงานบริหารความเสียงจะนาํ

แผนการบริหารความเสียงประจาํปีขออนุมติัตามลาํดบัชนัจนถึงคณะกรรมการบริษทั รวมถึงมีการรายงานผลการบริหารความ

เสียงทีสาํคญัของเด็มโกอ้ยา่งต่อเนือง 

ความเสียงหลกัของเด็มโก ้ไดแ้ก่  

1. ความเสียงด้านกลยุทธ์ 

เด็มโกต้ระหนกัถึงความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปรับเปลียนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ

ดา้นพลงังาน การออกกฎหมาย หรือ ขอ้บงัคบัของราชการ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทงัภายในและต่างประเทศ  ทีอาจส่งผลกระทบ

ให้เด็มโกไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ทงัระยะสัน และระยะยาว รวมถึงการลงทุนและขยายธุรกิจโดยเฉพาะใน

ธุรกิจใหม่ เช่น Micro Grid Energy Storage ธุรกิจแบบการบริหารสินทรัพยแ์บบ Condition Based Maintenance เป็นตน้ ซึงเป็น

กลยทุธ์ในการสร้างความเจริญเติบโตใหก้บัเด็มโก ้อยา่งไรก็ตามการวางแผนการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ดงักล่าวอาจไม่เหมาะสม

หรือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 เด็มโก้ได้ให้ความสําคัญกับมาตรการในการติดตาม และวิเคราะห์ ประเมินขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

กฎหมาย และนโยบายทงัภายในและต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด เพือประเมินผลกระทบทีอาจจะมีต่อการดาํเนินงานตามแผนกล

ยทุธ์ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้   มีการทบทวนแผนการบริหารความเสียงอยา่งสมาํเสมอ มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสียงใน

การลงทุน รวมถึงการกาํหนดมาตรการรองรับหรือป้องกนัความเสียงควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการและ

ผลตอบแทนการลงทุน  โดยกระบวนการพิจารณา กลนักรอง ไดเ้สนอให้คณะกรรมการลงทุน และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

ความเสียงองคก์รทีมีประสบการณ์ ใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาแผนกลยทุธ์ แผนการลงทุน

ในธุรกิจทีจะสร้างการเจริญเติบโตและมูลค่าเพิมใหก้บัเด็มโกภ้ายใตค้วามเสียงทีเหมาะสม 

2. ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

                เด็มโก้มุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจให้มีความสมดุลทังในด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และการลงทุนเพือสร้าง

ผลตอบแทน ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างความยงัยืนในกบัองคก์ร เด็มโกจึ้งมีความจาํเป็นตอ้งใช้

เงินทุนหมุนเวียนในขนัตอนการประมูลงาน การเตรียมงาน รวมถึงขนัตอนการจดัซือจดัจา้งเพือการดาํเนินการในโครงการ 

ดงันนั หากเด็มโกไ้ม่มีการบริหารจดัการสภาพคล่องทีดี อาจส่งผลต่อการดาํเนินงานโครงการ หรือความสามารถในการรับงาน

ใหม่และการขยายธุรกิจของเด็มโกใ้นอนาคต รวมถึงไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได ้ซึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องเด็มโกท้งั

ในปัจจุบนัและในอนาคต นอกจากนี สัญญาณเตือนถึงปัญหาสภาพคล่องยงัอาจรวมถึงตน้ทุนเงินทุนทีเพิมสูงขึน การถูกเรียก

หลักประกันในการกู้ยืมเพิมเติม  ความน่าเชือถือในตลาด  การลดลงของวงเงินในการกู้ยืม  เด็มโก้จึงได้มอบหมายให้

คณะกรรมการลงทุนกาํหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารสภาพคล่อง  และนโยบายการกูย้ืมเงิน เสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาอนุมติั  เพือนาํมากาํหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการกูย้มืเงินของเด็มโก ้ 
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3. ความเสียงด้านการตลาด 

ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโดยทัวไปโดยเฉพาะเศรษฐกิจหลงัจากทีสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 

ส่งผลกระทบต่อการเคลือนไหวของอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ งบประมาณการลงทุนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน การเปลียนแปลงพฤติกรรม ความตอ้งการบริโภคของทงัในประเทศ และต่างประเทศ ทีผา่นมาเด็มโกใ้ชเ้ครืองมือใน

การบริหาร อตัราส่วนทางการเงินวิเคราะห์ปัจจยัพืนฐานของเด็มโกด้า้นความสามารถในการแข่งขนั ความเข็มแข็งของฐานะ

การเงินของเด็มโก ้ประกอบกบัการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกเพือประเมินโอกาสและผลกระทบทางธุรกิจของเด็มโกด้ว้ยความ

ระมดัระวงั ก่อนกาํหนดกลยทุธ์ทีเหมาะสม เช่น การแบ่งสัดส่วนทีมาของรายได ้ดว้ยธุรกิจเดิมแบบรับเหมา ก่อสร้าง EPC ต่อ 

ธุรกิจใหม่ทงัในเรืองของการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์การพฒันา Business Model ระบบบริหาร

เครือข่าย Smart Grid/ Micro Grid/ Energy Storage เพือเพิมช่องทางการตลาดและการไดม้าซึงกระแสเงินสดทีสมาํเสมอ   เด็มโก้

มีนโยบายทีจะประเมินความผนัผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงทบทวนปัจจยัพืนฐานและโอกาสทางธุรกิจอยา่งสมาํเสมออยา่งนอ้ยปี

ละ  ครัง หรือเมือเหตุการณ์วกิฤติฉุกเฉินเกิดขึนในทนัที 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย เป็นปัจจยัทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนของเด็มโก ้และส่งผลกระทบโดยออ้มกบั

การลงทุนของภาคเอกชนทีจะมีการขยายธุรกิจซึงเป็นทีมาของรายไดจ้ากธุรกิจการให้บริการของเด็มโก ้ อยา่งไรก็ตามความผนั

ผวนนี เป็นสิงทีนอกเหนือการควบคุม เด็มโกใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัดงักล่าว ดว้ยการกาํหนดมาตรการรองรับผลกระทบทีอาจ

เกิดขึน  เช่น การควบคุมตน้ทุนงานดว้ยการสังซือสินคา้และกาํหนดส่งสินคา้จากผูข้ายให้สอดคลอ้งกับสัญญาของผูว้่าจ้าง  

รวมถึงมีการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัคู่คา้ รวมถึงสถาบนัการเงินอยา่งสมาํเสมอ   

4. ความเสียงด้านการปฏิบัตงิานให้ถูกต้องตามสัญญา  
เนืองจากธุรกิจของเด็มโกส่้วนใหญ่ตอ้งเสนอราคาการให้บริการเป็นแบบรับเหมาแบบตายตวั โดยกาํหนดตงัแต่เริม

ประมูลงาน ซึงในระหวา่งการดาํเนินการ ราคาของวสัดุและอุปกรณ์ อาจมีการเปลียนแปลงสูงขึน หรือผูรั้บเหมาไม่มีคุณภาพ 

หรือโครงการล่าชา้กวา่กาํหนด ซึงส่งผลใหเ้ด็มโกมี้ตน้ทุนโครงการสูงขึน  ปัจจยัเสียงทีมีผลกระทบต่อตน้ทุนนี ถือวา่เป็นความ

เสียงทีเด็มโก้ให้ความสําคญัในลาํดับตน้ คณะกรรมการบริหารความเสียงองค์กรได้กาํหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการ

บริหารความเสียงระดบัจดัการ ติดตามปัจจยัเสียงทีเกียวกบัการบริหารโครงการ และรายงานผลการติดตามความเสียงดงักล่าวให้

คณะกรรมการบริหารความเสียงองคก์รทราบทุกไตรมาส  ทงันีเด็มโกไ้ดก้าํหนดมาตรการทีจะลดความเสียงจากเหตุต่าง ๆ ดงันี 

การลดความเสียงอนัเนืองมาจากราคาวสัดุเปลียนแปลง มีสองกรณี คือ ในกรณีเป็นอุปกรณ์หลกั  เด็มโกจ้ะทาํการตก

ลงกบัผูจ้ดัจาํหน่ายตงัแต่ช่วงของการเริมประมูลงาน เพือขอยืนยนัราคาใหค้รอบคลุมระยะเวลาทีประกาศผลผูที้ไดง้าน และเมือ

ลงนามในสญัญาจา้งแลว้ เด็มโกจ้ะออกคาํสงัซือเพือควบคุมตน้ทุนให้คงที ส่วนกรณีเป็นวสัดุทวัไป ซึงมีผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย 

เด็มโกจ้ะรวบรวมปริมาณสังซือจากหลาย ๆ โครงการ เพือเพิมอาํนาจต่อรอง ทาํใหมี้ราคาตน้ทุนต่อหน่วยทีลดลง ดงันนั ทีผา่น

มาเด็มโกจึ้งไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลงราคาวสัดุทวัไปไม่มากนกั 

ส่วนการลดความเสียงในการดาํเนินงานและบริหารจดัการโครงการโดยผูรั้บเหมาทีไม่มีคุณภาพ ซึงอาจเกิดจากการ

ขาดความเอาใจใส่ในงานและทาํงานผิดพลาด นาํมาซึงความล่าชา้ของโครงการ เด็มโกไ้ดแ้กไ้ขโดยแต่งตงัและมอบหมายงาน

โครงการให้แก่ผูจ้ดัการโครงการเป็นผูค้วบคุมผูรั้บเหมา โดยพิจารณาถึงปริมาณงานทีอยู่ในความรับผิดชอบปัจจุบนั รวมทงั

ความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้นของผูจ้ดัการโครงการแต่ละราย และกาํหนดให้ผูบ้ริหารสายงานวศิวกรรมเป็นผูก้าํกบั

ดูแลการบริหารจัดการของผูจ้ ัดการโครงการอีกชนัหนึง นอกจากนีเด็มโกมี้คู่มือการปฏิบัติงานในการจ้างผูรั้บเหมา มีการ

ประเมินผูรั้บเหมาหลงังานเสร็จสินดว้ย 

ความเสียงการเพิมของตน้ทุนอนัเนืองมาจากโครงการล่าชา้กวา่กาํหนด ในกรณีทีความล่าชา้เกิดจากเจา้ของโครงการ 

ซึงอาจมีสาเหตุจากผูว้่าจา้งตอ้งการเปลียนแปลงแบบก่อสร้าง หรือการส่งมอบพืนทีล่าช้า หรือสาเหตุอืน ๆ ทีไม่ไดเ้กิดจาก



   
 
 
                         บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 53 

ความผิดของเด็มโก ้หากมีผลใหโ้ครงการมีค่าใชจ่้ายเพิมขึน เด็มโกจ้ะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิมจากเจา้ของโครงการตามสญัญาทีตก

ลงกนัไวก่้อนได ้     

สาํหรับความเสียงทีอยูเ่หนือการควบคุมของเด็มโก ้เช่น จากภยัธรรมชาติและอุบติัภยัประเภทต่าง ๆ เด็มโกไ้ดล้ดความ

เสียงเหล่านีโดยการหามาตรการรองรับความเสียง โดยเฉพาะการประกนัภยั สาํหรับในดา้นงานก่อสร้าง เด็มโกจ้ะกาํหนดไวใ้น

สัญญาของโครงการ และสําหรับโครงการทีมีมูลค่าสูงหรือโครงการของหน่วยงานภาครัฐ เด็มโก้จะจัดทําประกันภัยเพือ

คุม้ครองความเสียงทุกประเภท (Insurance for All Risk)  

5. ความเสียงด้านทรัพยากรบุคคล 

เด็มโกใ้ห้ความสาํคญักบัทรัพยากรบุคคลมาก เพราะถือเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการขบัเคลือนองคก์รให้บรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจของเด็มโก ้โดยเด็มโกต้อ้งมีความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคล ทงัความรู้ ความสามารถ และจาํนวนทีเพียงพอ เด็มโกจึ้ง

มุ่งมนัทีจะพฒันาและรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพ ให้คงอยู่กบับริษทั รวมถึงสร้างความเจริญกา้วหน้าให้แก่บุคลากรในแต่ละ

ระดับชัน  สําหรับความเสียงทีเกียวกบับุคลากร มกัเกิดจากเด็มโก้มีบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ 

รวมถึงการพึงพาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม   ซึงเด็มโกไ้ดก้าํหนดมาตรการทีจะลดความเสียงดา้นบุคลากรจากเหตุต่าง ๆ ดงันี 

- ความเสียงจากกาํลงัคนและความสามารถ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

ในสภาวะเศรษฐกิจขยายตวั อาจทาํให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงาน เด็มโกจึ้งให้ความสาํคญักบัปัจจยั

ดงักล่าว โดยจดัให้มีการติดตาม และประเมินสภาวการณ์ของเศรษฐกิจอยา่งสมาํเสมอ ขณะเดียวกนัก็สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากร

คุณภาพมีความผูกพันกับองค์กร มีผลตอบแทนทีเหมาะสม และเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้

ความสามารถ รวมถึงกาํหนดแนวทางความกา้วหนา้ในการทาํงานตามสายงานเพือให้พนกังานมีความเชือมนัทีจะอยูก่บัองคก์ร

ในระยะยาว 

- ความเสียงจากการพงึพาวศิวกร 

ในการดาํเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตงังานระบบจาํหน่ายไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้ายอ่ยงาน

ก่อสร้างสายส่ง  งานดา้นพลงังานทดแทนจาํเป็นทีตอ้งพึงพาบุคลากรทีมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอยา่ง

ยงิวศิวกรผูท้าํหนา้ทีควบคุมและบริหารโครงการ ตงัแต่ระดบัผูจ้ดัการโครงการ ซึงหากเด็มโกสู้ญเสียวศิวกรเหล่านีไปยอ่มส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการรับงานและการบริหารจดัการ เพือป้องกนัความเสียงดังกล่าว เด็มโกจ้ัดให้มีสวสัดิการและ

มาตรการจูงใจพนกังานให้มีความผูกพนักบัองคก์รในระยะยาว นโยบายการบริหารและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนือง รวมถึงมี

การกระจายอาํนาจการบริหารงานเพือลดการพงึพิงบุคลากรเป็นรายบุคคล 

- ความเสียงจากการพงึพาผูบ้ริหาร 

คณะผูบ้ริหารของเด็มโก ้เป็นผูที้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้า งานโทรคมนาคม ดงันัน 

หากมีการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการรับงานและผลการดาํเนินงานของเด็มโก้

ในอนาคต  เพือลดการพึงพาผูบ้ริหารดงักล่าว เด็มโกไ้ดก้าํหนดนโยบายเพือกระจายอาํนาจการบริหารงานดว้ยการแต่งตงัและ

มอบหมายอํานาจหน้าทีให้แก่คณะกรรมการบริหาร เพือให้ร่วมดูแลงานในส่วนงานต่าง ๆ  ทีเหมาะสมสอดคล้องกับ

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ รวมถึงกาํหนดนโยบายใหมี้การพฒันาผูบ้ริหารทดแทนอยา่งเพียงพอ 

นอกจากการกาํหนดมาตรการลดความเสียงดา้นบุคลากรดงักล่าวแลว้ เด็มโกย้งัมีนโยบายการกาํกบัดูแลให้มีแผนสืบ

ทอดตาํแหน่ง เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง เช่น กรรมการผูจ้ ัดการ รองกรรมการผูจ้ ัดการ ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่าย    หัวหน้างาน   ทีว่างลง เพือให้มนัใจว่าการวางแผนบุคลากรในตาํแหน่งสําคญัจะสามารถ

ป้องกนั บรรเทา หรือยบัยงั ความเสียงดา้นการพึงพาผูบ้ริหาร รวมถึงกาํหนดใหมี้นโยบายการสรรหาหรือคดัเลือกบุคลากรทีจะ

สามารถทดแทนบุคลากรในตาํแหน่งเสียงได ้รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหา คดัเลือก โอนยา้ยไวล่้วงหนา้  
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6. ความเสียงด้านการทุจริต 

ความเสียงดา้นการทุจริตประกอบดว้ย 3 ประเภท คือ ความเสียงจากการยกัยอกทรัพยสิ์น ซึงนาํไปสู่การครอบครอง

ทรัพยสิ์นของเด็มโกอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นเหตุให้เด็มโกสู้ญเสียทรัพยสิ์น โอกาสหรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาทีจะหา

ประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น  ประเภททีสองคือความเสียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั  เป็นการใชอ้าํนาจหนา้ทีโดยมิชอบกระทาํ

การใด ๆ เพือให้ไดม้าซึงประโยชน์อนัมิควรไดท้งัต่อองคก์ร ตนเอง หรือผูอื้น ซึงครอบคลุมถึงการให้ และ/หรือรับสินบน การ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์การข่มขู่และ/หรือ เรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพือใหไ้ดรั้บความสะดวกดว้ย และความเสียง

ดา้นทุจริตประเภททีสาม คือ ความเสียงจากการทุจริตในการรายงาน  เป็นการปรับปรุงแกไ้ขรายงานต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทาง

การเงิน เช่น งบการเงิน บนัทึกการเงิน หรือรายงานทีไม่ใช่ทางการเงิน เพือปิดบงัการยกัยอกทรัพยห์รือการกระทาํทีไม่เหมาะสม 

หรือเพือหาประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้น ซึงส่งผลให้งบการเงิน บนัทึกการเงิน หรือรายงานต่าง ๆ ของเด็มโกไ้ม่ถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริง 

การประเมินความเสียงดา้นการทุจริต มีวตัถุประสงคเ์พือให้ทุกหน่วยงานในเด็มโกด้าํเนินการเชิงรุก เพือระบุ ประเมิน 

และทบทวนความเสียงดา้นการทุจริตขององคก์ร รวมทงัสร้างความตระหนกัถึงความเสียงดา้นการทุจริตทีอาจเกิดขึน และส่งผล

กระทบต่อวตัถุประสงค์และการดาํเนินงานขององค์กร เพือให้มนัใจว่าความเสียงดา้นการทุจริตไดถู้กระบุ และจดัการอย่าง

ทนัท่วงที อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของทุกหน่วยงานตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลความเสียงดา้นการทุจริตทีอาจเกิดขึนใน

หน่วยงานของตน   

มาตรการป้องกนัการทุจริตสามารถช่วยเด็มโกล้ดความเสียงทีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตในองคก์รได ้ ดงันนัการประเมิน

ความเสียงด้านการทุจริต การออกแบบและปฏิบัติงานตามการควบคุมภายในทีเหมาะสมเพือลดความเสียงด้านการทุจริต 

ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตให้แก่บุคลากรของเด็มโก ้เป็นปัจจยัสําคญัในการช่วยป้องกนั

การเกิดการทุจริตในองคก์ร                   

 ในการบริหารจดัการความเสียงดา้นการทุจริตนนั เด็มโกไ้ดจ้ดัใหมี้นโยบาย คู่มือปฏิบติังาน และมาตรการเพือต่อตา้น

การทุจริตและคอร์รัปชนั เช่น นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั คู่มือการบริหารความเสียงดา้นการทุจริต คู่มือการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ แนวทางปฏิบติัในการสนบัสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง แนวทางปฏิบติั

ในการบริจาคเพือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และแนวทางปฏิบติัในการรับหรือให้ของขวญั ของกาํนัล และการเลียง

รับรอง เป็นตน้ ทงันีเพือให้บุคลากรของเด็มโกเ้ขา้ใจหลกัการดา้นจริยธรรมและแนวทางการปฏิบติังานทีดีของเด็มโก ้รวมทงั

เพือสร้างความตระหนกั จิตสาํนึกและค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริตให้แก่บุคลากรของเด็มโก ้ทงันี นโยบาย คู่มือปฏิบติังาน 

และมาตรการทีเกียวขอ้งได้ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทาํการทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบาย และคู่มือทีเกียวขอ้งเป็นประจาํอยา่งน้อยทุก  ปี เพือให้มนัใจวา่ความเสียงดา้นการทุจริตไดรั้บการจดัการ

อยา่งเหมาะสม 

7. ความเสียงทจีะเกดิขนึใหม่  

เป็นความเสียงต่อธุรกิจจาก Technology Disruption ทีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของเด็มโก้ เช่น 

การนาํเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) และ/หรือ Internet of Things  มาใชเ้ป็นตน้ การเปลียนแปลงในเชิง

วฒันธรรมทางสงัคมของบุคคลในวยัต่าง ๆ  โดยเฉพาะคนวยัทาํงานรุ่นใหม่ทีชอบอิสระในการทาํงาน อยูก่บัระบบ On line และ 

Internet ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวติ การใชพื้นทีร่วมในการทาํงาน  การทาํงานทีบา้น เป็นตน้ รวมถึงการ

เปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ซึงเด็มโกต้อ้งคอยเฝ้า

ติดตามเรืองความเสียงใหม่ ๆ อยา่งใกลชิ้ด พร้อมพฒันาบุคลากรใหมี้ความเขา้ใจในเรืองสิงใหม่ ๆ ทีเกิดขึน  เพือเป็นการเตรียม

ความพร้อม หากเกิดความเสียงใหม่ ๆ ขึน เด็มโกย้งัสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนือง บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจทีวางไว ้ 
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. การขับเคลือนธุรกจิเพือความยงัยืน  

สารจากประธานกรรมการ   

ตลอดระยะเวลา 28  ปีทีบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ยดึมนัการพฒันาอยา่งยงัยนื เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจบน

พืนฐานการจดัการองคก์รอยา่งสมดุล โดยคาํนึงถึงการสร้างความเข็มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยา่งยงัยนื ควบคู่กบั

ความรับผิดชอบทีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม และบุคคลทีเกียวขอ้งภายใตก้ารกาํกบักิจการทีดีเป็นสาํคญั ทุกกิจกรรม

ของเด็มโกจ้ะตอ้งดาํเนินการบนหลกัการของความยงัยืน และมุ่งผลลพัธ์ทียงัยนื เพือสร้างคุณค่าร่วม และดาํรงการยอมรับและ

ความเชือมนัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

ดว้ยประเด็นท้าทายต่าง ๆ ทีเกิดขึน ในปี 2563 ทงัการแพร่ระบาดของการติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สงครามการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบัสาธารณรัฐประชาชนจีน ภาวะโลกร้อน ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

และเทคโนโลยทีีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทีทาํใหทุ้กภาคส่วนตอ้งปรับตวั  เพือกา้วขา้มวกิฤตการณ์นีไปดว้ยกนั คณะกรรมการ

บริษัทจึงได้มีการแต่งตังคณะกรรมการความยงัยืน ทีประกอบด้วยประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแต่งตัง

คณะทํางานพฒันาความยงัยืน ทีประกอบด้วยคณะผูบ้ริหารของบริษัท เพือเสริมสร้างและกํากับดูแลกระบวนการในการ

ขบัเคลือนธุรกิจสู่ความยงัยืนในทุกระดบัขององค์กร เพือให้มนัใจว่าการดาํเนินการตามทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีการบูรณาการกรอบ และประเด็นความยงัยืนทีสาํคญั ให้การดาํเนินงานดา้นความยงัยนืได้

กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รของบริษทั  

ในด้านการกาํกบัดูแลมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั คณะกรรมการบริษทัมีความตระหนักรู้และเขา้ใจถึงบริบทของ

ปัญหาคอร์รัปชนั ผลกระทบทีมีต่อกิจการภาคธุรกิจและสังคมโดยรวม มีเจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ (Zero 

Tolerance) กบัให้ความสาํคญัโดยเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ตงัแต่ปี 2559 จนถึง

ปัจจุบนั และให้ความสําคญักบัแนวปฏิบติัทีดีสําหรับคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการในการกาํกบัดูแลมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

รวมทังมีกระบวนการสือสารนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั ความเขา้ใจในความเสียงด้านคอร์รัปชันทีสําคญัของกิจการ ไปยงั

ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ อยา่งต่อเนือง 

สุดทา้ยนี ดิฉันในนามของบริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ขอขอบคุณพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนทีได้

สนบัสนุนการดาํเนินงานของเด็มโกด้ว้ยดีเสมอมา ทงันีเด็มโกย้งัคงมุ่งมนัดาํเนินธุรกิจภายใตธ้รรมาภิบาลควบคู่ไปกบัการสร้าง

คุณค่าร่วมกนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม พร้อมทีจะกา้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการ

ชนันาํดา้นนวตักรรมและความยงัยนืในระดบัสากล 

       

      นางประพร์ี  ปุ้ยพนัธวงศ์ 
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.   นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยงัยืน 

นโยบายพฒันาความยงัยืน 
เด็มโกไ้ด ้ดาํเนินธุรกิจดว้ยการน้อมนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการบริหารองค์กร โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้าง

ภูมิคุม้กนัทีดีในตวั โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นเงือนไข  ดว้ยความมุ่งมนัดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของทางสายกลางและความ

ไม่ประมาท ภายใตพื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือความยงัยืนของเด็มโก ้อนัก่อใหเ้กิดคุณค่าร่วม

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม ในห่วงโซ่คุณค่าของเด็มโก ้และเพือยกระดบัการพฒันาอยา่งยงัยนื คณะกรรมการบริษทั 

จึงได้กาํหนดนโยบายพฒันาความยงัยืนองค์กรเพือถือเป็นแนวทางดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ ทังในประเทศและ

ต่างประเทศ ไวด้งันี 

1. ปรัชญา 
เด็มโก ้ยึดมนัการพฒันาอยา่งยงัยืน เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจบนพืนฐาน การจดัการองค์กรอยา่งสมดุล โดย

คาํนึงถึงการสร้างความเขม้แข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยา่งยงัยืนควบคู่กบัความรับผิดชอบทีพึงมีต่อเศรษฐกิจ ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั สิงแวดลอ้ม และสังคม เป็นสาํคญั ทุกกิจกรรมของเด็มโก ้จะตอ้งดาํเนินการบนหลกัการของความยงัยืน

และมุ่งผลลพัธ์ทียงัยนื เพือสร้างคุณค่าร่วมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดาํรงการยอมรับและความเชือมนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

2. นโยบาย 

2.1 กลยุทธ์ความยงัยืน 

1) กาํหนดให้มีกลยทุธ์การพฒันาอยา่งยงัยืนขององคก์รทีครอบคลุมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี การบริหารความ

เสียงองคก์ร โครงการและความเสียงใหม่ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต 

2) กาํหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเสียงทีมีผลกระทบต่อความยงัยนืของบริษทั ทงัในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้มและธรรมาภิบาล และให้พิจารณาเป็นประเด็นสาํคญัในการวางแผนธุรกิจ การ

ตดัสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการดาํเนินงาน เพือรักษาความมนัคงและยงัยนืขององคก์ร 

2.2 ธรรมาภบิาล 

1) ยึดถือหลกัคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังาน พร้อมทงัปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วธีิการและมาตรฐานทีหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวแ้ละทีสากลยดึถือปฏิบติั 

2) ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั รวมทังนโยบาย ระเบียบ 

ประกาศ คาํสังของบริษทัทีเกียวขอ้ง เช่น การกาํกบัดูแลกิจการทีดี การบริหารความเสียง การบริหารความ

ต่อเนืองทางธุรกิจ นโยบายบญัชีและการเงิน นโยบายเกียวกบัผูถื้อหุ้น พนกังาน สังคมและสิงแวดลอ้ม การ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การใชง้าน

ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายการกาํกบัดูแลความมนัคงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

2.3 เศรษฐกจิ 

1) แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนือง โดยมีการ

กาํหนดเป้าหมาย วธีิการวดัผล การติดตาม และการประเมินความยงัยนืของกิจกรรม 

2) พฒันาและส่งเสริมนวตักรรมองคก์ร และเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหเ้ป็นกลยทุธ์ธุรกิจ เพือสร้างมูลค่าเพิมและความ

เติบโตขององคก์รในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการ

พฒันาอยา่งยงัยนื 
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2.4 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

1)   กระตุน้จิตสํานึกและปลูกฝังวฒันธรรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การปกป้องดูแล สิงแวดลอ้ม 

และความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ 

2)  ตงัเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทํางานเป็น “ศูนย”์ โดยตอ้งพฒันา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านความ

ปลอดภยัใหเ้หนือกวา่ทีเกณฑก์ฎหมายกาํหนด พร้อมทงัหา้มดาํเนินการใดทีปราศจากมาตรการควบคุมความ

ปลอดภยั รวมทงัไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการอบรมดา้นความปลอดภยัทีรองรับอยา่งเหมาะสม

และเพียงพอ 

2.5 สิทธิมนุษยชน 

1)   ปฏิบติัต่อพนักงานและลูกจา้งโดยไม่เลือกปฏิบติั ให้โอกาสอยา่งเท่าเทียม มอบหมายงานให้เพียงพอตาม

ความสามารถและผลตอบแทนทีเหมาะสม ห้ามการจา้งแรงงานทีมีอายตุาํกวา่  ปี และแรงงานผิดกฎหมาย 

โดยครอบคลุมถึงพนกังานและลูกจา้งของคู่คา้ และ/หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2)   ดูแลและคุม้ครองความปลอดภยัแก่พนกังานลูกจา้ง และทรัพยสิ์นของบริษทั โดยไม่ให้กระทบกบัสิทธิและ

ความปลอดภยัของผูอื้น รวมทงัปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาขอ้มูลลบั การเปิดเผยขอ้มูล และการใช้

ประโยชน์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

3)   เคารพสิทธิ ใหเ้กียรติ และปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งของบริษทั และคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึง

ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

2.6 สังคมและชุมชน 

1) ลงทุนพฒันาศกัยภาพความสามารถของพนักงานดว้ยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้และทรัพยากรที
จาํเป็นต่าง ๆ พร้อมทงัสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีปลอดภยั กระตุน้ให้เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค ์

และทาํงานไดเ้ตม็ศกัยภาพและขีดความสามารถ 

2) ตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ทงัในดา้นปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑ์
และบริการตามสญัญาอยา่งครบถว้น 

3) เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้งดว้ยการเปิดกวา้งรับฟัง
ความคิดเห็น การปรึกษาหารืออยา่งโปร่งใส และสร้างสรรค ์ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียม และเคารพในความ

แตกต่าง ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติและความเขม้แขง็ของชุมชน 

4) ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พนัธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียอืน ๆ เพือมีส่วนในการพฒันา และ/หรือประยกุตใ์ชม้าตรฐานและวธีิปฏิบติัดา้นความยงัยนืทีดีของ

อุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่าง ๆ 

2.7 สิงแวดล้อมและการรับมือกบัการเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

1) ดําเนินการจัดการคุณภาพสิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง พร้อมทงัลงทุนพฒันา และปรับปรุงระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม รวมทงัแสวงหา

มาตรการและวธีิการใหม่ ๆ เพือยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการและควบคุมคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดียงิขึน 

2) คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการปล่อยมลสาร ของ

เสีย และก๊าซเรือนกระจก เพือป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคมให้น้อย

ทีสุด 
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3) กาํหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตโครงเหล็ก และการดาํเนินธุรกิจของบริษทั กาํหนด

วิธีการประเมินความเสียงและผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศทีมีต่อการผลิตและธุรกิจ 

แสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชันบรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการ

เปลียนแปลงภูมิอากาศ เพือใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนื 

2.8 การเปิดเผยข้อมูล 

1) เปิดเผยนโยบายพฒันาความยงัยนื ขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นความยงัยนืและผลการดาํเนินงานในทุกมิติ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานทีสากลยอมรับอยา่งเพียงพอ 

โปร่งใส และในเวลาทีเหมาะสม เพือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมนัในการพฒันาองคก์รอยา่งยงัยนื 

2) เปิดเผยนโยบายฉบบันีแก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน 

และดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2.9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 

1) สร้างความตระหนกัและปลูกฝังจิตสาํนึกทีดีให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานโดยจดัให้มีการสือสารอยา่งทวัถึง 

และการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ความซือสตัยสุ์จริต และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที

ดีในการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจเป็นประจาํทุกปี 

2) สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้มให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนกังาน โดยการสือสารอยา่งทวัถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกบัประเด็นดา้นสิงแวดลอ้มและสงัคม

ทีมีนยัสาํคญัต่อความยงัยนืขององคก์รเป็นประจาํทุกปี 

2.10 การปฏบิัตติามนโยบาย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งทุกระดบัและทุกคน มีหน้าทีสนบัสนุน ส่งเสริมและปฏิบติังานให้

สอดคลอ้งกบันโยบายพฒันาความยงัยืนฉบบันี จนเป็นวฒันธรรมดาํเนินงานทีคาํนึงถึงประโยชน์ทีสมดุลทงัดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

 

เป้าหมายการจดัการด้านความยงัยืน  

 เด็มโกมุ่้งมนัทีจะพฒันาองคก์ร และขยายธุรกิจ ทงัภายในและต่างประเทศ ในดา้นทีเกียวขอ้งกบังานวิศวกรรมไฟฟ้า 

โดยมีเป้าหมายหลกัทีจะเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และติดตงังานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตงัแต่งานระบบไฟฟ้าและเครืองกล 

จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงัลม และพลงัแสงอาทิตย ์รวมถึงแสวงหา

โอกาสเป็นผูล้งทุนในฐานะผูผ้ลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคประเภทอืน 

 

ยุทธศาสตร์การดาํเนินธุรกจิของเดม็โก้ 

เด็มโกไ้ดก้าํหนดยทุธศาสตร์ตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจโดยใชปั้จจยัภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการดาํเนิน

ธุรกิจทียดึหลกัธรรมาภิบาลและการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางธุรกิจ เพือใหเ้กิดความเขา้ใจที

ตรงกนั ระหวา่ง คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของเด็มโก ้ตามแนวทางของการ

พฒันาความยงัยนื คณะกรรมการวา่ดว้ยการพฒันาความยงัยนื และคณะทาํงาน ไดร่้วมกนัใหค้าํจาํกดัความของการพฒันาความ

ยงัยนืของเด็มโก ้ ดงันี  
 

 “การจัดการองค์กรอย่างสมดุล โดยคํานึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างยังยืน  

ควบคู่กบัความรับผดิชอบทพีงึมต่ีอ เศรษฐกจิ สังคม สิงแวดล้อม และบุคคลทเีกยีวข้อง ภายใต้การกาํกบัดูแลกจิการทดี”ี 
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 นอกจากนี คณะกรรมการและคณะทาํงานเพือการพฒันาความยงัยนื ยงัไดก้าํหนดกรอบแนวทางการพฒันาความยงัยนื

ของบริษทั ไวด้งันี 
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 กรอบการดาํเนินการของเด็มโก ้ในการพฒันาความยงัยืนไดมุ่้งให้บงัเกิดผลลพัท์ดา้นธุรกิจ และ/หรือ ผลลพัท์ดา้น

สังคม ทีจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม สิงแวดลอ้ม และบุคคลทีเกียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของพนกังาน

และผูบ้ริหารของเด็มโกเ้ป็นกาํลงัสําคญั นอกจากนี เพือความยงัยืนในการดาํเนินธุรกิจ ยงัจะตอ้งตระหนกัถึงคุณค่าทีพึงมีต่อ

สิงแวดลอ้ม สงัคม และ การประกอบกิจการทีดีดว้ยหลกัธรรมาภิบาล ในการดาํเนินงานของบริษทัอีกดว้ย 

 

แนวทางสู่การพฒันาความยงัยืนของเดม็โก้ 

แนวทางสู่การพฒันาความยงัยนืของเด็มโก ้มีฐานรากจากค่านิยมองคก์ร (Core Value) “ i DEMCO” และประกอบดว้ย

ปัจจยัหลกั  ประการ คือ การจดัการองคก์รอยา่งสมดุล การสร้างความเขม้แขง็และการเจริญเติบโตอยา่งยงัยนื ความรับผิดชอบ

ทีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม ปัจจยัเหล่านีไดรั้บการสนบัสนุนจากปัจจยัเสริมอีก  ประการ คือการกาํกบัดูแลกิจการที

ดีในองคก์ร และการส่งเสริมกระทาํใหเ้กิดจิตสาํนึกรับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม ปัจจยัเหล่านีไดรั้บการสนบัสนุนจากปัจจยั

เสริมอีก  ประการ คือการกํากับดูแลกิจการทีดีในองค์กร และการส่งเสริมกระทําให้เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 

สิงแวดลอ้ม 

การจดัการองคก์รอยา่งสมดุลของเด็มโก ้หมายถึงการมุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การสร้างประสบการณ์ทีดีใหแ้ก่ลูกคา้ 

การพฒันาความสมัพนัธ์ทียงัยนืกบัคู่คา้ พนัธมิตร และการลดผลกระทบดา้นสงัคม สิงแวดลอ้ม 
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การจดัการองค์กรอย่างสมดุล 
การมุ่งมนัพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (People) 

 มุ่งมนัพฒันาความสามารถของบุคลากรและสร้างผูน้าํทีดี คนดี คนเก่ง เพือองคก์รและสงัคม 

 ดาํเนินกระบวนการในการพฒันาหลายระดบั เริมจากวางรากฐานทีดีให้แก่นิสิต นักศึกษา ชุมชน ให้โอกาสในการ

ทาํงานไปสู่ระดบัชนัของการพฒันาทกัษะและสร้างผูน้าํทีดี คนดี คนเก่ง และมีจิตสาํนึกดา้นการพฒันาอยา่งยงัยนื 

การสร้างประสบการณ์ทดีแีก่ลูกค้า (Customer Value) 

 คาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้ โดยสนบัสนุนการมีส่วนร่วม ทาํความรู้จกั เขา้ใจ (Insight) และให้ความรู้ เรียนรู้ กบั

ทงัลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้ในอนาคต 

 สร้างสรรค ์นวตักรรม ผลิตภณัฑแ์ละบริการทีดีทีสุด โดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็น

ผลกระทบโดยตรงกบัลูกคา้ หรือผา่นการจดัซือจดัจา้ง หรือผา่นช่องทางการตลาด 

การพฒันาความสัมพนัธ์ทยีงัยืนกบัคู่ค้า พนัธมติร (Value Chain) 

 มุ่งมนัเพือสร้างความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทีทาํให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย อยา่งยืน

ยาวและยงัยนื 

 สร้างความมนัใจกบัพนัธมิตรทางธุรกิจวา่เราจะเติบโตดว้ยกนัอยา่งยงัยนื 

การลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อม (Planet) 

 มุ่งมนัในการบริหารจดัการและสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อสิงแวดลอ้มในทุกพืนทีทีบริษทัดาํเนินธุรกิจ 

 สนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังาน และพลงังานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมนวตักรรมองค์กรและการเจริญเตบิโตอย่างยงัยืน (Profit / Corporate Goals) 

 สร้างอตัราการเจริญเติบโตของรายได ้ผลกาํไร ทีสมาํเสมออยา่งมนัคงต่อเนือง 

 สร้างอตัราผลตอบแทนและมีแหล่งรายได ้การดาํเนินธุรกิจทีคุม้การลงทุนและหลายดา้นเพือกระจายความเสียง 

 มีการพฒันาและส่งเสริมนวตักรรมองค์กรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจทีสร้างมูลค่าเพิมและความ

เติบโต กบัเกิดประโยชน์ร่วมดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

 มีการบริหารทางการเงินและตน้ทุนโครงการทีมีประสิทธิภาพสูง 

 มีธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและดําเนินธุรกิจและการตลาด การพฒันาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซียน CLMV 

 มีการบริหารจดัการทีดี มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพฒันาทียงัยนื 

ความรับผดิชอบทพีงึมต่ีอเศรษฐกจิ สังคม สิงแวดล้อม (Planet) 

 ปลูกฝังคนในองคก์รใหเ้คารพสิทธิมนุษยชน และมีการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 สร้างเสริมสุขภาพทีดี และมีความปลอดภยัในการทาํงาน พร้อมกบัพฒันาศกัยภาพและดูแลพนักงาน พฒันาชุมชน

รอบขา้ง 

 มีการบริหารห่วงโซ่อุปทานทีสามารถพฒันาความสมัพนัธ์กบัคู่คา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 การบริหารความเสียงทีครอบคลุมปัจจยัเสียงทีอาจก่อให้เกิดและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทงัในปัจจุบนัและ

อนาคต 

 ส่งเสริมการลดใชพ้ลงังาน การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 ส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้เพิมพืนทีสีเขียว 

จติสํานึกในการรับผดิชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม (Shares Value) 

 สนบัสนุนและส่งเสริมพนกังานและพนัธมิตรทางธุรกิจใหมี้จิตสาํนึกในการรับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม 

 พฒันาบุคลากรและผูน้าํในอนาคต Leader for the Future ใหเ้ป็นผูที้สามารถบริหารธุรกิจ โครงการบรรลุตามเป้าหมาย 

และมีความตระหนกัถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิงแวดลอ้มและสงัคม 

การกาํกบัดูแลกจิการทดี ี(Governance) 

 วางรากฐานทีแขง็แกร่งสาํหรับองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งยงัยนื สร้างความมนัใจใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดว้ยการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดีในทุกการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 

กลยุทธ์และเส้นทางสู่การพฒันาความยงัยืน 

เด็มโกไ้ดพ้ฒันาการวางแผนกลยทุธ์ DEMCO : Business Plan 2563 –  ทีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ใน

การประชุมการวางแผนกลยทุธ์ประจาํปี กลยทุธ์นีเป็นเครืองมือในการขบัเคลือนองคก์รใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ดา้นการพฒันาอยา่ง

ยงัยืน โดยการแปลงแรงบนัดาลใจไปสู่การปฏิบติั กลยทุธ์ดงักล่าวไดรั้บการทบทวน พฒันาจากแนวทางการพฒันาความยงัยืน

ของเด็มโก ้และสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษทัโดยรวม และยงัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทียงัยนืของสหประชาชาติที

เกียวขอ้ง ทีเด็มโกใ้หก้ารสนบัสนุนในฐานะองคก์รทีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ในกระบวนการทบทวนกลยทุธ์ประจาํปีนนั คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการวเิคราะห์ทิศทางการพฒันาเพือ 

ความยงัยืนทังในปัจจุบันและอนาคต โดยระบุความเสียงและโอกาสทีอาจจะเกิดขึนจากทิศทางเหล่านัน ได้พิจารณาถึง

ผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสียง ซึงทงัหมดนีถูกรวมอยูใ่นแผนกลยทุธ์และแผนการพฒันาที

ยงัยนืของเด็มโก ้   
 เพือให้บรรลุวิสัยทศัน์ดา้นการพฒันาความยงัยืนของเด็มโกที้มุ่งมนัเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ตามศกัยภาพและการ

ดาํเนินงานในระยะยาวดว้ยการพฒันาความยงัยนื เด็มโกไ้ดร้ะบุยทุธศาสตร์หลกั  ประการ ซึงเป็นแรงขบัเคลือนทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. พฒันาบุคลากรทีมีความสามารถอยา่งยงัยนื (เพือสร้างการเติบโตดว้ยเทคโนโลยใีหม่ (New Technology) ดว้ยการ

บริหารจดัการใหธุ้รกิจเติบโต ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ) 

2. บริหารจดัการพนัธมิตร และห่วงโซ่อุปทาน คุณค่าทียงัยนื 

3. การบริหารจดัการผลกระทบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

และยทุธศาสตร์เสริมอีก  ประเภท คือ 

1. ปลูกฝังและส่งเสริมใหก้ารพฒันาอยา่งยงัยนืเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินงานขององคก์ร 

2. ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และการสร้างวฒันธรรมในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์หลกั 

การพฒันาบุคลากรทมีคีวามสามารถอย่างยงัยืน  

เป้าหมายปี 2565 

 มีบุคลากรทีเพียงพอ และสามารถสรรหาไดท้นักบัความตอ้งการของหน่วยงาน 100% 

 50% ของตาํแหน่งระดบับริหารทีวา่งไดรั้บการบรรจุโดยการเลือนตาํแหน่งงานภายใน 

 วศิวกรทุกคน ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพือพฒันาทกัษะความสามารถ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ  ชวัโมง 

 พนกังานทุกคนไดรั้บการฝึกอบรมเพือพฒันาทกัษะความสามารถ ไม่นอ้ยกวา่ปีละ  ชวัโมง 

 พนกังานทุกคน ผา่นเกณฑก์ารทดสอบทกัษะ ความสามารถทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยดิีจิตลั (Digital Literacies)  

แนวทางการดาํเนินงาน 

 จดัหลกัสูตรการเรียนรู้และพฒันาสาํหรับพนกังานทีมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมการพฒันาผูบ้ริหารศกัยภาพสูงและผูน้าํอยา่งต่อเนือง 

 ปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสงัคมใหก้บัพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 ส่งเสริมวฒันธรรมความยงัยนืภายในองคก์รผา่นผูน้าํดา้นความยงัยนื 

 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารทดสอบทกัษะความสามารถ และ การตรวจประเมินพนกังาน 

บริหารจดัการพนัธมติร CLMV และห่วงโซ่อุปทานคุณค่าทยีงัยืน 

เป้าหมายปี 256  

 นาํระบบการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานคุณค่า (Supply Chain Management) มาใช ้

 มีฐานขอ้มูล กาํหนดมาตรฐาน เกณฑก์ารประเมินเพือระบุลูกคา้รายสาํคญั 

 มีฐานขอ้มูลประเภทของ Supplier / Vendor / Partner มาตรฐานคุณสมบติั และทะเบียนรายชือ 

 มีการสือสาร เผยแพร่ขอ้มูล เกียวกบัมาตรฐาน หรือขอ้กาํหนดทีเป็นประเด็นทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม 

และธรรมาภิบาล ใหก้บัคูค้า้ และ ผูมี้ส่วนได ้เสีย ไดรั้บทราบ 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 เพิมขีดความสามารถในการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Leveraging Value Chain Management) 

 นาํระบบการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน  Supply Chain Management 

 พฒันาฐานขอ้มูล มาตรฐานการปฏิบติังานของคูค่า้และผูรั้บเหมา กาํหนดมาตรฐาน เกณฑก์ารประเมินเพือระบุคู่คา้ราย

สาํคญั ซึงครอบคลุมประเด็นดา้นสงัคม สิงแวดลอ้มและธรรมาภิบาล ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทวัทงัองคก์ร 

 จดัทาํทะเบียนคู่คา้ ผูรั้บเหมาช่วง และ พนัธมิตรธุรกิจ แบ่งประเภทตามคุณสมบติัความยงัยนืทีกาํหนด 

เป้าหมายปี 2564 

 95% ของคู่คา้รายสาํคญั Critical Supplier ทอ้งถิน (ผูรั้บเหมา) ไดรั้บการประเมินความเสียงดา้นความยงัยนื 

 100% ของคู่คา้ทีถูกประเมินมีความเสียงสูงไดรั้บการตรวจสอบและพฒันาทุกปี/มีการจดัการความเสียง (Mitigate 

Risk) ตามเกณฑที์กาํหนด 

แนวทางการดาํเนินงาน

 คู่คา้รายสาํคญั Critical Supplier ถูกประเมินความเสียงดา้นความยงัยนืเบืองตน้ ก่อนเขา้สู่กระบวนการจดัซือจดัจา้ง 

 เสริมสร้างความรู้และประเมินคู่คา้ พนัธมิตรในดา้นความยงัยนืซึงครอบคลุมถึงสิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและ 

อาชีวอนามยั และสิทธิมนุษยชน 
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 ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานดา้นความยงัยนืของคู่คา้ พนัธมิตร ทีถูกประเมินวา่มีความเสียงสูง โดยอา้งอิง

ตามกฎหมายทอ้งถิน เพือใหคู้่คา้ พนัธมิตรมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

 เสริมสร้างความรู้ความสามารถของทีมงานบริหารจดัการ ซพัพลายเชน เพือผลกัดนัความเป็นผูน้าํดา้นการพัฒนาอยา่ง

ยงัยนื ในการประสานงานกบัคู่คา้ พนัธมิตร ผูรั้บเหมา และหน่วยงานปฏิบติัการภายในองคก์ร 

 เสริมสร้างความร่วมมือทีไดป้ระโยชน์ทงัสองฝ่ายทงัภายในและภายนอกองค์กร เพือให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่าง

คุม้ค่าและหรือการสร้างนวตักรรม รวมถึงการแลกเปลียนความรู้ 

เป้าหมายปี 2565 

 ดชันี ความพึงพอใจของลูกคา้รายสาํคญั (Customer Satisfaction Survey) ของเด็มโก ้เพิมขึนเป็นมากกวา่ 85% 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 เสริมสร้างความผูกพนักับลูกคา้อย่างต่อเนือง ด้วยการเขา้ถึงและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทนัท่วงที 

 มุ่งมนัในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการทีมีคุณภาพ เพือสร้างประสบการณ์ทีดีใหก้บัลูกคา้ 

 นาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทีคาํนึงถึงความยงัยนืและสามารถตรวจสอบแหล่งทีมาได ้

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสังคม สิงแวดล้อม และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (การ

อนุรักษ์ธรรมชาต)ิ 

 ในปี  เด็มโกย้กระดบัการปกป้องสิงแวดลอ้ม ดว้ยการกาํหนดเป้าหมายดา้นสิงแวดลอ้ม ซึงรวมถึงการใชพ้ลงังาน 

การใชน้าํ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการดาํเนินงาน โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานดงันี 

เป้าหมายปี 2564 

 อตัราการใชพ้ลงังานในบริษทั (สาํนกังานปทุมธานี) ลดลง % เทียบกบัปี 2562 

 อตัราการใชน้าํในบริษทั (สาํนกังานปทุมธานีและโรงงานลพบุรี) ลดลง % เทียบกบัปี 2562 

 100% ของโรงงานทีมีพืนทีติดกบัชุมชน และโครงการทีมีพืนทีติดกบัแหล่งธรรมชาติ มีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

สิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ชุมชน 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 ใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไดแ้ก่ การใชน้าํและพลงังาน โดยหลกัการ 3Rs - ลดการใช ้การใชซ้าํ 

และการนํากลบัมาใช ้(Reduce, Reuse and Recycle : 3Rs) รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร

เหล่านนั 

 จดัการการปล่อยของเสียอยา่งมีความรับผิดชอบ เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยหลกัการ 3Rs 

 จดัทาํแนวทางปฏิบติัทีชดัเจน ในการลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มในการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างใหม่และปัจจุบนั 

 พฒันาแผนการดาํเนินงานในการจดัทาํระบบการจดัการสิงแวดลอ้มและการติดตามผลการดาํเนินงานดา้นสิงแวดลอ้ม

อยา่งเป็นระบบ 

เป้าหมายปี 2565 

 ลดปริมาณของเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิตใหเ้ป็น Zero Waste / Zero Defect 

 เพิมขีดความสามารถในการนาํวสัดุและสิงของเหลือใช ้Dead Stock ไปใชป้ระโยชน์ ให้มีปริมาณลดลง 75% เทียบกบั

ปี 2562 
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แนวทางการดาํเนินงาน 

 ปรับเปลียนพฤติกรรมและวธีิการดาํเนินงานโดยมุ่งยกระดบัการใชท้รัพยากรอยา่งยงัยนืตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

 สนบัสนุนผลกัดนัใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัปฏิบติัตามกรอบการบริหารจดัการของเสียตามหลกั 3Rs 

 รณรงคใ์ห้พนกังานตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมโครงการดา้นสิงแวดลอ้ม 

เพือขยายผลกระทบเชิงบวกทีมีต่อเศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้ม ทงัในระดบัชุมชนและประเทศ อยา่งต่อเนือง 

ยุทธศาสตร์เสริม 

ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพฒันาความยงัยืนเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินงานขององค์กร 

เป้าหมายปี 2564 และ 2565 

  % ของผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการ ไดเ้ขา้รับการอบรมสัมนาดา้นการพฒันาความยงัยืนจากภายนอกหรือภายในโดย

วทิยากรจากภายนอก 

  % ของกรรมการ ไดเ้ขา้ร่วมงานอบรมสัมมนาทีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 มีกิจกรรมรณรงคเ์พือการพฒันาอยา่งยงัยนื อยา่งนอ้ย ปีละ  ครัง โดยพนกังานมีส่วนร่วม 

 ESG Goals เป็นเป้าหมายร่วมของทุกหน่วยงาน 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 ให้ความรู้ การฝึกอบรมทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งยงัยนื การแบ่งปันประสบการณ์จากการดาํเนินการทีเป็นเลิศ การ

สร้างเครือข่ายกบัผูเ้ชียวชาญทงัภายในและภายนอกองคก์ร 

 ปลูกฝัง ขยายผลจากการอบรมสู่การปฏิบติัจริง การวดัผลและพฒันากระบวนการทียงัยนือยา่งต่อเนือง สนบัสนุนการ

พฒันาอยา่งยงัยนืในหน่วยงานต่าง ๆ โดยใชข้อ้มูลจากการประเมินเป็นแนวทางปฏิบติั 

 ส่งเสริม แบ่งปันเรืองราวของความสําเร็จ ขยายโครงการทีสําเร็จไปในหน่วยงานอืน ๆ ส่งเสริมให้การพฒันาอย่าง

ยงัยืนเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินงานขององค์กร โดยการให้การยกย่อง ชมเชย รางวลั และการเผยแพร่เรืองราว

ความสําเร็จ และเปิดเผยผลการดาํเนินงานด้านการพฒันาอย่างยงัยืนอย่างโปร่งใสและสอดคลอ้งกบัแนวทางการ

รายงานระดบัสากล 

 นวตักรรม  ส่งเสริมการใชน้วตักรรม และเทคโนโลยสีมยัใหม่ ในกระบวนการดาํเนินธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อยา่ง

มีบูรณาการ โครงการพฒันาศกัยภาพสาํหรับผูบ้ริหารในการสร้างสรรแนวคิดและการทาํงานในวิถีใหม่ทีตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของลูกคา้และปัจจยัแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป เพือพฒันากลยทุธ์ทีสามารถตอบโจทยข์องลูกคา้ใน

การดาํเนินโครงการจริง 

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกจิการทดีแีละการสร้างวฒันธรรมในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

เป้าหมายปี  และ  

 เด็มโก ้ไดรั้บคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย 

 % ของพนกังานผา่นการอบรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และระเบียบปฏิบติัของบริษทั 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 ดูแลโครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตงัแต่ระดบัคณะกรรมการจนถึงระดบัปฏิบติัการ 
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 ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทงัภายในองค์กรและกบัผูมี้ส่วนได้เสียทีเกียวขอ้ง โดยการใชร้ะเบียบปฏิบัติของ

บริษัท  ระเบียบปฏิบัติสําหรับคู่ค้า การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  การบริหารความเสียงทีมี

ประสิทธิภาพ ฯลฯ และการสร้างความเขา้ใจและรับทราบโดยผา่นการฝึกอบรมทีเกียวขอ้ง 

 

การกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
เด็มโกใ้ห้ความสาํคญัและปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี  หรือ Corporate 

Governance Code for Listed Companies  (CG Code)  และขอ้แนะนาํของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั

ไทย (IOD) โดยเด็มโกเ้ล็งเห็นว่าการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จะทาํให้เด็มโกมี้ระบบบริหารจดัการที

ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิมมูลค่าระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสร้างความเชือมนัต่อ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของเด็มโก ้ให้เจริญเติบโต และนาํไปสู่การพฒันาที

ยงัยนืต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทเป็นกลไกสําคญัในการกาํหนดนโยบายการขบัเคลือนและกาํกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตาม

เป้าหมายสูงสุดของเด็มโก ้ดงันนั เพือสนบัสนุนใหก้ารขบัเคลือนนีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อใหเ้กิดการพฒันาความยงัยนืของ

ธุรกิจและเพิมศกัยภาพการแข่งขนัให้กบัองค์กร เด็มโกจึ้งจดัให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

แผนบริหารความเสียง คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  รวมทังกฎบตัรของคณะกรรมการ

บริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปี เพือให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานกลยทุธ์ระยะสัน

และระยะยาวของเด็มโก ้

โครงสร้างการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

เด็มโกใ้ห้ความสําคญักบัการสรรหากรรมการ การกาํหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที รวมถึงการประเมินผลการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัทีตอ้งเป็นไปตามกรอบจริยธรรม ความเท่าเทียมกนั และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 ในการสรรหากรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบั

ดูแลกิจการ เพือทาํหน้าทีสรรหาและกลนักรองบุคคลทีเหมาะสม มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์การสรรหา โดยให้ความสําคญักบั

ความโปร่งใส โดยคาํนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบติักรรมการ ทงัในดา้นความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ทกัษะ 

ประสบการณ์ความเชียวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ และได้จัดทําตารางองค์ประกอบความรู้ความชาํนาญของ

คณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพือให้มนัใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยรวมมีความเหมาะสม ครบถว้นตาม

ความจาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มได ้จึงส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยมี

รายละเอียดดงันี 

ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน  คณะ 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความ

เสียงองคก์ร และคณะกรรมการลงทุน ซึงเด็มโกไ้ดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

พร้อมกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยทงั  คณะ โดยมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์และบริหารความยงัยนืแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม ดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึง 

เด็มโก ้มีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ เป็นผูก้าํหนดนโยบายและแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการทีดีของบริษทัอยา่งสมาํเสมอ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากล พร้อมดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและฝ่าย
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จดัการ เพือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของหน่วยงานกาํกบัต่าง ๆ พร้อมกนันีไดมี้การสือสารให้บุคลากรทุก

ระดบัยดึถือเป็นแนวปฏิบติั 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการ (คน) 
 

 

 

 

 

 

 จํานวน หน้าทีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ    คน - สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท และ 

  ความเพียงพอของระบบควบคมุและตรวจสอบ   
  ภายใน ระบบบริหารความเสยีง และการปฏิบตัิ 
  ตามกฎหมายพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของ 
   บริษัท ในกณีเกิดรายการทีมคีวามเกียวโยงหรือ  
   อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการลงทุน กรรมการอิสระ  คน 

กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 2 คน 

กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 2 คน 

-  กําหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทนุ นโยบาย 

   การบริหารสภาพคลอ่ง กําหนดกรอบการลงทนุ   
   พิจารณาแผนกลยทุธ์ แผนการลงทนุ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกจิการ 

กรรมการอิสระ 3 คน 

กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 1 คน 
-  สรรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าดํารงตาํแหนง่ 
   คณะกรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  
   และผู้บริหารระดบัสงู 
-  เสนอความเห็นเกียวกบัการบริหารผลตอบแทน   
   และผลประโยชน์อืน ๆ สาํหรับคณะกรรมการ 
   บริษัท กรรมการชดุยอ่ย และประธานเจ้าหน้าที 

   บริหาร 
-  พิจารณาโครงสร้างเงินเดือน และผลตอบแทน 

   อืน ๆ ของพนกังาน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเสยีงองค์กร 

กรรมการอิสระ  คน 

กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร  คน 

กรรมการทีเป็นผู้บริหาร  คน             

-   พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการ   
    บริหารความเสยีง 
-   กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการดาํเนินงาน 

    ด้านการบริหารความเสยีงองค์กรสอดคล้องกบั 

    กลยทุธ์และเปา้หมายทางธุรกิจ   
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เด็มโก้มีการปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อนัมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจและความเชือมนัขององคก์ร โดยมีนโยบายและดาํเนินงาน

ตามแนวทางดงัต่อไปนี 

การปฏิบัตติามหลกัปฏิบัตหิลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี(Corporate Governance Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการไดก้าํกบัดูแลให้เด็มโก้นาํหลกัปฏิบติัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 

2560 (CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจ

ของบริษทั โดยจากการประเมินร่วมกนัของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการพบวา่เด็มโกส้ามารถนาํ 8 หลกัปฏิบติัไปปรับใชอ้ยา่ง

เหมาะสม สาํหรับหลกัปฏิบติัทียงัไม่สามารถนาํไปปรับใช ้คณะกรรมการมีมติวา่จะดาํเนินการเมือเด็มโกมี้ความพร้อมต่อไป ทงั

นีเด็มโกจ้ะทบทวนการดาํเนินการดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพือให้มนัใจว่าเด็มโก ้นาํหลกัการปฏิบติัทีดีมาใชอ้ยา่งสมดุล เพือ

นาํไปสู่ความยงัยนืขององคก์ร 
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท   
เพือประสิทธิผลสูงสุดในการดาํเนินงานและการพฒันาการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทั เด็มโกไ้ดจ้ดัให้มี

การประเมินผลการปฏิบติัหน้าทีประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ในกระบวนการ

ดงักล่าว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ เป็นผูก้ลนักรองและเห็นชอบในการนาํเสนอวิธีการ

ประเมิน หลกัเกณฑ์การประเมิน และแบบประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณา

อนุมติัก่อนทาํการประเมิน โดยการประเมินประจาํปีประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทังคณะ 

คณะกรรมการชุดย่อยทัง  ชุด และคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีวตัถุประสงค์เพือนําผลการประเมิน ข้อสังเกต และ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยทงัคณะตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน และระเบียบบริษทั  เพือผลประโยชน์

สูงสุดของเด็มโกต้่อไป ซึงผลการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี   มีดงันี   
 

ผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท               คะแนน 

แบบที  : ผลการประเมินคณะกรรมการทงัคณะ    3.42 

แบบที  : ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล           

 ผลการประเมินตนเอง        3.04  

แบบที  :ผลการประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ : จากคะแนนเตม็  คะแนน ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

0 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง หรือไมม่ีการดําเนินการในเรืองนนั 

1 = ไมเ่ห็นด้วย  หรือมีการดาํเนินการในเรืองนนัเลก็น้อย 

2 = เห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรืองนนัพอสมควร 
3 = เห็นด้วยคอ่นข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเรืองนนัดี 
4 = เห็นด้วยอยา่งมาก หรือมีการดําเนินการในเรืองนนัดเียียม 
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จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ 
เด็มโกไ้ดจ้ดัทาํนโยบายและคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการทีดี พร้อมสือสารกบัพนกังานทวัทงัองค์กร เพือส่งเสริมความ

เขา้ใจและการประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 

 นอกจากนีในปี   เด็มโก้ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไข  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  กฎบัตรคณะ

กรรมการบริหาร กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียงองคก์ร กฎบตัรคณะกรรมการลงทุน 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  และกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ  ของกลุ่มธุรกิจ 

บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ทีบริษทักาํหนดไวใ้หมี้ความเป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้าง

องคก์รใหม่ และสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม จะทาํให้บุคลากรทุกระดบัของเด็มโก้

มีแนวทางการปฏิบติังาน ปฏิบติัตนทีชดัเจน มีความเป็นมืออาชีพ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงาน สร้างคุณค่า

ใหก้บัองคก์ร เพือการเติบโตทียงัยนืต่อไป มีการปรับปรุงและเพิมเติมในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการในเรือง การมอบหมายอาํนาจ

การจดัการ กาํหนดขอบเขต การมอบหมายหนา้ทีและความรับผิดชอบใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) 

กรรมการผูจ้ ัดการ ตามโครงสร้างใหม่ และกําหนดนโยบายแผนพัฒนาการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan Policy) 

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ตามขอ้กาํหนดของหลกัการการกาํกับดูแลกิจการทีดี  

(CG Code 2017) แนวปฏิบติัที . .  กาํหนดวา่ เพือให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเนือง คณะกรรมการควรกาํกบัดูแลให้มี

แผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูง และ

ให้รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่ง ไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั บริษทัไดป้ระกาศและ

เผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ฉบบัปรับปรุงล่าสุดเมือเดือนกนัยายน  

 
การส่งเสริมความตระหนักด้านการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

เด็มโกไ้ดส่้งเสริมความสาํคญัในการสร้างความตระหนกั และใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานในเรืองการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี ดงันี 

 จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่เกียวกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 จดับรรยายพิแศษเรือง “Anti-Corruption” ใหก้บัผูบ้ริหาร พนกังาน โดยผูช่้วยเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกจิการทดีแีละการสร้างวฒันธรรมในการดาํเนินธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 
เป้าหมายปี 2564 และ 2565 

 เด็มโก ้ไดรั้บคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ใน

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทย ต่อเนืองทุกปี 

 100% ของพนกังานผา่นการอบรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และระเบียบปฏิบติัของบริษทั 

 พนกังานทุกคน ผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมินจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ตามทีกาํหนด 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 ดูแลโครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตงัแต่ระดบัคณะกรรมการจนถึงระดบัปฏิบติัการ 

 ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทงัภายในองคก์รและกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้ง โดยการใชร้ะเบียบปฏิบติัของบริษทั 

ระเบียบปฏิบติัสาํหรับคู่คา้ การตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น การบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

และการสร้างความเขา้ใจและรับทราบโดยผา่นการฝึกอบรมทีเกียวขอ้ง 

 จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจประเมินจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 
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จุดเด่นด้านความยงัยืน 

 เด็มโก้เขา้รับการตรวจประเมินโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 

Report : CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ผลการประเมินจดัอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” หรือ  ตราสัญลกัษณ์ (Excellence CG Scoring) ติดต่อกนัเป็นปีที   ซึงสะทอ้น

ใหเ้ห็นวา่เด็มโกใ้หค้วามสาํคญัในดา้นสิทธิผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ไดรั้บการประเมิน .  คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association) จากการจดัประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้เพือเสนอผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกปี สะทอ้นให้เห็นวา่เด็มโกค้าํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

ทงัก่อน ระหวา่งและหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ ซึงเรืองดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการมีบรรษทัภิบาลทีดี 

 ได้รับใบประกาศรับรองฐานะสมาชิก แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นทุจริต จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) การรับรองดงักล่าวเป็นผลมาจากการทีเด็มโกไ้ดจ้ดัทาํนโยบายและวางระบบการ

ควบคุมภายใน และมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชนั เมือวนัที 22 เมษายน   ใบรับรองนีจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัทีมี

มติใหก้ารรับรอง (2562 – 2565) 

 ไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ปี 2563 ในฐานะองค์กรทีมีความโดดเด่นดา้น

การเปิดเผยขอ้มูลความยงัยนืของกิจการ จากสถาบนัไทยพฒัน์ (องคก์รสาธารณประโยชน์)  

 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการตน้แบบในการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” จาก

สาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัปทุมธานี โดยรางวลันีเป็นแบบอยา่งทีดีในดา้นความมนัคงหลกัประกนัในดา้นคุณภาพ 

และสวสัดิการทีดีของพนกังาน 
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ในการดาํเนินธุรกิจตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนาํ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ธุรกิจตอ้งเผชิญหน้ากบัประเด็น

ความทา้ทายต่าง ๆ ดา้นความยงัยืนทังในมิติสังคมและสิงแวดลอ้ม ซึงเขา้มามีผลกระทบและกลายเป็นปัจจยัความเสียงหรือ

โอกาสของธุรกิจ ดงันนัธุรกิจจึงตอ้งบูรณาการเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สีย สังคม และสิงแวดลอ้ม ในนโยบายและกลยทุธ์องคก์ร ตลอดจนมีการขบัเคลือนการดาํเนินธุรกิจสู่ความยงัยนือยา่ง

เป็นระบบและเห็นผลเป็นรูปธรรม     หัวใจสําคัญของการขับเคลือนธุรกิจสู่ความยงัยืนนีคือทุกคนในองค์กร ตงัแต่ระดับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งมีส่วนร่วมในการนาํพาให้ธุรกิจกา้วไปขา้งหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งยงัยนื ทาํใหผู้มี้ส่วนได้

เสียมนัใจไดว้า่ ธุรกิจดาํเนินงานอยู่บนพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม และ

สามารถบริหารจดัการประเด็นสาํคญัดา้นความยงัยืน เพือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนัและพฒันาศกัยภาพในการเติบโต 

แมส้ภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจจะเปลียนแปลงไปอยา่งไรก็ตาม  
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การประเมนิประเดน็ทสํีาคญัต่อความยงัยืน

เด็มโก้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยงัยืนทังภายใน  และภายนอกองค์กร โดยมี

กระบวนการประเมิน และจดัลาํดบัความสาํคญั  ทงันี เด็มโกไ้ดด้าํเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นทีส่งผลต่อความยงัยืน

ของบริษทั ดว้ยการวิเคราะห์ประเด็นความยงัยืนทีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ประกอบกบัการนาํ

แนวทางการดาํเนินกลยทุธ์ของบริษทั และปัจจยัเสียงขององคก์รในปัจจุบนั และอนาคตทีอาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสใน

การดาํเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสาํคญัของประเด็นดา้นการพฒันาอยา่งยงัยืน ซึงประกอบ ดว้ยขนัตอนและการ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี 
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การดาํเนินงานเพือความยงัยืน 
ดว้ยความมุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งยงัยืน เด็มโกไ้ดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานในแต่ละดา้นเพือสนับสนุน 

กลยทุธ์ ซึงสอดคลอ้งกบัประเด็นความยงัยนืทีสาํคญั และเป้าหมายการพฒันาความยงัยนื ดงันี 
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.  การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

. .   ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
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เด็มโกต้ระหนกัถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทีมีผลกระทบ และอิทธิพลต่อการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร จึง

มุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจทีมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพือสร้างความเชือมนัใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยคณะกรรมการได้

กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัทีดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและจริยธรรม 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซตข์องเด็มโก ้และในการดาํเนินการต่าง ๆ เด็มโกเ้คารพ

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุก ๆ ที ทีเด็มโกด้าํเนินธุรกิจเสมอ โดยเด็มโกไ้ดแ้บ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็น  กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

ทงันี เด็มโกด้าํเนินงานเพือบริหารจดัการความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และตอบสนองต่อประเด็นทีใหค้วามสนใจ 

และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

ผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางการมส่ีวนร่วม ประเดน็ทใีห้ความสนใจ การดาํเนินงานของบริษัท 

  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 การประกาศผลประกอบการราย 

ไตรมาส 

 การพบปะกบันกัวเิคราะห์/นกัลงทุน 

ผา่นทางกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ Opportunity 

Day  

 ระบบตรวจสอบ และการบริหารความ

เสียง  

 การเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นช่อง

ทางการสือสารของเด็มโกไ้ดแ้ก่ 

เวบ็ไซต ์จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และ

อืนๆ 

 รายงานประจาํปี / รายงานความยงัยนื 

 ช่องทางการรับเรืองร้องเรียนของบริษทั 

 การขยาย และพฒันาธุรกิจ

มีความมนัคงและเติบโต

อยา่งต่อเนือง 

 ดาํเนินธุรกิจอยา่งเทียง

ธรรม เพือสร้างผล

ประกอบการทีดี 

 ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิ และ

ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่า

เทียมกนั 

 มีระบบการตรวจสอบ 

และควบคุมภายในทีดี 

 มีระบบการบริหารความ

เสียงทีมีประสิทธิภาพ 

 การกาํกบัดูแล

กจิการทดีกีาร

บริหารความเสียง

และการปฏบิัตติาม

ข้อกาํหนด 

 ความมนัคงด้าน

เสถียรภาพและ

ความพร้อมของ

การดาํเนินการผลติ 

 การสือสารและการ

สร้างความ

น่าเชือถือ 
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 การประเมินผลการปฏิบติังาน/การ

ประเมินผลความพึงพอใจในการทาํงาน 

 การสาํรวจความผกูพนัของพนกังานทีมี

ต่อองคก์ร ปีละ  ครัง (Employee 

Engagement Survey) 

 โครงการ HR Change Management 

 การประกาศเกียรติคุณพนกังาน 

 ฝึกอบรมเพือพฒันาศกัยภาพของ

พนกังาน 

 การสือสารภายใน Intranet อีเมล ์

เวบ็ไซต/์วารสาร DEMCO Journal 

 การจดัการประชุมเพือใหผู้บ้ริหารมี

โอกาสพดูคุยกบัพนกังาน (Manager 

Forum, Town Hall Meeting, Safety 

Talk) 

 คณะกรรมการสวสัดิการในสถาน

ประกอบกิจการ 

 ช่องทางการรับเรืองร้องเรียนของบริษทั 

 การดูแลคุณภาพชีวติของ

พนกังาน รวมถึงสุขภาวะ

และความปลอดภยัใน

สภาพแวดลอ้ม 

การทาํงาน 

 ค่าตอบแทนและสวสัดิการที
ดี 

 ความกา้วหนา้และความ

มนัคงในสายอาชีพและ

การมีส่วนร่วมในการ

วางแผนตามระดบั

ตาํแหน่งและหนา้ทีความ

รับผิดชอบ 

 ระบบการประเมินผลที

เป็นธรรม 

 การพฒันาศกัยภาพ

พนกังาน  

 สุขภาวะและความ

ปลอดภยัใน

สภาพแวดลอ้มการ

ทาํงาน  

 กาํหนดค่าตอบแทน

และสวสัดิการต่าง ๆ 

ใหแ้ก่พนกังานอยา่ง

ครบถว้น 

 จดัทาํช่องทางให้

พนกังานสามารถ

เสนอขอ้คิดเห็นและ

ขอ้ร้องเรียนต่อ

ผูบ้ริหารโดยตรง 

 

  กาํหนดมาตรการเพือพฒันาการ

ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 การสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้

ประจาํปี 

 ช่องทางการรับเรืองร้องเรียนจากลูกคา้ 

 การผลิตและส่งมอบได้

ตามสญัญาดา้นปริมาณ

และคุณภาพ 

 การปฏิบติัตอ่ลูกคา้ทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั 

ภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 การมองหาโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกนั 

 การบริหารจดัการ 

ความสมัพนัธ์กบั

ลูกคา้ 

 ความมนัคงดา้น
เสถียรภาพ และ

ความพร้อมของการ

ดาํเนินการผลิต 

  การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจทีดีและมี

ความสมัพนัธ์ในระยะยาว 

 รักษาความลบัทางการคา้ภายใต้

กฎหมาย และกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง 

 หลีกเลียงจากการสืบหาขอ้มูลจาก

พนัธมิตร และคู่แข่งทางการคา้อยา่งไม่

ซือสตัย ์และไม่เป็นธรรม 

 การสาํรวจความพึงพอใจของคู่คา้ปีละ  

ครัง 

 ดาํเนินการแขง่ขนัทางการ

คา้อยา่งเป็นธรรม ถูกตอ้ง

ตามหลกัจริยธรรมและ

ตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี 

 มีการแข่งขนัอยา่งเป็น

ธรรมและโปร่งใส 

 การสือสารกบัคู่คา้ 

 ระบบการจดัซือจดัจา้งทีมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 การกาํกบัดูแลกิจการ
ทีดี การบริหารความ

เสียง และการปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนด  

 การบริหารจดัการห่วง  

โซ่อุปทาน 

 การบริหารจดัการคู่คา้
อยา่งยงัยนื 
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  การดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบและ

ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชนและ

สิงแวดลอ้ม 

 ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ทีเป็นภยัต่อ

สงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม 

 ใหค้วามสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน และ

สงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันา

สงัคม ชุมชน สิงแวดลอ้ม รวมทงั

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 ความปลอดภยัของสงัคม 

สิงแวดลอ้ม และคุณภาพ

ชีวติประชาชน มีการใช้

ทรัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 บุคลากรเด็มโกมี้จิตสาํนึก

ของความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และสิงแวดลอ้ม

ของบุคลากรเด็มโก ้

 ความผกูพนัของชุมชน 

สงัคมกบัเด็มโก ้

 การสนบัสนุนกิจกรรม

ร่วมกบัชุมชนอยา่ง

สมาํเสมอ 

 การสร้างความเขา้ใจการ

ดาํเนินงานของบริษทัต่อ

ชุมชน 

 การมอบโอกาสใหค้นใน

ชุมชนเขา้ร่วมทาํงานกบั

บริษทั 

 การอยูร่่วมกบัชุมชน 

อยา่งยงัยนื 

 ดาํเนินธุรกิจดว้ย

ความรอบคอบและ

ระมดัระวงั เพือ

ป้องกนัผลกระทบ

ต่อชุมชน สงัคม 

และสิงแวดลอ้ม 

 สือสารและเปิดเผย

ขอ้มูลการดาํเนินงาน

ของบริษทั อยา่ง

ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ตลอดจนรับฟังความ

คิดเห็น และขอ้

ร้องเรียนจากชุมชน 

สงัคม 

 ปฏิบติัตามกฎหมาย

ทีเกียวขอ้งอยา่ง

เคร่งครัด 

  ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดต่อกฎหมายที

เกียวขอ้งในดา้นต่าง ๆ ทงัสิงแวดลอ้ม 

คุณภาพชีวติ ความปลอดภยั แรงงานการ

จดัการดา้นภาษีอากร และบญัชี รวมทงั

ประกาศต่าง ๆ ของราชการทีเกียวขอ้ง

กบัการดาํเนินธุรกิจของเด็มโก ้

 ใหก้ารสนบัสนุนโครงการของรัฐทีเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม และส่วนรวม 

 การดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและ

โปร่งใส 

 พนกังานทุกระดบัจะตอ้ง

ศึกษา และทาํความเขา้ใจ

ในกฎหมายทีเกียวขอ้งกบั

การปฏิบติังานของตนเอง 

 ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้ขอ้มูล

ดา้นกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

เพือใชอ้า้งอิง 

 จิตสาํนึกของความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติั

ตามกฎหมาย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของเด็มโก ้

 การกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดี การบริหารความ

เสียง และการปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนด  

 การจดัการ

สิงแวดลอ้ม  

 การรับมือต่อการ

เปลียนแปลง สภาพ

ภูมิอากาศ  
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เด็มโกใ้ห้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจทีซือตรง โปร่งใส และเป็นธรรม และถือว่าการทุจริตคอร์รัปชนัเป็นสิงที

ยอมรับไม่ได ้เด็มโกจึ้งมุ่งมนัทีจะป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั และไดป้ระกาศเจตนารมณ์การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั หรือ CAC  และไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัจาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption Council : CAC) เมือวนัที  เมษายน    และเมือวนัที  5 สิงหาคม  ทีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) ไดมี้มติให้การรับรองต่ออาย ุ“บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) “ เป็นสมาชิกของ

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ  ปี นบัจากวนัทีมีมติใหก้ารรับรองขึน 

 

นโยบาย / ข้อกาํหนด / แนวปฏบิตัใินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของเดม็โก้  

เด็มโกมุ่้งมนัทีจะป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั เพือนาํไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแทจ้ริง ดงันัน บริษทัจึงให้

ความสาํคญัต่อการกาํกบัดูแลกิจการภายใตก้รอบการบริหารจดัการของการมีจริยธรรมทีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและ

ทางออ้ม คณะกรรมการบริษทัจึงใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัขึน โดยใหถื้อเป็น

ส่วนหนึงของนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก้ มีการปฏิบัติที

สอดคลอ้งกับนโยบายทีกาํหนดไว ้ตลอดจนเพือให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการ

ปฏิบติังาน  และสนับสนุนให้มีการรายงานกรณีพบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึงเด็มโกจ้ดัให้มีการสือสารนโยบายการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกียวขอ้งกับการทุจริตคอร์รัปชันนี โดยเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น  วารสารของเด็มโก้ อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทเด็มโก้ รายงานประจําปีและเว็บไซต์ของบริษัท  ที 

www.demco.co.th/การกาํกบัดูแลกิจการทีดี/นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  ทงันี ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนได้

รับทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ 

สาํหรับพนกังานใหม่ บริษทัจะสือสารหลกัจรรยาบรรณธุรกิจผา่นการปฐมนิเทศ 

 

แนวปฏิบัตเิกยีวกบัการป้องกนัและการมส่ีวนเกยีวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน  ข้อ 

ประกอบดว้ย 

 กระบวนการในการประเมินความเสียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั 

 แนวปฏิบติัเกียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพือป้องกนัและติดตามความเสียงจากการทุจริต คอร์รัปชนั 

 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริต

คอร์รัปชนั 

 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

เด็มโกไ้ดจ้ดัทาํช่องทางการแจง้เบาะแส เพือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร สามารถรายงานและแจง้

เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีทีสงสยัวา่จะมีการทุจริต และการกระทาํผิดกฎหมายขึน โดยกาํหนดใหมี้มาตรการคุม้ครองผู ้

แจง้เบาะแสดว้ยเช่นกนั ในส่วนของช่องทางการแจง้เบาะแสการทุจริตและกระทาํผิด มีดงันี 
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ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิคส์ตามช่องทาง ดงันี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ         Email : Auditcom@demco.co.th 

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ  Email : goodgovernance@demco.co.th 

 เลขานุการบริษทั         Email : Com_Secretary@demco.co.th 

 สาํนกังานตรวจสอบ       Email : Audit_office@demco.co.th 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ      Email : Ac_Secretary@demco.co.th 

 

หรือส่งจดหมาย หรือช่องทางอืนตามสมควรและปลอดภยั ถึงสํานักงานตรวจสอบ บริษทั เด็มโก ้จาํกัด (มหาชน) 

เลขที 59 หมู่ 1 ตาํบลสวนพริกไทย อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018 และกรณีที

พบประเด็นทีตอ้งรายงานอยา่งเร่งด่วน ใหรี้บรายงานตรงต่อเลขานุการบริษทั หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน 

 ดาํเนินการสอบสวนตามแนวปฏิบติัของคู่มือบริหารความเสียงจากการทุจริตเมือมีหลกัฐานทีเพียงพอ 

 แจง้ผูร้้องทุกขท์ราบถึงผลการสอบสวนผา่นช่องทางการสือสารทีเหมาะสม 

 พิจารณามาตรการในการดาํเนินการในกรณีพิสูจน์ไดว้า่มีการกระทาํตามทีร้องเรียนเกิดขึนจริง 

 รายงานสรุปให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกับดูแลกิจการ รวมถึงนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเป็นรายปี 

 

เด็มโกมี้มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน โดยจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน 

และผูถู้กร้องเรียนเป็นความลบั จะเปิดเผยข้อมูลเท่าทีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน 

แหล่งทีมาของขอ้มูลหรือบุคคลทีเกียวขอ้งทีไดรั้บความเสียหาย จะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทีเหมาะสม

และเป็นธรรม 

เด็มโก้ ในฐานะภาคีสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นคอร์รัปชัน จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด  

“รวมพลงัอาสาสู้โกง” เพือแสดงถึงความมุ่งมนัในการร่วมต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ในวนัที 9 ธนัวาคม 2563 รวมทงัสือสาร

เรือง No Gift Policy ใหก้บัผูเ้กียวขอ้งทราบ 
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การประเมนิความเสียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

กลุ่มบริษทัเด็มโกจ้ดัให้มีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพือป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ทีมีความเสียงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชนัทีอาจเกิดขึนจากการ

ดาํเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเสียงทงัโอกาสเกิดและผลกระทบ กาํหนดมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทีเหมาะสมกบั

ความเสียงทีประเมินได ้วิธีวดัความสาํเร็จ ตลอดจนทรัพยากรทีตอ้งใชเ้พือลดความเสียง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการ

ปฏิบติัตามแผนการบริหารความเสียงทีกาํหนดขึน 

 

แนวปฏิบัตเิกยีวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพือป้องกนัและตดิตามความเสียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 กลุ่มบริษทัเด็มโก ้กาํหนดให้มีแนวปฏิบติัเกียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพือป้องกนัและติดตามความเสียง

จากการทุจริตคอร์รัปชนั สรุปได ้ดงันี 

 จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียงทีครอบคลุมระบบงานสาํคญั

ต่าง ๆ เช่นระบบการขายและการตลาด การจดัซือจดัจา้ง การจดัทาํสญัญา ระบบการจดัทาํและควบคุมงบประมาณ ระบบ

การบนัทึกบญัชี การจ่ายชาํระเงิน เป็นตน้ ทงันีเพือป้องกนัและติดตามความเสียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั รวมทงัให้

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางในการแกไ้ขทีเหมาะสม 

 จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัเด็มโก ้หรือแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัหรือขอ้สงสยัในรายงาน

ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูล

ของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทงัมีมาตรการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัของบริษทั และ/หรือกฎหมายที

เกียวขอ้ง กรณีทีสามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัจะแจง้ผลการดาํเนินการให้รับทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

 หวัหนา้หน่วยงานทีเกียวขอ้งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) และรายงาน

ใหผู้มี้อาํนาจสงัการทราบตามลาํดบั 
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เด็มโกแ้ละบริษทัในกลุ่มตระหนักถึงความสําคญัในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

 บริษทัจึงกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพือให้บริษทัมีกรอบในการกาํกบัดูแลและ

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยอา้งอิงหลกัการจากหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการจดัให้มีการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ.  รวมทังแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับ

บริบทการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

เด็มโก้ได้จดัทํานโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้พนักงานในกลุ่มบริษทั และ

บุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งรับทราบ และเขา้ใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูล 

การคุม้ครองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีกระบวนการบริหารการดาํเนินงานทีไม่กระทบสิทธิหรือก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ผูใ้หข้อ้มูล โดยใหใ้ชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.   

 
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เด็มโกแ้ละบริษทัในกลุ่มตระหนกัถึงความสาํคญัของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารซึงเป็นปัจจยัสาํคญั

ทีช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจ และเพิมประสิทธิภาพการทํางานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมันคง

ปลอดภยั และสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนือง รวมทังป้องกันปัญหาทีอาจจะเกิดขึนจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในลกัษณะทีไม่ถูกตอ้งและการถูกคุกคามจากภยัต่าง ๆ  

 เด็มโกจึ้งจดัทาํนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศขึน เพือให้บริษทัมีกรอบการกาํกบัดูแลและบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัองค์กรทีดี โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทาง

ปฏิบัติในการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทงัดูแลใหมี้การนาํ
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการสนับสนุนและพฒันาการดาํเนินธุรกิจ การบริหารความเสียง เพือให้บริษทัสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัได ้โดยมีการใชท้รัพยากรและการบริหารจดัการความเสียงอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยนโยบายการดาํเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั ดงันี 

1. นโยบายการจดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. นโยบายการบริหารและจดัการความเสียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. นโยบายรักษาความมนัคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต 
สืบเนืองจากสถิติข้อมูลในอดีตจนถึงสภาวการณ์ปัจจุบัน มีข้อบ่งชีว่าได้เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  ทังทีเป็นปัจจัย

ภายในประเทศ เช่น ปัญหาการเมือง เหตุจากภยัธรรมชาติ ปัญหาโรคระบาด และจากปัจจยัภายนอก เช่น วิกฤตดา้นพลงังาน 

ดา้นค่าเงิน ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตาํ ภยัพิบติัต่าง ๆ ทีมีแนวโนม้รุนแรงและมากขึนเป็นลาํดบั ซึงจะส่งผลกระทบทีก่อให้เกิด

ความเสียหาย และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั รวมถึงส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และ

สาธารณประโยชน์โดยรวม ดงันนั เพือใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมาย สามารถกลบัมาดาํเนินธุรกิจตามปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดรั้บ

ความเสียหายนอ้ยทีสุด เด็มโกจึ้งไดจ้ดัทาํแผนบริหารจดัการภาวะวกิฤต (Crisis Management Plan : CMP) ซึงเป็นส่วนหนึงของ

แผนการบริหารความเสียง (Risk Management Plan : RMP) ภายใต้ความรับผิดชอบของสายงานบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสียงระดบัจดัการ และคณะกรรมการบริหารความเสียงองค์กร ซึงมีหน้าทีกาํหนดนโยบาย และ

แนวทางการบริหารความเสียงด้านต่าง ๆ รวมถึงกาํกับและควบคุมให้มีการจดัทาํแผนบริหารความเสียงให้ครอบคลุมและ

เหมาะสมกบับริบทของบริษทั รวมถึงมีการสือสารใหทุ้กคนเขา้ใจ และปฏิบติัตามแผนบริหารความเสียงทีกาํหนดอีกดว้ย 
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การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นประเด็นสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างยงัยืน เนืองจากเป็นปัจจัยหลักที

สนบัสนุนให้บริษทัสามารถพฒันาความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขยายความสามารถในการแข่งขนั และพร้อม

ปรับตวัตามความเปลียนแปลงทีส่งผลต่อความยงัยนื เด็มโกจ้ะตอ้งมีการบริหารตน้ทุนทีมีประสิทธิภาพดว้ยกลยทุธ์ทีมุ่งเนน้ที

ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั เพือเสริมสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั โดยการตอบสนองต่อความตอ้งการทีรวดเร็วทนั

ต่อการเปลียนแปลงของลูกคา้ และอยูบ่นพืนฐานของตน้ทุนการผลิตทีตาํ กาํไรสูงสุด ดงันนัการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจาํเป็นยงิ 

แนวทางการจดัการ 
เด็มโก้นาํระบบการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มาใช ้ซึงเป็นระบบการบริหารทีมี

แนวคิดทีมุ่งเนน้ความสอดคลอ้งกนัอยา่งต่อเนือง เป็นระบบการบริหารทีสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดว้ยการบริหารจดัการใหห้น่วยงานทงัภายในและภายนอกสามารถส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ตามทีลูกคา้ตอ้งการ 

 

 
 
การบริหารจดัการความสัมพนัธ์ลูกค้า 

เด็มโกค้าํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซึงเป็นผูที้ซือสินคา้และรับบริการจากเด็มโก ้โดยบริษทัให้บริการดว้ย

ราคาทีเป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้และตอ้งบริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

โดยแนวปฏิบติัทีดีต่อลูกคา้จะถูกกาํหนดไวเ้ป็นส่วนหนึงในจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

บริหารจดัการพนัธมติร และห่วงโซ่อุปทานคุณค่าทยีงัยืน 

เป้าหมายปี 2564 
 95% ของคู่คา้รายสาํคญั Critical Supplier ทอ้งถิน (ผูรั้บเหมา) ไดรั้บการประเมินความเสียงดา้นความยงัยนื 

 100% ของคู่คา้ทีถูกประเมินมีความเสียงสูงไดรั้บการตรวจสอบและพฒันาทุกปี/มีการจดัการความเสียง (Mitigate Risk) 

ตามเกณฑที์กาํหนด 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 คู่คา้รายสาํคญั Critical Supplier ถูกประเมินความเสียงดา้นความยงัยนืเบืองตน้ ก่อนเขา้สู่กระบวนการจดัซือจดัจา้ง 

 เสริมสร้างความรู้และประเมินคู่คา้ พนัธมิตรในดา้นความยงัยืนซึงครอบคลุมถึงสิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีว 

อนามยั และสิทธิมนุษยชน 
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 ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานดา้นความยงัยืนของคู่คา้ พนัธมิตร ทีถูกประเมินวา่มีความเสียงสูง โดยอา้งอิง

ตามกฎหมายทอ้งถิน เพือใหคู้่คา้ พนัธมิตรมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง 

 เสริมสร้างความรู้ความสามารถของทีมงานบริหารจดัการ ซพัพลายเชน เพือผลกัดนัความเป็นผูน้าํดา้นการพฒันาอยา่ง

ยงัยนื ในการประสานงานกบัคู่คา้ พนัธมิตร ผูรั้บเหมา และหน่วยงานปฏิบติัการภายในองคก์ร 

 เสริมสร้างความร่วมมือทีไดป้ระโยชน์ทงัสองฝ่ายทงัภายในและภายนอกองคก์ร เพือให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า

และหรือการสร้างนวตักรรม รวมถึงการแลกเปลียนความรู้ 

เป้าหมายปี 2565 

 ดชันี ความพึงพอใจของลูกคา้รายสาํคญั (Customer Satisfaction Survey) ของเด็มโก ้เพิมขึนเป็นมากกวา่ 85% 

แนวทางการดาํเนินงาน 

 เสริมสร้างความผูกพนักับลูกค้าอย่างต่อเนือง ด้วยการเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทนัท่วงที 

 มุ่งมนัในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการทีมีคุณภาพ เพือสร้างประสบการณ์ทีดีใหก้บัลูกคา้ 

 นาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการทีคาํนึงถึงความยงัยนืและสามารถตรวจสอบแหล่งทีมาได ้
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.   การจดัการด้านความยงัยืนในมติสิิงแวดล้อม 

. .   นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสิงแวดล้อม 

ในปี  เด็มโกย้กระดบัการปกป้องสิงแวดลอ้ม ดว้ยการกาํหนดเป้าหมายดา้นสิงแวดลอ้ม ซึงรวมถึงการใชพ้ลงังาน 

การใชน้าํ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการดาํเนินงาน โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดาํเนินงานดงันี 

เด็มโก้ให้ความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจควบคู่กับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจทีเป็นมิตรกับ

สิงแวดลอ้มอย่างต่อเนือง โดยนอกจากการขยายการลงทุนดา้นพลงังานทดแทน ทงัพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน

จากชีวมวล เพือช่วยลดมลพิษทีเกิดจากการใชพ้ลงังานจากเชือเพลิงทีไดจ้ากฟอสซิล ซึงเป็นมลพิษทางอากาศ สาเหตุสาํคญัทีทาํ

ให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อน ในส่วนของโรงงานผลิตเสาโครงเหลก็ของบริษทั ก็ไดใ้ห้ความสาํคญัในเรืองสิงแวดลอ้มดว้ยการ

ดาํเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO14001 ซึงเนน้เรืองความสาํคญัของสิงแวดลอ้มเป็นหลกั 

นอกจากนี เด็มโกย้งัให้ความสําคญักบัการไม่สร้างภาระดา้นสิงแวดลอ้ม มลภาวะ ความปลอดภยัหรือแมแ้ต่อุจาด

ทศันะ ทีอาจเกิดขึนกบัพืนทีทาํงานและหน่วยงานก่อสร้างทีบริษทัเขา้ไปดาํเนินการ จะไดรั้บการเอาใจใส่ตามมาตรฐานและ

ขอ้กาํหนดของทางการ รวมถึงชุมชน และองคก์รส่วนทอ้งถินอีกดว้ย 

ปัจจุบนักระแสการให้ความสําคญักบัสิงแวดลอ้มเพิมขึนอยา่งต่อเนือง ทงัในระดบัโลกและระดบัประเทศ ส่งผลให้

ผูบ้ริโภคมีความตระหนกัถึงผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มในระยะยาวมากขึน โดยมีแนวโนม้ในการลดการใชพ้ลาสติกประเภทใช้

ครังเดียวทิง (Single-used Plastic) และการเพิมขึนของการเลือกซือสินคา้ทีผลิตจากวสัดุทดแทนทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และ

การนาํขยะพลาสติกกลบัมาใชป้ระโยชน์ 

 

3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม 

กจิกรรมด้านสิงแวดล้อม ปี  

 จดัใหมี้กิจกรรม ส และ Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบบริเวณบริษทั เพือกระตุน้ใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกที

ดีในการช่วยกนัสร้างบรรยากาศ ดูแลรักษาสิงแวดลอ้มในสถานทีทาํงานใหดี้ขึน ส่งเสริมภาพลกัษณ์ทีดีขององคก์ร  

 เด็มโกร่้วมกบัผูเ้กียวขอ้ง ในการส่งเสริมการจดัการคดัแยกขยะพลาสติกอยา่งถูกวิธี และนาํกลบัมาใชใ้หม่ตามแนวทาง

เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจดัทาํโครงการ “ลด ละ เลิก ใชแ้กว้นาํพลาสติก” เพือให้พนกังานมีจิตสาํนึกทีดีในการช่วยกนั

ดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม และยงัเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึงดว้ย  

 ส่งมอบกล่องเครืองดืมทีไม่ใชแ้ลว้ให้กบัตวัแทนจาก บริษทั บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  เพือนาํไปรีไซเคิล

ผลิตเป็นแผน่หลงัคา ในโครงการ “หลงัคาเขียวเพือมูลนิธิเพือนพงึ (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนีไดส้นบัสนุนการแยก

สิงของทีไม่ได้ใช้ เพือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป (หลงัคา  แผ่น มีขนาด 1x2.40 เมตร จะใช้กล่องเครืองดืมประมาณ 

,  กล่อง ในการผลิต) 

 ส่งต่อปฏิทินเก่าเพือนาํไปผลิตหนงัสืออกัษรเบรลล ์

 ในวนัสิงแวดลอ้มโลก – World Environment Day เด็มโกต้อ้งการให้พนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม  

อนัเป็นรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย ์หากป่าไม ้พืนดิน ทะเล และระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหล่ง

อาหารของเราจะไดรั้บผลกระทบ รวมไปถึงสัตวอื์น ๆ บนโลกก็จะใชชี้วิตลาํบาก ดงันนัเด็มโกจึ้งจดัให้มีการแจกพนัธ์ุ

กลา้ไม ้ให้พนกังานนาํไปปลูกเพิมพืนทีสีเขียวในบริเวณทีอยูอ่าศยัของตนเอง จาํนวน  กลา้ และมอบให้กบัคณะครู

และนกัเรียนโรงเรียนวดัดาวเรือง จาํนวน  กลา้  เพือคงไวซึ้งสมดุลของธรรมชาติตลอดไป 
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 การปรับปรุงทศันียภาพภายในบริษทั เป็นอีกหนึงกิจกรรมทีพนกังานทุกคนสามารถทีจะเขา้ร่วมเพือช่วยปรับปรุงสภาพ

ภูมิทศัน์ภายในบริษทัของตนเองให้มีสภาพแวดลอ้มทีดี เช่นการทาํความสะอาดพืนทีต่าง ๆ การปลูกตน้ไม ้เก็บขยะ คดั

แยกขยะ เป็นตน้ 
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3.4 การจดัการความยังยืนในมิตสัิงคม 

. .  นโยบายและแนวปฏบิัตด้ิานสังคม 

บริษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) “เด็มโก้” ได้ให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงหมายถึง การดําเนิน

กิจกรรมขององคก์รทงัภายนอกและภายในทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อตวัองคก์ร สังคม และสิงแวดลอ้ม โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างเป็นสุข ดังนันการดาํเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิงสําคญัในการ                      

บริหารจดัการองคก์รใหพ้ฒันาไปสู่การเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัยนื 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึงของนโยบายแผนงานและกระบวนการ

ดาํเนินงานตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการทีดี เพือทีจะสร้างมูลค่าเพิมให้เด็มโกใ้นอนาคต โดยในปัจจุบันไดก้าํหนดแนวทาง

ปฏิบัติไวเ้บืองตน้ คือในการสร้างสรรองค์กรทีมีความสามารถในการทาํกาํไร ให้มีการเติบโตอย่างยงัยืนนัน เด็มโกจ้ะตอ้ง

พิจารณาถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทงัในระยะสันและระยะยาว อีกทงัตอ้งบริหารจดัการองคก์รในรูปแบบทีจะ

เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัของเด็มโกค้วบคู่ไปกบัการสร้างสรรสิงทีดีให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม 

ของผูที้มีส่วนไดเ้สียของเด็มโก ้ไม่วา่จะเป็นพนกังาน ลูกคา้ ผูผ้ลิต พนัธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน หรือสังคมในวงกวา้ง เพือให้การ

ดาํเนินกิจการขององคก์รประสบความสําเร็จ มีมาตรฐาน มีการดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและจริงจงั เพือให้เกิดความมนัใจวา่จะ

สามารถดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ทีกาํหนดไว ้สร้างความมนัใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกับ

องค์กรอย่างแทจ้ริง โดยเด็มโกมี้ความมุ่งมนัทีจะให้เกิดการพฒันาอย่างยงัยืน อนัจะนาํไปสู่การเติบโตทีสมดุลและมนัคงใน

อนาคต  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  มีมติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดยอ่ย

เพิมเติม โดยเพิมคณะกรรมการความยงัยืน ซึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทั จาํนวน  คน และให้ตงัคณะทาํงานพฒันาความ

ยงัยืนจากผูบ้ริหารของเด็มโกเ้พือสนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการความยงัยืน โดยคณะกรรมการความยงัยืนจะเป็นผู ้

กาํหนดกรอบทิศทาง กลยทุธ์ และนโยบายทางดา้นความยงัยืน เพือให้มนัใจวา่การดาํเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์

ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีการบูรณาการกรอบและประเด็นความยงัยนืทีสาํคญั (Materiality) และแนวทางสู่การ

พฒันาความยงัยืนทีมีความชดัเจน ในขณะทีคณะทาํงานพฒันาความยงัยืนจะทาํหนา้ทีแปลงนโยบายไปสู่แผนการปฏิบติัและทาํ

หน้าทีกาํกบัดูแลให้ฝ่ายงานทางด้านความยงัยืนดาํเนินการตามแผนและแนวปฏิบัติทีวางไว  ้บุคลากรในองค์กรตงัแต่ระดับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีส่วนร่วมในการนาํพาใหธุ้รกิจกา้วไปขา้งหนา้ และเติบโตไดอ้ยา่งยงัยนื ทาํใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย

มนัใจไดว้า่กลุ่มธุรกิจเด็มโกด้าํเนินงานอยูบ่นพืนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนั 

และพฒันาศกัยภาพในการเติบโต แมส้ภาพแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจจะเปลียนแปลงไปอยา่งไรก็ตาม 

 

 สาํหรับนโยบายความรับผิดชอบของสังคม เด็มโกใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัแห่งความสําเร็จทีใชเ้ป็นแนวทางในการ

บริหารใหเ้กิดความยงัยนื ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อนกัลงทุนและผูถื้อหุน้

6. การดาํเนินการดา้นสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

7. การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสงัคม 
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นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

 การดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนัน เป็นสิงทีบุคลากรทุกคนใน กลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้

ตระหนกัและใหค้วามสาํคญั โดยกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณเด็มโก ้ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของ เด็มโก ้ทีตอ้งปฏิบติัตาม

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติทีประชุมผูถื้อหุน้ และกฎหมาย ดว้ยความซือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงั 

 เด็มโก ้มุ่งเนน้ให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

ดว้ยความเคารพ  ให้เกียรติซึงกนัและกนับนพืนฐานศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์หรือไม่กระทาํการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลอืนทีขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมาย  โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวเป็นมาตรฐานจริยธรรมองคก์รทีบุคลากรทุกคนในเด็มโก ้

ตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซึงหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามก็จะถูกลงโทษ ตามระดบัของความร้ายแรงแห่งการกระทาํ

และถือเป็นการกระทาํผิดทางวนิยัดว้ย 

เด็มโก้ ให้ความสําคัญต่อกิจกรรมทีอาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ด้าน โดยยึดถือและปฏิบัติตามข้อ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง โดยบริษทัมีนโยบายอยา่งชดัเจนทีจะไม่จา้งแรงงานเด็ก  ยึดมนัในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่

เลือกปฏิบติัจากความแตกต่างทางดา้นเชือชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสงัคม นอกจากนีบริษทัยงัใหค้วามเคารพต่อหลกั

สิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกระดบัชนั อยา่งเคร่งครัดโดยจะปกป้อง และไม่นาํขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน เช่น ประวติัส่วนตวั 

ค่าจา้งเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กบับุคคลภายนอก หรือผูที้ไม่มีส่วนเกียวขอ้งรับทราบ โดยบริษทัไดก้าํหนดและปฏิบติัตาม

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงไดก้าํหนดให้มีการใชข้อ้บงัคบัเกียวกบัการปฏิบติังานซึงไดจ้ดัทาํเป็นคู่มือ สือสาร

ใหก้บัพนกังานไดรั้บทราบถึงกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานและมีการปฐมนิเทศก่อนการเริมปฏิบติังาน 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนฉบบัเต็ม บริษทัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตบ์ริษทั 

www.demco.co.th/การกาํกบัดูแลกจิการ/นโยบายสิทธิมนุษยชน 
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การปฏบิัตต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม 
การพฒันาศักยภาพและการดูแลพนักงาน 

เด็มโกต้ระหนกัวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีมีความสาํคญัในการขบัเคลือนธุรกิจใหเ้ติบโต ซึงความทา้ทายขององคก์ร

คือการเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ ภายใตส้ภาวะการเปลียนแปลงของ

โลกทีไม่หยดุนิง ทงัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้ม ซึงอาจส่งผลต่อทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังาน รวมถึงการ

สร้างแรงจูงใจและความผกูพนัของพนกังาน 

นโยบายดา้นการบริหารงานบุคคล กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งเน้นขอ้ปฏิบติัในดา้นสําคญัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัทรัพยากร

บุคคล คือ  

1. การเลือกสรรพนกังานทีมีศกัยภาพและมีคุณธรรมทีดี 

2. การธาํรงรักษาทรัพยากรบุคคล 

3. การประเมินผลการปฎิบติังาน 

4. การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

5. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมแก่บุคลากรของกลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้

โดยมีขอ้ปฏิบติัในนโยบายดงักล่าว คือ 

1. การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานโดยไม่จาํกดัจาก อาย ุเพศ เชือชาติ สญัชาติ ความพิการ ศาสนา โดยให ้

2. พิจารณาจากคุณสมบติัทีตอ้งการตามตาํแหน่งงานทีรับสมคัร 

3. การจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับชายและหญิงทีเท่าเทียมกนัในลกัษณะงานมีคุณค่าเท่ากนั 

4. การพฒันาบุคลากรอยา่งทวัถึง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของตาํแหน่งและความกา้วหนา้ 

5. ในสายอาชีพ 

6. การกาํหนดและเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นทีรับรู้และเปิดเผยผลการประเมินการ 

7. ปฏิบติังานใหพ้นกังานทราบอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 

8. การส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพดว้ยการพฒันาฝึกอบรมอยา่งต่อเนือง 

9. การส่งเสริมใหพ้นกังานเติบโตอยา่งยงัยนืดา้นคุณธรรม จริยธรรมในบุคคลเพือใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคน 

10. ดีและคนเก่ง พฒันาความรู้ ความเขา้ใจและมีทศันคติทีดีต่องานและบริษทั รวมทงัส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม 

 

ในปี  เด็มโกย้งัเพิมในส่วนของการดาํเนินงานภายใตแ้ผนงาน DEMCO Transformation โดยมีเป้าหมายเพือสร้าง

รากฐานใหแ้ขง็แกร่ง โดยการยกระดบัขีดความสามารถในการดาํเนินงานโครงการต่าง ฯ ของเด็มโก ้ใหมี้ตน้ทุนทีเหมาะสม เกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัทีมีการเปลียนแปลง ซึงมีการปรับรากฐานสาํคญั  ดา้น คือ 

1. ดา้นทรัพยากรบุคคล 

2. ดา้นกระบวนการทาํงาน และ การควบคุมภายใน 

3. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

4. ดา้นเทคโนโลย ี
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การปรับรากฐานสําคญัด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัทีมีการเปลียนแปลง ดงันี 

 การพฒันาปรับปรุงดา้นการคดัเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment Transformation) 

1.  เพิมช่องทางในการสรรหาบุคลากรในตาํแหน่งงานบริหารและตาํแหน่งงานทีมีคุณสมบติัพิเศษและสรรหาไดย้าก 

โดยใชบ้ริการเพิมเติมทางบริษทัจดัหางานระดบัประเทศและภูมิภาค (Head hunter) นอกเหนือจากสือการรับสมคัร

งานอืน เช่น Jobtopgun, JobsDB ซึงเป็นเวบ็ไซต์รับสมคัรและหางานออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศทีมี

ตาํแหน่งงานกวา่ ,  ตาํแหน่งต่อวนั  

2. ในช่วงสถานะการณ์ของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทาํให้เด็มโก ้ตอ้งงดกิจกรรมในการประกาศรับสมคัรงานผา่น

งาน Job Fair ของทางมหาวิทยาลัยชันนํา แต่เด็มโก้ยงัคงสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการกับคณาจารย์คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ของมหาวทิยาลยัในต่างจงัหวดั (Campus Network)   

 การปรับดา้นการธาํรงรักษาทรัพยากรบุคคลเพือใหพ้นกังาน มีความภาคภูมิใจและผกูพนัต่อองคก์ร (Loyalty & Bonding ) 

1. สือสารใหค้วามชดัเจนเกียวกบัการทาํ Employee Engagement Survey แก่กลุ่มผูบ้งัคบับญัชา กลุ่มผูบ้ริหารและ 

     กลุ่มพนกังาน โดยการทาํ Employee Engagement Survey เป็นเครืองมือหนึงในการเสริมสร้างใหพ้นกังานรู้สึก  

     เป็นส่วนหนึงขององคก์ร แสดงถึงความเอาใจใส่ดูแลพนกังานเป็นอยา่งดี ใหพ้นกังานอยากร่วมงานในระยะยาว  

     และเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รไดใ้นทีสุด นอกจากนนัยงัช่วยทาํใหพ้นกังานคน้พบปัญหาและแจง้กลบัสู่ 

     องคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงทีและชดัเจน ทาํใหอ้งคก์รสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุดและมีประสิทธิภาพ 

2. เพิมช่องทางการสือสารข่าวสารของบริษทั ให้พนกังานรับทราบไดส้ะดวกและเขา้ถึงไดม้ากขึน เช่น  การกระจาย

เสียงตามสาย,  line กลุ่มพนกังานทุกระดบั และ Facebook  เป็นตน้ 

3. บริษัทจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง      

พนกังานกบับริษทัและกบัสงัคมชุมชนโดยรอบอยา่งสมาํเสมอ      

 การปรับดา้นการประเมินผลการปฎิบติังาน 

1. ใชแ้บบประเมินผลการปฎิบติังาน โดยเชือมโยงเป้าหมายขององคก์รไปสู่ผลการปฏิบติังานรายบุคคล  

2. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลพนกังานโดยกาํหนดหวัขอ้การประเมินผลการปฏิบติังาน แบ่งผูรั้บการประเมินเป็น

กลุ่มพนกังานระดบับริหารและพนกังานทวัไป 

 การปรับดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล และการปรับดา้นการเติบโตอยา่งยงัยนืดา้นคุณธรรม จริยธรรมในบุคคลเพือให้

พนกังานไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดีและคนเก่ง พฒันาความรู้ ความเขา้ใจและมีทศันคติทีดีต่องานและบริษทั รวมทงั

ส่งเสริมใหมี้การแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม 

 

ในดา้นการวางแผนกาํลงัคน ในปี  มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการทาํงาน เพือรองรับการ

เติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ และพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ําของ

พนกังาน เพือทีจะสามารถสนบัสนุนการเติบโตขององคก์รต่อไปไดใ้นอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลากรภายในทีมีความพร้อม

ในการสืบทอดตาํแหน่งทีวา่งลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 เด็มโก ้มีนโยบายในการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรทีชดัเจน โดยมุ่งพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถพิเศษ ทศันคติ

และความมีคุณธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรเด็มโกทุ้กคน เพือให้เกิดความสําเร็จในนโยบายดงักล่าว เด็มโกจึ้งมีนโยบาย

ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัชนั ตงัแต่ระดบัพนกังานจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถทงัดา้น

ทฤษฎี และควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานจริงอยา่งต่อเนืองตลอดเวลาเพือใหเ้กิดทกัษะในการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ โดยเด็มโกจ้ดั

ให้มีการฝึกอบรม  เพือพฒันาความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นจากคาํแนะนาํของผูที้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการจดั
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ให้พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรได้เขา้ร่วมการอบรมสัมนาตามสายงานที

เกียวขอ้งอยา่งสมาํเสมอทงัในและนอกสถานที นอกจากนี เด็มโกไ้ดมี้นโยบายสนบัสนุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ใหก้บั

พนกังาน รวมทงัจดัให้พนกังานไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ในการใชภ้าษาองักฤษดว้ยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมภายในบริษทัและ

ดาํเนินการจดัสอนจากผูบ้ริหารและพนกังานชาวต่างชาติของเด็มโก ้ 

การพฒันาศกัยภาพทีมีประสิทธิภาพช่วยเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจ และผลกัดนัให้บริษทัสามารถ

ประสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย นาํไปสู่วสิยัทศัน์ในการเป็นบริษทัไฟฟ้าชนันาํดา้นนวตักรรมและความยงัยนืในระดบัสากล 

เด็มโกใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันากรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน เพือให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติัทีดี

สาํหรับบริษทัจดทะเบียน จึงมีแนวทางพฒันาบุคลากรของเด็มโก ้ดงันี 

(ก) การพฒันากรรมการบริษัท 
(1) เด็มโก้ จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทั เพือเป็นการพฒันา สนบัสนุน และส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการ 

(2) เด็มโก ้จะเปิดเผยขอ้มูลการเขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการในปีทีผา่นมา 

(3) เด็มโก ้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในหลกัสูตรของสมาคมส่ง

เสิรมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) อย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ  ในเรืองที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการ เพือใหท้นัต่อการเปลียนแปลงทางธุรกิจทีอาจเกิดขึน 
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การอบรมกรรมการในหลกัสูตรของสถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

หมายเหตุ           DCP   =   Director Certification Program  DAP    =  Director Accreditation Program 

        ACP   =   Audit Committee Program    AACP =  Advance Audit Committee Program 

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

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

FND      =   Finance for Non finance Director  RMP   =   Risk Management Program  

ACEP =   Anti – Corruption for Executive Program SFE    =   Successful Formulation & Execution of Strategy     

         BMD =    Boards That Make a Difference                         MFM = Monitoring Fraud Risk Management                                 

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

         CSP  =  Company Secretary Program   ELP  = Ethical Leadership Program 

                          CRC = Corruption Risk & Control   BMT  = Board Matters and Trends 

                          ACPG = Anti-Corruption the Practical Guide  RCL =  Risk Management Program for Corporate Leaders    

                          MIR   =  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management      IOP = Independent Obserer Program 

 

 

ชือกรรมการ DCP DAP 
ACP, 

AACP 
RNG 

FND, 

FSD 
RMP ACEP อืนๆ 

1. นางประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ DCP 

194/2014 

DAP 

46/2005 

  FND 

24/2005 

  RCP 18/2008 

2. นายสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  DAP 

36/2005 

ACP 

6/2005 

 FND 

24/2005 

  FSD39-2019 

3. นายเสริมศกัดิ   จารุมนสั DCP 

199/2015 

DAP 

107/2014 

AACP 

33/2019 

RNG 

6/2014 

   BMD 5/2017 

BMT7/2019 

4. นายนริศ  ศรีนวล DCP 

114/2009 

 AACP 

20/201  

  RMP 

6/2015 

  

5.นายปราโมทย ์อินสวา่ง DCP 

59/2005 

      IOP 6/2017 

6. นายพงษศ์กัดิ  ศิริคุปต ์  DAP 

46/2005 

   RMP 

3/2014 

ACEP 

13/2014 

 

7. นายไพฑูรย ์ กาํชยั  DAP 

85/2010 

   RCL 

13/201  

 SFE 31/2019 

CRC 2/2019 

8. นายโอฬาร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ DCP 

/  

       

9.นายปริญช ์ ผลนิวาศ DCP 

/  

DAP 

/  

ACP 

/  

   ACEP 

/  

CSP 22/2007 

MIA 3/2008 

ACPG 10/2014 

ELP 3/2016 

0.นายปัญญ ์เกษมทรัพย ์ DCP 
140/2010 

 ACP 
37/2011 

 

 FSD 
10/2010 

  MFM 6/2011 
MIA 11/2011 
MFR 14/2012 
MIR 12/2012 
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(ข) การพฒันาผู้บริหาร 
(1) เด็มโก้ กาํหนดให้มีสมรรถนะสําหรับผูบ้ริหาร (Managerial Competency) เพือใช้เป็นพืนฐานในการพฒันา

ผูบ้ริหารใหมี้ทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 

(2) จดัให้มีหลกัสูตรการฝึกอบรมและแนวทางการพฒันาอืน ๆ ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสมรรถนะสําหรับ

ผูบ้ริหาร ใหก้บัผูบ้ริหารของเด็มโก ้

(ค)  การพฒันาพนักงาน 
(1) เด็มโก ้กาํหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) สําหรับพนักงานในแต่ละบทบาทงาน 

เพือใชเ้ป็นพืนฐานในการพฒันาพนกังานใหมี้ทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ 

(2) เด็มโกจ้ดัให้มีแนวทางการพฒันาพนักงานทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional 

Competency) ทีกาํหนดไว ้

(3) เด็มโก ้จดัให้มีการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพือให้พนกังานใหม่มีความเขา้ใจในวิสยัทศัน์ ค่านิยม จรรยาบรรณ 

และจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

(4) เด็มโกก้าํหนดใหพ้นกังานทุกคนจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจาํปี และ

กาํหนดใหมี้กระบวนการติดตามการพฒันาตามแผนดงักล่าวอยา่งสมาํเสมอ 

 

นอกจากการจดัใหมี้การฝึกอบรมพฒันาความรู้ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัสายงานแลว้ เด็มโกย้งัเห็นถึงความสาํคญัของการ

ใหค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

 จดักิจกรรม Town Hall เป็นประจาํทุกเดือน มีวตัถุประสงคใ์หผู้บ้ริหารระดบัสูงไดสื้อสารใหพ้นกังานทราบถึงปัจจยัและ

ความเสียงต่าง ๆ ทีมีผลกระทบกับการทํางานของตนเองรวมถึงบริษัท การมุ่งไปขา้งหน้าขององค์กรเพือให้บรรลุ

เป้าหมายทีไดต้งัไว ้รวมถึงข่าวสารอืน ๆ ทีตอ้งการสือสารใหพ้นกังานทราบ 

 จดักิจกรรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคสนาม (Walk Rally) วตัถุประสงคเ์พือใหพ้นกังานทราบ

ถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษทั ขอ้บังคบัเกียวกบัการทาํงาน นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวสัดิการทีพนักงานพึงไดรั้บ รวมถึงการร่วม

กิจกรรมภาคสนามเพือสร้างเสริมพฤติกรรมบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั i DEMCO ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั

เป็นทีมและปลูกฝังความรักในองคก์รอยา่งยงัยนื 

 ตามนโยบายพฒันาความยงัยนืซึงคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนด เป้าหมายดา้นความยงัยนืโดยมุ่งหวงัให้บริษทั เด็มโก ้

จาํกดั (มหาชน) ได้รับการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เขา้สู่รายชือหุ้นยงัยืน หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ภายในปี 2566 โดยมียุทธศาสตร์เสริมเพือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว คือ ให้ความรู้ 

ความเขา้ใจและส่งเสริมใหมี้การพฒันาอยา่งยงัยนืเป็นส่วนหนึง ของการดาํเนินงานของเด็มโก ้คณะกรรมการการพฒันา

อยา่งยงัยืน (Sustainable Development Committee) จึงไดเ้ชิญนางสินีนาฎ แจ่มศรี ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ

เพือความยงัยนื ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรือง "กระบวนการขบัเคลือนธุรกิจสู่ความยงัยนื" ใหแ้ก่

ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ เขา้รับฟัง  

 บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั ลพบุรี ไดจ้ดัอบรม หลกัสูตร ส่งเสริม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในองคก์ร “การต่อตา้น

ทุจริตและคอร์รัปชนั” ใหก้บัพนกังาน วทิยากร โดยนายสุรสิงห์ ถาวร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  



   
 
 
                         บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)                                                       รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 102 

 จดัอบรมหลกัสูตร “พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยค์ณาธิป 

ทองรวีวงศ์ ผูอ้าํนวยการสถาบนักฎหมายสือดิจิทัล มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ผูเ้ขา้รับการ

อบรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  และทราบถึงวิธีการในการ

เก็บขอ้มูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ รวมถึงผลกระทบทีเกิดขึนจากการเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 จดัอบรมหลกัสูตร “IT Controls for Manager” ให้กบัผูบ้ริหารระดับผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการโครงการ โดยมีวตัถุประสงค์

เพือใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ และระบบ ERP  

 จดัอบรมหลกัสูตร “12 ความสามารถพืนฐานหลกัในการพฒันาคน พฒันาองค์กร A Dozen of C : 12C” เพือให้ผูเ้ขา้

อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาคน พฒันาองคก์รใหย้งัยนืต่อไป 

 จดัอบรมหลกัสูตร “การสัมนาเชิงปฏิบติัการการกาํหนดตวัชีวดัผลงานรายบุคคล” เพือทบทวนการกาํหนดตวัชีวดั และ

เป้าหมายสาํหรับการประเมินผลการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อบรมโดยนายศศภณ ชูวงษ ์ทีปรึกษาดา้นบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของบริษทั 

 จดักิจกรรมสัมมนา "เด็มโก ้ทีมสร้างทีม DEMCO Unity" จาํนวน 2 รุ่น โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสร้างเสริมความสามคัคี 

สัมพนัธภาพอนัดี ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนา รวมถึงสร้างเสริมลกัษณะผูน้าํ และรู้จกัการเป็นผูต้ามทีดี รู้จกัการ

วางแผน การแก้ไขปัญหา บริหารคน บริหารเวลาและการสร้างข่ายการติดต่อสือสารประสานงานกัน เพือกา้วสู่การ

ทาํงานแบบทีมมืออาชีพ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เขาชะโงก จงัหวดันครนายก 

 จดัอบรมหลกัสูตร "การพฒันาความคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking)" โดยมีวตัถุประสงค ์เพือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมได้

พฒันาความคิด และเพือเตรียมบุคลากรในการสืบทอดตาํแหน่ง Succession ในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร อบรมโดย

วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ดร.สุชาติ สงัขเ์กษม จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 จดัให้มีการอบรมหลกัสูตร "การบริหารสัญญา และความเสียงของงานก่อสร้าง" เพือเสริมสร้างความเขา้ใจในหลกัการ

บริหารสัญญา การบริหารความเสียงในงานก่อสร้าง สามารถวิเคราะห์ เขา้ใจเทคนิคการควบคุม และติดตามแผนการ

จดัการความเสียง โดยวทิยากร ดร.มงคล อศัวดิลกฤทธิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 จดัใหมี้การอบรมในหวัขอ้ "การสนบัสนุนการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัของประเทศ ในภาคเอกชน" เพือสร้างวฒันธรรม

องค์กรดา้นจริยธรรมให้เขม้แข็ง บรรยายพิเศษ โดย ดร. ชาตรี ทองสาริ ผูช่้วยเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

 จดัให้มีการบรรยายเรือง “แนวทางการพฒันาธุรกิจใหม่ของ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)” โดยเชิญรองศาสตราจารย ์ 

ดร.นิพนธ์ เกตุจอ้ย วทิยาลยัพลงังานทดแทนและสมาร์ทกริตเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยันเรศวร เป็นผูบ้รรยายใหค้วามรู้แก่

ผูบ้ริหาร 
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การดูแลและสร้างการมส่ีวนร่วมให้กบัพนักงาน 

เด็มโกถื้อวา่พนกังานเป็นทรัพยากรทีมีค่าสูงสุด เป็นผูข้บัเคลือนองคก์รไปสู่ความสาํเร็จและการพฒันาอยา่งยงัยืน การ

ดูแลพนกังานให้เกิดความผูกพนักบัองคก์ร และการสร้างองคก์รให้ทุกคนอยากร่วมทาํงานดว้ย จึงเป็นประเด็นสาํคญั เด็มโกจ้ดั

ให้มี “คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ” ตาม พรบ. คุม้ครองแรงงาน  โดยสรรหาดว้ยวิธีเลือกตงัตวัแทน

จากพนักงาน มีหน้าทีหลกัคือเป็นตวัแทนของพนักงาน โดยให้คาํปรึกษา และเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้ง รวมไปถึงร่วม

หารือกบันายจา้งเพือจดัสวสัดิการ และสภาพการทาํงานแก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและทวัถึงรวมไปถึงการดูแล ตรวจสอบ และ

ควบคุม เพือให้สวสัดิการทีมีอยูบ่งัคบัใชไ้ดจ้ริง และเป็นประโยชน์แก่พนกังานทุกระดบัเท่าเทียมกนั  เป็นช่องทางเพือช่วยให้

ความคิดเห็นของพนกังานไดรั้บการรับฟัง คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายพนกังาน

จาํนวน 8  คน ทีมาจากการเลือกตงั โดยมีวาระการปฏิบติัหนา้ที  ปี นบัจากวนัทีไดรั้บการแต่งตงั 

 

ผลการดาํเนินงานเด่นในปี  

 ขออนุมติัเงินสนบัสนุนกีฬาประเภทเปตอง และส่งเสริมกิจกรรมการออกกาํลงักายอยา่งต่อเนือง โดยสนบัสนุนเงินค่าเช่า

สนามกีฬาสาํหรับพนกังาน เช่น กีฬาประเภทฟตุบอล แบดมินตนั 

 ขออนุมติัสวสัดิการกองทุนเงินกูย้ืมฉุกเฉินสําหรับพนักงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพือช่วยเหลือพนักงานทีได้รับความ

เดือดร้อนทางดา้นการเงิน โดยไม่มีดอกเบีย ลดปัญหาความเดือดร้อนในเรืองการขาดแคลนเงินกรณีฉุกเฉิน 

 การพิจารณาคดัเลือกประกนักลุ่มของบริษทั เพือใหพ้นกังานไดป้ระโยชน์สูงสุด 
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เด็มโก้มีการสํารวจความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) ปีละ  ครัง ด้วยความโปร่งใส 

น่าเชือถือ ทงัดา้นความเป็นอิสระและเก็บรักษาความลบัในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน เพือใชพ้ฒันาปรับปรุง ปัจจยั

ดา้นต่าง ๆ  ในส่วนหลกั ๆ คือความผูกพนัของพนกังาน และปัจจยัขบัเคลือนความผูกพนัหรือความพึงพอใจของพนกังาน เช่น

ความภูมิใจในองคก์ร โอกาสในหนา้ทีการงาน คุณภาพของชีวิตการทาํงาน รวมทงัสรุปและวิเคราะห์ผลอยา่งเป็นกลางโดยมี

นโยบายนาํเสียงสะทอ้นจากพนักงานมาปรับปรุงกระบวนการทาํงาน จดักิจกรรมสร้างสรรค ์และพฒันาองคก์รให้มีมาตรฐาน 

ดูแลพนกังานเทียบเท่าบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั เพราะมีความเชือวา่ “พนกังาน” คือกลไกสาํคญัทีทาํใหบ้ริษทัเติบโตอยา่ง

ยงัยนื คะแนนความผูกพนัและความพึงพอใจของพนกังาน ปี , ,  และ  มีระดบัคะแนนทีสะทอ้นถึงความพึง

พอใจและความผูกพนัทีมีต่อหน่วยงานของตนและของบริษทัอยา่งต่อเนืองในระดบัดีมาโดยตลอด ตงัแต่เริมทาํการสาํรวจโดย

ไดค้ะแยยที . , . , .  และ .  ตามลาํดบั  

เด็มโกไ้ดพ้ยายามสือสารทิศทางธุรกิจ ความเคลือนไหวในองคก์รและข่าวสารต่าง ๆ ให้พนกังานทราบเป็นระยะผ่าน

ช่องทางทีหลากหลาย รวมถึงการสือสารตรงจากกรรมการผู ้จัดการ ทีเน้นการสร้างความเข้าใจของทิศทางธุรกิจ การ

เปลียนแปลงทีตอ้งเกิดขึนและการสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัพนกังานในการทาํงาน 

การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาพนกังาน 

เด็มโกไ้ดท้าํการสาํรวจค่าตอบแทนและสวสัดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหวา่งอุตสาหกรรมใกลเ้คียง เพือนาํมา

ทบทวนและปรับปรุงหลกัเกณฑค์่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมถึงศึกษาการบริหารค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ความ

ตอ้งการของพนกังานรุ่นใหม่ และการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว 

รูปแบบการประเมนิผล 

เด็มโกมี้นโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานมีความครอบคลุมผลการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งครบถว้น โดยใช้

ดชันีวดัผลการปฏิบติังานและหน้าทีความรับผิดชอบของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) ทีสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ

ของบริษทั โดยเกณฑก์ารประเมินไดถู้กออกแบบใหเ้หมาะสมกบัระดบัของพนกังาน ซึงพนกังานรับทราบล่วงหนา้ ภายหลงัการ

ประเมิน ผูบ้งัคบับญัชาจะทาํการสือสารให้พนักงานทราบและให้คาํชมเชยในสิงทีพนกังานปฏิบติัไดดี้ รวมทงัคาํแนะนาํเพือ

ปรับปรุงในสิงทีพนกังานยงัสามารถพฒันาได ้ทงันีเพือผลประโยชน์ต่อตวัพนกังานและตวัองคก์ร 

การจดัการความรู้ 

เด็มโกส่้งเสริมการเรียนรู้ของพนกังาน โดยกาํหนดให้มีการกาํหนดองคค์วามรู้องคก์ร ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ รวมถึงติดตามประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนือง รวมถึงพฒันา

รูปแบบ/เครืองมือในการบริหารขอ้มูลเพือการจดัการความรู้องคก์ร  

องค์ความรู้ 

1. ความรู้ทีใชใ้นการทาํงานทีสาํคญั เช่น PM/ WI 

3. ความรู้เกียวกบัการทาํงานจากประสบการณ์การทาํงาน (Experience)  

4. การลองถูกลองผิด บทเรียนทีเคยไดรั้บมาก่อน (Lesson Learned) 

5. เทคนิควธีิทาํงานต่าง ๆ 
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สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน 
เด็มโกใ้หค้วามสาํคญักบัพนกังานในการดูแลเรืองสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทีพนกังานควรไดรั้บ ควบคู่ไป

กบัสวสัดิการทีดี นอกจากจะดึงดูดให้มีผูต้อ้งการมาร่วมงานกบัเด็มโกแ้ลว้ ยงัมีส่วนช่วยในการรักษาพนักงานปัจจุบนัไวก้บั

บริษทั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานทีดีขึนขององคก์รอีกดว้ย นอกจากสวสัดิการตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ เด็มโกย้งัจดั

สวสัดิการอืน ๆ เพิมเติมตามความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงด้านสุขภาพของพนักงานและ

ครอบครัว เวลาพกัผอ่นส่วนตวั การวางแผนการออมก่อนการเกษียณ  ซึงการสือสารภายในองคก์รเป็นเรืองยุง่ยาก ดว้ยจาํนวน

พนกังานจาํนวนมาก เด็มโกจึ้งให้มีการจดัตงัคณะกรรมการสวสัดิการ รับหนา้ทีเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบและควบคุมให้

สวสัดิการทีมีอยูใ่ชไ้ดจ้ริง และเป็นประโยชน์ต่อพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนั อาทิเช่น 

 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ผลประโยชน์ตอบแทนใหก้บัพนกังานทุกระดบัในรูปแบบต่าง ๆ ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

พนกังาน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

นอกจากนี เด็มโกย้งัเสริมสร้างการดูแลพนกังานในดา้นอืน ๆ ของชีวติ นอกจากดา้นการงาน 

ด้านการเงนิ 

 ประธานกรรมการบริษทั ไดส้นบัสนุนเงินเพือมอบให้เป็นทุนการศึกษาสาํหรับบุตรพนกังาน กลุ่มบริษทั เด็มโก ้จาํกดั 

(มหาชน) เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 190,500 บาท  

 เด็มโกจ้ดัให้มีสวสัดิการเงินกูย้มืฉุกเฉินสาํหรับพนกังาน เพือไวส้าํหรับหมุนเวียนในกองทุนสาํหรับพนกังานทีมีความ

เดือดร้อนในกรณีฉุกเฉิน  

 โครงการเตรียมความพร้อมเพือการเกษียณอาย ุ

       เด็มโกไ้ดเ้ห็นความสาํคญัของพนกังานทีไดทุ่้มเทกาํลงั และมีความจงรักภกัดีกบับริษทัมาเป็นระยะเวลานาน จึงไดพ้ฒันา 

แผนการหลงัการเกษียณอายใุหก้บัพนกังานเตรียมสินสุดอายงุานตามวาระ และใหค้วามรู้ดา้นประกนัสงัคม

 จดัการบรรยายหวัขอ้ “เลือกแผนการลงทุนอยา่งไรใหเ้หมาะสมกบัตวัเอง” โดยมีวตัถุประสงค ์เพือให้พนกังานมีความรู้ 

ความเขา้ใจในเรืองการเลือกแผนการลงทุนทีเหมาะสม, การลงทุนรูปแบบกองทุนสมดุลตามอาย,ุ ตราสารการลงทุนและ

การใชง้านในรูปแบบ Online Service โดยวทิยากรจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนพรินซิเพิล จาํกดั 
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ด้านสุขภาพกายและใจ 
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพือเสริมสร้างดา้นสุขภาพกายและใจ ดงันี 

 โครงการเตรียมความพร้อมหลงัเกษียณ เพือใหพ้นกังานใชชี้วติหลงัเกษียณอยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 

 กิจกรรมกีฬา เพือให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขนักีฬา เสริมสร้างความสุขและความสามคัคี  พร้อมทงั

ใหพ้นกังานไดมี้เวลาออกกาํลงักายเพือสุขภาพทีแขง็แรง โดยจดัใหมี้การแข่งขนักีฬาประเภท แบดมินตนั และฟตุบอล 

 มีการปรับปรุงพืนทีในบริเวณบริษทั ปรับปรุงโรงอาหาร สถานทีพกัผอ่น ปลูกตน้ไม ้จดัทาํสวนหยอ่ม 

 ใหพ้นกังานไดรั้บการตรวจสุขภาพประจาํปี 

 ส่งเสริมใหมี้กิจกรรม ลดพงุ ลดโรค เป็นกิจกรรมทีจุดประกายใหพ้นกังานหนัมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึน 

 ส่งเสริมความรู้ดา้นการยศาสตร์ (Ergonomic) โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้สาํหรับผูที้ตอ้งปฏิบติังานกบั

คอมพิวเตอร์ หรือนังทาํงานต่อเนืองในแต่ละวนัเป็นระยะเวลานาน ๆ และเสียงต่อการเกิดอาการ Office Syndrome  

เพือลดการบาดเจ็บจากโรคทีสืบเนืองจากการทาํงาน เช่น ปวดหลงัจากการนงัทาํงาน  

 บริษทัร่วมกบัสาํนกังานประกนัสังคมจงัหวดัลพบุรี จดัโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประจาํปี 2563 ให้กบัพนกังาน

ของบริษทั เพือให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคแก่ผูป้ระกันตน และลดความเสียงภาวะสุขภาพ เพือ

ป้องกนัโรคเรือรัง และใหค้วามรู้เกียวกบัสิทธิประโยชน์กองทุนประกนัสงัคม และกองทุนเงินทดแทน โดยเจา้หนา้ทีจาก

สาํนกังานประกนัสงัคมจงัหวดัลพบุรี ณ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (โรงงานลพบุรี) 

 จดัใหมี้การจดังานทาํบุญถวายเครืองสงัฆทานทุกเดือน เพือใหพ้นกังานทีมีวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนนนั ๆ และพนกังานที

มีจิตศรัทธา ร่วมทาํบุญถวายเครืองสงัฆทาน เพือความเป็นสิริมงคล 

การรับฟังความคดิเห็นของพนักงาน 

เด็มโกเ้ปิดรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้กงัวลของพนักงาน หากมีปัญหาระหวา่งพนกังาน หรือระหวา่ง

พนักงานกบัผูบ้งัคบับญัชา ในดา้นการปฏิบติังาน พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ (Whistle Blower) ผ่านช่องทางทีหลากหลาย เช่น

กล่องรับฟังความคิดเห็น จากแบบสอบถาม Employee Engagement Survey โดยผูที้รับผิดชอบดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และ

ขนัตอนทีกาํหนดไว ้และหากพิสูจน์ไดว้า่กระทาํไปโดยสุจริตจะไดรั้บความคุม้ครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซึงเด็มโกจ้ะไม่

ถือเป็นการเลิกจา้ง หรือการพิจารณาลงโทษทีจะส่งผลเสียต่อพนกังานหรือผูที้เกียวขอ้งแต่ประการใด 
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. .  ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

การส่งเสริมธรรมาภบิาลและจริยธรรม 

ในปี  บริษทัจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนกังาน เพือสร้างจิตสาํนึกทีดี มีจริยธรรมในการทาํงาน สามารถ

สร้างสุขในการดาํเนินชีวติประจาํวนัและการทาํงาน เช่น 

 การบริจาคโลหิต เป็นการส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพนกังานสามารถเขา้ร่วม

บริจาคโลหิตตามทีองคก์รร่วมกบัสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวถีิ ซึงบริษทัจดัให้มีการบริจาคโลหิตปีละ  ครัง 

ต่อเนืองเป็นปีที  ในปี 2563 มีพนักงาน ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมบริจาคโลหิต จาํนวน 179 คน ไดป้ริมาณโลหิต รวม 

77,450 ซีซี กิจกรรมนีแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนกังานในเรืองความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งชดัเจน  

 การร่วมกิจกรรมสาํคญัทางศาสนา เป็นกิจกรรมการรักษาและต่อยอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมไทยใน

วนัสาํคญัต่าง ๆ เพือเป็นการพฒันาจิตใจให้กบัพนกังาน  เช่น กิจกรรมวนัสงกรานตเ์พือสืบสานวฒันธรรมประเพณีไทย 

โดยจดัใหมี้พิธีสรงนาํพระพทุธรูป ณ หอ้งโถงชนัล่าง สาํนกังานใหญ่บริษทั การทาํบุญตกับาตร เวยีนเทียน ในวนัสาํคญั

ทางศาสนา เช่นวนัอาสาฬหบูชา วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ และกิจกรรมการทาํบุญตกับาตรตามที

บริษทัจดัขึน เป็นการเพิมช่องทางการทาํความดีใหพ้นกังานไดเ้ขา้ถึงมากขึน 

 จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล และลงนามถวายพระพรเนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่ัว เพือแสดงออกซึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ ณ สาํนกังานใหญ่บริษทั 

 จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล และลงนามถวายพระพร เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  สิงหาคม  เพือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึงความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์พร้อมทงัจดักิจกรรมจิตอาสาร่วมกนัเก็บขยะ และกาํจดัวชัพืชเพือถวายเป็นพระ

ราชกศุล เมือวนัที  สิงหาคม  
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 เขา้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมในพิธีบาํเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรําลึกเนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ตุลาคม  ณ ศาลาประชาคม 

อาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี  

 เขา้ร่วมพิธีถวายพานพุม่ดอกไม ้และพิธีถวายบงัคม เนืองในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วนัพ่อแห่งชาติ เพือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที

พระราชทานต่อประชาชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคม อาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี และจดักิจกรรม จิตอาสาชาวเด็ม

โก ้“ทาํความดีเพือพอ่” เชิญชวนพนกังาน และผูบ้ริหาร ร่วมกิจกรรมทาํความสะอาดพืนทีทงัภายใน และดา้นหนา้บริษทั 

ณ สาํนกังานใหญ่บริษทั 

 เขา้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมในพิธีบาํเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรําลึก เนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ ทีวา่การอาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี  เมือวนัที  ตุลาคม 2563 

 จดัใหมี้การจดังานทาํบุญถวายเครืองสงัฆทานทุกเดือน เพือใหพ้นกังานทีมีวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนนนั ๆ และพนกังานที

มีจิตศรัทธา ร่วมทาํบุญถวายเครืองสงัฆทาน เพือความเป็นสิริมงคล 

การบริจาคโลหิต ปีละ 4 ครัง 

        ต่อเนืองเป็นปีท ี9  ในปี 2563 

 ได้ปริมาณโลหติรวม 77,450 ซีซี 

              จดัพธีิถวายพระพรชัยมงคล 

                   และลงนามถวายพระพรเนืองในโอกาส    

          มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

    พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบด ี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว               เข้าร่วมพธีิวางพวงมาลา และพธีิถวายบังคม 

 ในพธีิบําเพญ็กศุลและกจิกรรมน้อมรําลกึเนืองในวนัคล้าย 

                    วนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร   

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

จดัให้มกีารจดังานทาํบุญ 

      ถวายเครืองสังฆทานทุกเดือน 
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การส่งเสริมการปฏบิัตงิานของพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัส COVID –  

 ได้ขอรับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี จัดทีมเจ้าหน้าทีเข้ามาฉีดพ่นย่าฆ่าเชือไวรัสโคโรน่า  

(COVID-19) ทงัภายในและภายนอกทุกพืนที เพือสร้างความมนัใจใหก้บัพนกังาน  

 แจกหนา้กากผา้ใหก้บัพนกังานทุกคนเพือสวมใส่ป้องกนัการติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID – ) 

 จดัใหมี้มาตรการตรวจวดัอุณหภูมิ เพือคดักรองผูม้าติดต่อและผูป้ฏิบติังาน 

 การปฏิบติังานจากบา้น (Work from Home) 

 ส่งเสริมการรักษาระยะห่างทางสงัคม 

 การรักษาความสะอาดของจุดสมัผสัทีใชร่้วมกนั 

 ระบบการประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (Video Conference) 

 จัดฝึกอบรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ New Normal - e-learning “การบริหารและจัดการความเสียง” โดยวิทยากร  

ดร.ปิยะณฐั ถุนพทุธดม ซึงมีผูจ้ดัการและพนกังานจากฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมรับฟังการบรรยาย และแลกเปลียนขอ้คิดเห็น  

 บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (โรงงานลพบุรี) มีความห่วงใยพนกังาน จึงใหจ้ดัทาํเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ เพือใหพ้นกังาน

ของบริษทั มีไวใ้ชใ้นสถานทีทาํงานตามจุดต่าง ๆ อยา่งทวัถึง เป็นการป้องกนัการแพร่กระจายเชือไวรัส COVID-19  
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บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบั

การดาํเนินธุรกิจ กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม สรุปไดด้งันี 

 บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) เขา้ร่วมโครงการหน่วยแพทยเ์คลือนที "Brightness for Life Quality" กบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค, มูลนิธิแสง-ไชกี้ เหตระกูล, นักศึกษาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 27, นสพ.เดลินิวส์, กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุขใหบ้ริการตรวจรักษาโรคทวัไป, ส่องกลอ้ง, นรีเวช, หู ตา คอ จมูก, ฝังเขม็ ทนัตกรรม, แพทยแ์ผน

ไทย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

 เขา้ร่วมโครงการ “ลอ้เลือนเพือคนพิการ” โดยมอบเงินสมทบทุนเพือซือรถเขน็ใหแ้ก่มูลนิธิคนพิการไทย จงัหวดันนทบุรี 

เพือเป็นขวญักาํลงัใจ และช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของคนพิการใหดี้ยงิขึน ซึงกิจกรรมนีถือเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมเพือ

สงัคมตามนโยบายของบริษทัทีใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมกิจกรรมเพือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมให้มีคุณภาพ

ชีวติดีขึน 

 เขา้ร่วมโครงการ “หลงัคาเขียวเพือมูลนิธิอาสาเพือนพึง (ภาฯ) ยามยาก”  ซึงเป็นโครงการการรณรงคจ์ดัเก็บและรีไซเคิล

กล่องเครืองดืมใชแ้ลว้ เพือนาํไปผลิตเป็นแผ่นหลงัคาสําหรับก่อสร้างบา้นและทีพกัพิงให้แก่ผูที้ขาดแคลน ช่วยสร้าง

ความตระหนกัรู้ถึงความสาํคญัของการรีไซเคิลและสร้างทศันคติเชิงบวกต่อแนวคิดดา้นความยงัยนืในประเทศไทย 

 มอบเครืองเขียน ร่วมเลียงขนม ไอศกรีม ให้กบัเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนพริกไทย โรงเรียน

บา้นใหม่โสพิมพ ์โรงเรียนบา้นหนองเสมา จงัหวดัลพบุรี เนืองในวนัเด็กแห่งชาติ 

 ตวัแทนบริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั มอบนาํดืม เครืองดืม กาแฟสาํเร็จรูป ให้นายอาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี เพือ

นาํไปใหบ้ริการประชาชน ผูที้เดินทางสญัจร บริเวณจุดตรวจและจุดใหบ้ริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 เนืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ COVID –  ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน

เป็นจาํนวนมาก คณะผูบ้ริหารเด็มโกต้ระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนทีตกงาน ขาดรายไดแ้ละตระหนักใน

บทบาทขององค์กรทีดีในฐานะ Global Citizen จึงได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการแจกขา้วกล่องและนําดืมแก่ชุมชน

แออดัต่าง ๆ ตามจุดทีทางการกาํหนด พร้อมการเวน้ระยะห่างในการรับแจก โดยมีเจา้หนา้ทีมาอาํนวยความสะดวกโดยมี

ตวัแทนบริษทัเขา้ร่วมแจกอาหารจาํนวน 1,200 ชุดร่วมกบั Global Citizen อืน ๆ ณ ชุมชนแฟลตดินแดง/ ชุมชนหลงัวดั

ปทุมวนาราม/ ชุมชนคลองเตย/ ทีมแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลราชวถีิและโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  

 ตวัแทนพนกังาน ฝ่ายก่อสร้างระบบจาํหน่าย และบริษทัผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “มอบขา้วกล่อง สู้

ภยั COVID-19” แก่ชุมชนวดัพืชนิมิต “ร่วมใจสู่ภยั COVID-19” สนับสนุนอาหารและเครืองดืมเป็นจาํนวนเงิน 10,000 

บาท 

 ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกนั Face Shield จาํนวน 150 ชิน เพือให้บุคลากรทางการแพทยใ์ชใ้นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด

ของเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลปทุมธานี 

 มอบเงินสนบัสนุนเงินจาํนวน 200,000 บาท เพือก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 4 วดัคีรีมาส 

อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซึงเป็นโรงเรียนทีอยูใ่นพืนทีก่อสร้างงานของบริษทั  

 บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (โรงงานลพบุรี) ไดจ้ดัทาํหนา้กากผา้แจกใหก้บัประชาชนในทอ้งถินไวส้วมใส่เพือเป็นการ

ป้องกนัการแพร่กระจายเชือไวรัส COVID-19 รับมอบหน้ากากผา้โดย นางฐิติภา ราชวงค์ ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 4 และนาง

ชะลอ ศิลา กรรมการหมู่บา้น ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี   

 บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (โรงงานลพบุรี)  เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาพฒันาทาํความสะอาดโรงพยาบาล 

และสถานพยาบาล" เนืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอฐัมรา
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มาธิบดินทร รัชการที 8 โดยนาํจิตอาสาของบริษทัไปร่วมกิจกรรม โดยมีการทาํความสะอาด และปรับปรุงภูมิทศัน์ พืนที

บริเวณอาคารผูป่้วย พืนทีบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล และพืนทีบริเวณบา้นพกัเจา้หน้าทีโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล

หนองม่วง อาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

 บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (โรงงานลพบุรี)  เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพฒันาปรับภูมิทศัน์ถนนสาธารณะ” 

โดยร่วมกนัถางป่าบริเวณทางเขา้ทะเลนอ้ย ตาํบลบ่อทอง อาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

 บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (โรงงานลพบุรี) นาํจิตอาสาร่วมโครงการ “จิตอาสาพฒันาปรับภูมิทศัน์ ทาํความสะอาดศา

สนสถาน” เพือถวายเป็นพระราชกุศลและสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ณ วดัยางโทน ตาํบลยางโทน 

อาํเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 

 นายสุรสิงห์ ถาวร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ 

“สือสารเป็น เห็นชยัชนะ” ในโครงการ “เสน้ทางสู่การเป็นวศิวกรมืออาชีพ (4 Tracks)” ประจาํปีการศึกษา 2563 เพือเป็น

การเตรียมพร้อมนักศึกษาในการทีจะกา้วสู่โลกของการทาํงานในยคุดิจิทลั สาํหรับนักศึกษาชนัปีที 1 และชนัปีที 3 จดั

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ 

 สนับสนุนโครงการนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกงานชันปีที  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ เช่น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 

 ตวัแทนพนักงาน โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม ห้วยบง อาํเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา ร่วมบริจาคเงิน

สนับสนุนทุนการศึกษา เนืองในวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2563 แก่โรงเรียนบา้นซับพลู สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  

 มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จาํนวน ,  บาท ให้ โรงเรียนเทศบาล  วดัคีรีมาส อาํเภอเกาะสมุย จังหวดั 

สุราษฎร์ธานี เพือก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
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อาชีวอนามยัและความปลอดภัย ในการทาํงาน 

การดาํเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

เด็มโกใ้หค้วามสาํคญัในการรักษาความปลอดภยัและสวสัดิภาพของพนกังานทุกคนรวมถึงผูรั้บเหมาทีทาํธุรกิจร่วมกบั

บริษทั บริษทัตระหนกัวา่การจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทีมีประสิทธิภาพรวมถึงการฝึกอบรมพนกังานเกียวกบั

มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนือง ถือเป็นมาตรการและการจัดการป้องกันการเกิดเหตุทีไม่คาดคิดทีได้ผลดีและมี

ประสิทธิภาพ ซึงลว้นนาํไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยัภายในองคก์ร ส่งเสริมความมนัใจและกาํลงัใจของพนกังาน นอกจากนี

การจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทีดียงัช่วยลดความเสียงจากการชะลอตวัของธุรกิจอนัเนืองมาจากเหตุการณ์ดา้น

ความปลอดภยั  

เด็มโกมุ่้งมนัในการดาํเนินกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานภายใตค้าํขวญั 

“มาตรฐานและความปลอดภยั คือหัวใจการทาํงานขององค์กร” โดยกาํหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนตอ้งปฏิบัติตาม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางานของเด็มโก้อย่างเคร่งครัด ภายใตก้รอบกฎหมายที

เกียวขอ้ง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ. 

2549) และกาํหนดใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.)  ซึงประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการความปลอดภยั (นายจา้ง

แต่งตงั) กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบติัการทุกระดบั (มาจากการเลือกตงั) และเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงานระดบั

วชิาชีพ (จป.วชิาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยกาํหนดใหมี้การจดัประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละหนึงครัง เพือรายงานและรับ

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามกฎหมายเกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน และมาตรฐานความ

ปลอดภยัในการทาํงาน ต่อบริษทั พร้อมทงัส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานรวมถึงมีการติดตามผล

ดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอยูเ่สมอ และนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการดาํเนินงานต่อไป 

 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

1. บริษทัถือวา่ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นหนา้ทีความรับผิดชอบของบุคลากรทุก

ระดบั โดยตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด และถือเป็นส่วนหนึงในการพิจารณาการ

ประเมินผลประจาํปี 

2. บริษทัใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงานทงัทางดา้น

งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอืน ๆ อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

3. บริษทัถือวา่กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งเป็นมาตรฐานขนัพืนฐานทีตอ้งปฏิบติัดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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ผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภัย 

 เด็มโก้มีความปรารถนาและมุ่งมันในการจัดการให้กระบวนการทํางานมีสภาพการทํางานทีปลอดภัย และมี

สภาพแวดลอ้มทีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้กียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานทีปลอดภยั จึงดาํเนินการควบคุมความปลอดภยัอยา่ง

เคร่งครัด โดยมีการดาํเนินการ ดงันี 

 ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้แก่พนกังานโดยการ

ฉายวดีิทศัน์ (Clip) ดา้นความปลอดภยั 

 ส่งเสริมใหมี้การรายงานสภาพการณ์ทีไม่ปลอดภยั (Near Miss) เพือปรับปรุงแกไ้ข หรือเพือใหเ้กิดความปลอดภยั 

 ส่งเสริม รณรงค์ พนักงานทีขีจกัรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภยั ภายใตโ้ครงการ “ขบัขีใกล ้ไกล เราสวมหมวกนิรภยั 

%) 

 จดัให้มีการ Safety Talk แก่พนกังานแต่ละโครงการในตอนเชา้ก่อนการปฏิบติังาน โดยเจา้หนา้ทีความปลอดภยัทาํการ

แจง้แผนการปฏิบติังานประจาํวนั เพือชีแจงความเสียง จุดเสียงหรือจุดอนัตรายทีอาจจะเกิดขึนกบัการทาํงานในแต่ละวนั 

เพือใหแ้รงงานมีความระมดัระวงัเพิมมากขึน 

 มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  (หมวกนิรภยั รองเทา้ แวน่ตานิรภยั ฯลฯ) 

 ผูรั้บเหมาตอ้งมีมาตรการดา้นความปลอดภยัตามมาตรฐานทีบริษทักาํหนด 

 ติดตงัป้ายสญัญลกัษณ์ ป้ายเตือนภยั  และป้ายขอ้ควรปฏิบติัการทาํงานภายใตภ้าวะอนัตรายต่าง ๆ บริเวณพืนทีก่อสร้าง 

 จดัใหมี้การตรวจสอบความพร้อมใชง้านของเครืองมือ อุปกรณ์ เพือใหเ้กิดความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น 

 มีการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวธีิการปฏิบติั เพือความปลอดภยัในการทาํงาน 

 ดาํเนินการป้องกนัพาหะนาํโรค (ปลวก มด แมลงสาบ ยงุ และหนู) ซึงดาํเนินการทุกเดือน 

 เพือใหพ้นกังานเขา้ใจถึงการใชอุ้ปกรณ์เซฟตีต่าง ๆ ไดง่้ายและเขา้ใจมากขึน เด็มโกจึ้งผลิตคู่มือการดาํเนินงานดา้นความ

ปลอดภยั และสิงแวดลอ้มโครงการ  (Safety and Environment Operation Guideline for Construction) โดยผลิตเป็น

รูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก กะทดัรัด พกพาไดส้ะดวก แจกจ่ายให้พนักงานไดเ้ห็นภาพ และเขา้ใจไดง่้ายขึน ซึงเป็นการ

ยกระดบัการจดัการดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโครงการใหเ้ป็นระบบมากขึน  

เด็มโกต้ระหนักดีวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและสุขภาพอนามยัทีดีของพนกังานจะช่วยส่งเสริมให้มีการทาํงาน

อยา่งปลอดภยัและมีความสุขในการทาํงาน และในปี  2563 บริษทัไดมี้การจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพือกระตุน้ใหพ้นกังานไดต้ระหนกั

ถึงการดูแลสุขภาวะทีดี ดงันี 

 จดัใหมี้การอบรมความรู้เกียวกบัการปฐมพยาบาลเบืองตน้ และการทาํ CPR ใหก้บัพนกังาน 

 จดัอบรมหลกัสูตร “เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน (ระดบัหัวหนา้งาน)” ใหก้บัพนกังานระดบัหัวหนา้งานขึนไป 

เพือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงทีกาํหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2549 

 จดัอบรมหลกัสูตร “ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสําหรับลูกจา้งทวัไปและลูกจา้งเขา้

ทาํงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั พ.ศ. 2554” โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้สถานประกอบการปฏิบติั

ไดส้อดคลอ้งตามทีกฎหมายกาํหนดและเพือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จดัอบรมหลกัสูตร “การขบัรถยกอย่างปลอดภยั” โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้พนักงานขบัรถยกรู้วิธีการใชร้ถยกและ

เคลือนยา้ยวสัดุอยา่งปลอดภยั และรู้วธีิการตรวจสอบบาํรุงรักษารถยกเพือป้องกนัทรัพยสิ์นเสียหาย 
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 จดัอบรมหลกัสูตร ผูอ้นุญาต ผูค้วบคุมงาน ผูช่้วยเหลือและผูป้ฏิบติังานในทีอบัอากาศ ตามทีกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานกาํหนด 

 จัดอบรมเรือง พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.  และ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 เขา้ร่วมโครงการหน่วยงานตน้แบบดา้นการสวมหมวกนิรภยั 100% รณรงคใ์หพ้นกังานผูที้เดินทางโดยรถจกัรยานยนตมี์

วนิยัในการใชร้ถใชถ้นน โดยการขบัขีรถจกัรยานยนตทุ์กครังตอ้งสวมใส่หมวกนิรภยั เป็นการลดความรุนแรงในการเกิด

อุบติัเหตุและการสูญเสียชีวติ  

 จดัอบรมหลกัสูตร “การดบัเพลิงขนัตน้” ให้กบัพนักงานทุกระดบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้สอดคลอ้งตามทีกฎหมาย

กาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัใหมี้การอบรมและฝึกซอ้มแผนป้องกนั และระงบัอคัคีภยั อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง และใหน้ายจา้ง

ตอ้งจดัให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า % ของจาํนวนลูกจา้งในแต่ละหน่วยงาน ภายในสถานประกอบกิจการได้รับการเขา้

ฝึกอบรมดบัเพลิงขนัตน้ 

 จดัให้มี “การซอ้มอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการประจาํปี 2563” เพือให้พนกังานทุกคนมีความพร้อม สามารถหนี

ไฟ และช่วยชีวติผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 ตวัแทนบริษทั เขา้ร่วมกิจกรรมกบั บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด)์ จาํกดั สาขา อยธุยา ในการจดักิจกรรม CSR 

“HCTD AYB...ปันนาํใจ...สู่...สถานศึกษาปลอดภยั” เพือเสริมสร้างความรู้ ทกัษะดา้นความปลอดภยัใหก้บันกัเรียน เพือ

เป็นการถ่ายทอดความรู้เพือใหเ้ด็กสามารถปฏิบติัตนใหร้อดพน้จากอนัตรายทีเกิดขึน และมีการตรวจสอบความปลอดภยั 

พร้อมให้คาํแนะนาํสถานศึกษา และร่วมปลูกตน้ไม ้กบันักเรียน ในกิจกรรมดงักล่าว ณ โรงเรียนบา้นพลบั (วิสุทธิวงั

ราช) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO  :  

รางวลัเกยีรตคุิณ “สถานประกอบการต้นแบบ

ในการชําระเงนิสมทบกองทุนประกนัสังคม

ดเีด่น” ประจาํปี 2563 

รางวลัอุตสาหกรรมสีเขียว 

ระดบัท ี  : ระบบเขียว 

(Green System) 

ISO 1400  : 
Integrity Business  

Partnership of SBG 

ประกาศเกยีรตคุิณการจดัหาผู้บริจาค

โลหิตเป็นหมู่คณะ สภากาชาดไทย 

ประกาศรับรองการเบน็สมาชิกแนวร่วมปฏิบัตขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

บริษัทได้รับการประเมนิจากผลสํารวจการกาํกบัดูแล

กจิการบริษัทจดทะเบียนประจาํปี  

จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

โดยบริษัทได้รับผลการประเมนิระดบัดเีลศิ  
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การวเิคราะห์และ

คาํอธิบาย 

ของฝ่ายจัดการ 
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. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

4.1  การดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลียนแปลงทีสาํคญั  

 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปตามงบการเงนิรวม 

           (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
จาํนวนเงนิ  

256  2562 256  

สินทรัพยร์วม 5,906.88  , .  7, .   

หนีสินรวม 2,716.08  , .  , .0   

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,190.80  , .  , .   

รายไดร้วม 4,151.37  , .  ,4 .   

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 460.41  .  . 4  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1 .   .96 .   

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.20  .  0.0   

  ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

           (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
จาํนวนเงนิ  

  256  

สินทรัพยร์วม 5,649.42 , .  , .   

หนีสินรวม 2,684.59 , .  ,7 .   

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,964.83 , .  , . 9  

รายไดร้วม 3,974.82 , .  , .   

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 467.96 .  .   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 177.22 .  7.10 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.24 .  0.01  

 

1. ภาพรวมการดาํเนินงานและการเปลยีนแปลงทสํีาคญั 

 บริษทั เด็มโก้ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจดัหา ก่อสร้าง และติดตงังานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  

ระบบไฟฟ้าและเครืองกล ดา้นเสาโทรคมนาคม ระบบอาณติัสญัญาณ ดา้นงานอนุรักษพ์ลังงาน  ดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

ใหแ้ก่ลูกคา้ทงัภาครัฐและภาคเอกชน  

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงันี

 บริษทั  เด็มโก ้ เพาเวอร์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจและจาํหน่ายเสาโครงเหล็กสําหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบ

โทรคมนาคม รวมถึงการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar rooftop)  
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 บริษทั  เด็มโก ้อินดสัตรี จาํกดั ดาํเนินธุรกิจก่อสร้างงานดา้นโยธา และระบบท่อแรงดนัประเภทต่าง ๆ 

 บริษัท  เด็มโก้ เดอ  ลาว จํากัด  ดําเนินธุรกิจสัมปทานผลิตนําประปา จําหน่ายให้กับ  รัฐวิสาหกิจนําประปา 

หลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว  

 สรุปภาพรวมการดาํเนินงานและปัจจยัททีาํให้มกีารเปลยีนแปลงทสํีาคญั 

  การดาํเนินงานปี 2563 บริษัทมีรายได้งานบริการ 2,053.28  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.34  จากรายได้ 2,678.34  

ลา้นบาท เนืองจากการลดลงในงานก่อสร้างสายส่ง ทีครบกาํหนดส่งมอบงาน  สาํหรับรายไดจ้ากงานขายปี 2563 เป็นจาํนวน 

350.72 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 76.22 จากรายได ้ .  ลา้นบาท จากการขายเสาโครงเหลก็ 

              สาํหรับกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ในปี 2563 เป็นจาํนวน 55.20 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 57.89 เมือเทียบกบั

กาํไรสุทธิจาํนวน 34.96 ลา้นบาท จากรายไดจ้ากเงินปันผล 

              ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่างานในมือสําหรับโครงการก่อสร้างทังภาครัฐและภาคเอกชนรวมทังสิน 

3,465.83 ลา้นบาท  

 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทมีผีลต่อการดาํเนินงาน 

 รายไดห้ลกัของบริษทัมาจากงานวศิวกรรมไฟฟ้า ใหบ้ริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและแรง

ตาํ ซึงอิงต่อแผนการปฏิรูปดา้นโครงสร้างพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของเอกชน ใน

ธุรกิจพลงังานยงัคงมีความตอ้งการเพิมขึนจากปัจจยัทีสําคญั 2 ประการ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และจากแนวโน้มการ

ลงทุนโครงสร้างพืนฐานและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ซึงจะเพิมความตอ้งการพลงังานภายในประเทศทีขยายตวั จึงเป็นโอกาสใน

การขยายตลาดต่อไปในอนาคต 

2. ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนรวม จาํนวนเงนิ  การเปลยีนแปลง 

256  2562 จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ , 4.00 , .  (473.36) (16.45) 

รายไดอื้น .  .  (32.50) (53.61) 

รวมรายได้ , .  , .  (440.86) (15.01) 

ตน้ทุนขายและบริการ , .  , .  (366.24) (14.82) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย .  .  1.22 22.80 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร .  .  (222.17) (40.51) 

ค่าใชจ่้ายอืน .  .  0.94 55.95 

ตน้ทุนทางการเงิน .  .  (4.34) (5.93) 

รวมค่าใช้จ่าย , .  , .  (590.59) (19.05) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ .  .  (72.61) (34.33) 

ค่าใชจ่้าย (รายได ้)ภาษีเงินได ้ .  .  56.20 360.49 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี .  .  20.91 60.98 
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งบกาํไรขาดทุนรวม จาํนวนเงนิ  การเปลยีนแปลง 

256  2562 จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ .  .  20.24 57.89 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - ( . ) 0.68 100.00 

ประเภทรายได้ 256  ร้อยละ 256  ร้อยละ 

ขายสินคา้ 343.24 14.28 205.11 7.13 

งานวศิวกรรม 1,973.86 82.11 2,572.24 89.40 

ระบบไฟฟ้าและเครืองกล - - - - 

งานจา้งเหมา - - - - 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 7.48 0.31 7.97 0.28 

อืนๆ 79.42 3.30 92.03 3.19 

  2,404.00 100.00 2,877.35 100.00 
 

รายได้จากการขายและบริการ

สําหรับปี 2563 จํานวน 2,404.00 

ล้านบาท ลดลง 473.36 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 16.45 

 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 2,404.00 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 96.27 ของรายไดร้วม ลดลง 473.36 ลา้นบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 16.45 

แยกเป็น 

รายไดจ้ากการบริการ  ปี 2563 เท่ากบั 2,053.28 บาท ลดลงจาํนวน 625.06 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 23.34 จากรายได้จากการบริการในปี 2562 จาํนวน 2,678.34 ล้านบาท 

เนืองจากการลดลงในงานโครงการก่อสร้างสายส่ง ทีครบกาํหนดส่งมอบงาน   

รายไดจ้ากการขาย ปี 2563 เท่ากบั 350.72 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 137.64 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ  64.60 จาก รายได้จากงานขายในปี  2562 จํานวน  213.08 ล้านบาท 

เนืองมาจากขายเสาโครงสร้างเหลก็  

 รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างสําหรับปี 2563 มีสัดส่วนงานภาครัฐ-เอกชน เท่ากบั 60 : 

40 และปี 2562 เท่ากบั 73 : 27 

ต้นทุนขายและบริการสําหรับปี 

2563 จํานวน  2,104.75 ล้านบาท 

ลดลง 366.24 ล้านบาท  คิดเป็น

ร้อยละ 14.82 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีตน้ทุนจากการขายและบริการจาํนวน 2,104.75 ลา้นบาท ลดลง 

366.24 ลา้นบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 14.82 เนืองจาก 

ตน้ทุนบริการ ปี 2563 เท่ากบั 1,777.55ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 489.79 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ21.60จากตน้ทุนบริการในปี 2562 จาํนวน 2,267.34 ลา้นบาท  

ตน้ทุนขาย ปี 2563 เท่ากบั 327.20 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 123.55 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 60.67 จากต้นทุนขายในปี  2562 จํานวน  203.65 ล้านบาท  เนืองจากการขาย

โครงสร้างเหลก็ทีเพิมขึน 
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กาํไรขนัตน้สาํหรับปี 2563 จาํนวน 

299.24 ล้านบาท  ลดลง  107.12 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.36 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขนัตน้สาํหรับปี 2563 และ 2562 จาํนวน 299.24 ลา้นบาท 

และ 406.36 ลา้นบาท ตามลาํดับ ลดลง 107.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.36 โดย

แยกเป็น 

กาํไรขนัตน้จากการบริการ   ปี 2563 บริษทัมีกาํไรขนัตน้จากการบริการเท่ากบั 275.73 

ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 135.26 ลา้นบาทหรือร้อยละ 32.91  

กาํไรขนัตน้จากการขาย  สาํหรับปี 2563 บริษทัมีกาํไรขนัตน้จากการขายเท่ากบั 23.51 

ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 28.15 ลา้นบาท ในปี 2562 มีผลขาดทุนจาํนวน 4.63ลา้น

บาท  

ค่าใชจ่้ายในการบริหารสําหรับปี 

2563 จําน วน  326.26 ล้านบ าท

ลดลง 222.18 ล้านบาท  คิดเป็น

ร้อยละ 40.51 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 326.26 ลา้นบาท ลดลง 222.18 

ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 40.51 เนืองจากปี  2562 มีค่าใช้จ่ายพิเศษ การ

จ่ายเงินชดเชยรายไดจ้ากการหยดุผลิตจากการซ่อมฐานกงัหัน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ

ตรวจรับงานทงัโครงการ 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 2563 

จํานวน  68.82 ล้านบาท  ลดลง 

4.34ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.93 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 68.82 ลา้นบาท ลดลง 4.34 ลา้นบาท

จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.93 เนืองจากชาํระคืนเงินกูย้มืและจากการใชแ้หล่งเงินทุน

ทีมีอตัราดอกเบียทีตาํกวา่ 

ค่าใช้จ่าย (รายได้ ) ภาษี เงินได้

สํ าห รับ ปี  2563 จําน วน  71.79 

ลา้นบาท เพิมขึน 56.20 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 360.60 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย (รายได ้) ภาษีเงินไดจ้าํนวน 71.79 ลา้นบาท เพิมขึน 

56.20  ลา้นบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 360.60 เนืองจากการกลบัรายการสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมทีคาดว่าไม่สามารถใช้สิทธิได้ภายใน

กาํหนดเวลา 5 รอบบญัชี 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเป็น

ของบริษัทใหญ่  สําหรับปี  2563 

จํานวน  55.20 ล้านบาท  เพิมขึน 

20.24 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 

57.89 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจาํนวน 55.20 ลา้นบาท เพิมขึน 20.24 ลา้นบาท จากปีก่อน คิดเป็น

ร้อยละ 57.89 เนืองจากค่าใชจ่้ายขายและบริหาร(ส่วนรายการพิเศษ) ลดลงจากปี 2562 

จากการซ่อมฐานกงัหันแลว้เสร็จ ในปี 2562 และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งตรวจรับงานทงั

โครงการ 

 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 งบการเงินรวมไดส้ะทอ้นมูลค่าทีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่าของ

สินทรัพย ์กรณีทีคาดวา่มูลค่าของสินทรัพยใ์ดจะดอ้ยลง บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการตงัสาํรอง เพือใหมู้ลค่าของสินทรัพยต์าม

งบการเงินไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีนัยสําคญั กรณีทีเงินลงทุนของบริษทัมีแนวโน้มจะดอ้ยค่า บริษทัพิจารณาตงั

สาํรองผลขาดทุนไวแ้ลว้ ทงันีบริษทัเชือวา่สาํรองการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทีบนัทึกไวเ้พียงพอและมูลค่าเงินลงทุนตามงบการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 31 ธันวาคม 256  31 ธันวาคม 2562 การเปลยีนแปลง 

  จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม , .   , .  , .  .  

หนีสินรวม , .   2,813.93 ( . ) ( . ) 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม , .   3,170.69 , . 1 .  
 

  สินท รัพย์รวม  ณ  วัน ที  31 

ธั น ว า ค ม  2563 จํ า น ว น 

7,374.57 ล้านบาท  เพิมขึน 

1,389.95 ล้านบาท  คิด เป็น

ร้อยละ 23.23 

 ณ  วันที  31 ธันวาคม  2563 บริษัทและบริษัทย่อยมี สินทรัพย์รวมจํานวน  7,374.57 

ล้านบาท เพิมขึน 1,389.95 ล้านบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 23.23 การเพิมขึนของ

สินทรัพยส่์วนใหญ่มาจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทวัไป 

ห นี สิ น ร วม  ณ  วัน ที  31 

ธั น ว า ค ม  2563 จํ า น ว น 

2,755.07 ล้ าน บ าท  ล งล ง 

58.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 2.09 

 ณ  วัน ที  31 ธันวาคม  2563 บริษัทและบ ริษัทย่อยมีห นี สินรวมจํานวน  2,755.07 

ลา้นบาท ลงลง 58.86 ลา้นบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.09 เนืองจากการลดลง ของเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระสันจากสถาบันการเงิน จาํนวน 244.11  ลา้นบาท เงินกูย้ืม

ระยะยาว จาํนวน 116.67 ลา้นบาท และการเพิมขึนของหนีสินทีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน 

(เงินมดัจาํรับล่วงหนา้และรายไดรั้บล่วงหนา้) จาํนวน .  ลา้นบาท และหนีสินภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชี 261.93 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที 

31 ธันวาคม  2563 จําน วน 

4,619.50 ล้านบาท  เพิมขึน 

1,448.81 ล้านบาท  คิด เป็น

ร้อยละ 45.69 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจาํนวน 4,619.50 

ลา้นบาท เพิมขึน 1,448.81 ลา้นบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 45.69 เนืองจากการเพิมขึน

ขององคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทวัไป 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ณ 

วั น ที  31 ธั น ว าค ม  2563 

จําน วน  866.05 ล้ าน บ าท 

ลดลง  18.16 ล้านบาท  คิ ด

เป็นร้อยละ 2.05 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนรวมจาํนวน 

866.05 ลา้นบาท ลดลง 18.16 ลา้นบาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.05 จากการลดลงของ

ลูกหนีการคา้ 86.77 ลา้นบาท และการเพิมขึนเงินรับล่วงหน้าค่าสินคา้และบริการ 34.51 

ลา้นบาท และลูกหนีเงินประกนั 35.49 ลา้นบาท 

สินทรัพย์ที เกิดจากสัญญา 

ห มุ น เวี ย น  ณ  วั น ที  31 

ธนัวาคม 2563 จาํนวฃ 

.01 ล้านบาท  ลดลง  136.68 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.61 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีมูลค่างานทีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บจาํนวน 

442.01 ล้านบาท  เพิมขึน  136.68 ล้านบาทจากปีก่อน  คิดเป็นร้อยละ 23.61 เนืองจาก

ผลกระทบจากสถานะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ

ใหก้ารเกิดความล่าชา้ในการขนส่งอุปกรณ์ไปยงัโครงการก่อสร้าง ทาํให้การก่อสร้างล่าชา้

กวา่แผนงานทีกาํหนดไว ้

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน  ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 

56.98 ล้านบาท  ลดลง 83.96  

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 59.57 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม  2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนอืน จาํนวน 56.98 

ลา้นบาท ลดลง 83.96 ลา้นบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 59.57 เนืองจากการลดลงของ

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย จาํนวน 81.20 ล้านบาท ซึงถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวยีนอืน 
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สิ นท รัพย์ท างการ เงิน ไม่

หมุ น เวี ยน อืน  ณ  วัน ที  31 

ธั น ว าค ม  2563  จํ า น ว น 

2,882.01 ล้านบาท  เพิมขึน 

1,771.18 ล้านบาท  คิด เป็น

ร้อยละ 159.45 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนอืน จาํนวน 2,882,01 ลา้นบาท 

เพิมขึน 1,771.18 ลา้นบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 159.45 เนืองจากการวดัมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนอืน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ณ 

วั น ที  31 ธั น ว าค ม  2563  

จําน วน  141.04 ล้ าน บ าท 

เพิมขึน  97.84 ล้านบาท  คิด

เป็นร้อยละ 226.48 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563  บริษัทและบริษัทย่อยมี สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน จาํนวน 

141.04 ลา้นบาท เพิมขึน  97.84 ลา้นบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 226.48 เนืองจากการ

จดัประเภทภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่ายเกินกาํหนด  ปี จากสินทรัพยห์มุนเวียน

อืน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน เพิมขึน 113.27 ลา้นบาท 

4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิลงทุน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด สําหรับปี 

256  2562 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน .   (452.72) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 83.  194.59 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  ( . ) 230.86 

เงินสดสุทธิเพิมขึน (ลดลง)  ( 0 . ) (27.27) 

กระแสเงินสดในปี 2563 ไดม้าใน

กิจกรรมดําเนินงาน 225.69 ล้าน

บาท  ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 

83.04 ล้านบาท  และใช้ไปจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน 411.12 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดในปี 2563 ไดม้าในกิจกรรมดาํเนินงาน  225.69 ลา้นบาท เนืองจาก 

การรับชาํระเงินในสินทรัพยที์เกิดจากลูกหนีและสัญญา ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 

83.04 ลา้นบาท จากการรับเงินปันผลจากบจก.อีโอลสั พาวเวอร์ และบจก.วนิด ์เอน

เนอร์ยี โฮลดิง  และใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 411.12 ลา้นบาท เนืองจากการจ่าย

ชาํระเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อ

ห นี สินห มุน เวี ยน  ณ  วัน ที  31 

ธันวาคม  2563 เท่ ากับ  0.78 เท่ า 

ลดลงจากปีก่อน ซึงเท่ากบั 0.86 เท่า  

 อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียนลดลงปีก่อนโดยบริษทัไดน้าํเงิน

สดทีไดจ้ากการเก็บเงินลูกหนีการคา้ไปชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของ

ผู ้ถื อ หุ้ น  ณ  วัน ที  31 ธัน วาคม 

2563 เท่ากบั 0.60 เท่า ลดลงจากปี

ก่อน ซึงเท่ากบั 0.89 เท่า 

 อตัราส่วนหนีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเนืองจากบริษทัมีการชาํระเงินกูย้ืม

จากสถาบนัการเงิน และจากกาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนทวัไปผ่าน

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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อัตราส่วนความสามารถในการ

ชําระดอก เบี ยสํ าห รับ ปี  2563 

เท่ากับ 1.13 เพิมขึนจากปีก่อนซึง

เท่ากบั 0.75 

 อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบียสําหรับปี  2563 เพิมขึนจากปีก่อน 

เนืองจากค่าใชจ่้ายขายและบริหารทีลดลง ในส่วนของรายการพิเศษ จากการซ่อมฐาน

กงัหนัลมแลว้เสร็จในปี 2562 ทาํใหปี้ 2563 มีกระแสเงินสดเหลือเพิมขึน 

เงิน เบิก เกินบัญ ชีและเงินกู้ยืม

ระยะสันจากสถาบันการเงิน  ณ 

วันที  31 ธันวาคม  2563 จํานวน 

998.90 ล้านบาท  ลดลง  244.11 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.64   

 เงินกูย้ืมระยะสันมาจากธนาคารในประเทศ เพือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนทวัไป ลดลงจาก

เงินกู้ทรัสต์รีซีท เนืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา 

2019 ส่งผลกระทบต่อการเปิดประมูลโครงการก่อสร้างใหล่้าชา้ 

ทุนเรือนหุน้  ณ  วัน ที  31 ธันวาคม  2563 บ ริษัท มี ทุนจดทะเบียน เป็น หุ้นสามัญจํานวน 

822,683,573 หุ้น เรียกชาํระแลว้จาํนวน 730,344,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท มี

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,916.04 ลา้นบาทและส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้น

ทุนซือคืน .  ลา้นบาทและส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีหมดอายุ

แลว้(DEMCO-ESOP#3) 16.36 ลา้นบาท 

 

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัทีสาํคญั ดงันี 

- ภาระผูกพนัจากหนังสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคาร จากการปฎิบติัตามปกติธุรกิจในวงเงินรวม 3,070.52 ลา้นบาท 

2.85 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และ 0.21 ลา้นยโูร 

- ภาระผกูพนัจากเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินรวม 7.94 ลา้นบาท  

- ภาระผกูพนัจากค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ จาํนวน 315.48 ลา้นบาท 

 

.  ปัจจยัทีมผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

การปรับปรุงแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP)   

 การปรับปรุงแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ตามนโยบายดา้นพลงังาน

ของประเทศ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีเปลียนแปลง กาํลงัผลิตไฟฟ้าสํารองทีเหมาะสม การเพิมประสิทธิภาพการใช้

พลงังาน นโยบายการพฒันาพลงังานหมุนเวียน การปรับปรุงแผนเหล่านีลว้นสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อสร้างทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ให้กบับริษทั บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบันโยบายของกระทรวงพลงังานในเรืองการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม การเพิม

ประสิทธิภาพและลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีสอดคลอ้งกบัแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ส่งเสริมให้มีการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy 

Development Plan : AEDP  ) ไดใ้นระยะยาว 

 การปรับปรุงฐานเสากงัหันลมโครงการห้วยบง  และ ห้วยบง  

 ตามที บริษัท  ได้เข้าทํางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง  และ ห้วยบง  ตงัอยู่ที อ.ด่านขุนทด จ.

นครราชสีมา ขนาดกาํลงัการผลิตติดตงัโครงการละ .  เมกกะวตัต์ ซึงบริษทัเป็นผูก่้อสร้างให้กบั บริษทั เฟิร์สโคราช วินด ์

จาํกดั (FKW) และ บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั (KR2) (ผูว้่าจา้ง) โดยบริษทัไดล้งนามในสัญญารับจา้งตงัแต่ปี  มีขอบเขตงาน
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ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ครอบคลุมงานติดตงัหมอ้แปลงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าใตดิ้นภายในโครงการ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เชือมต่อจากโครงการไปยงัจุดรับซือไฟฟ้าของ กฟผ.  สถานีไฟฟ้าแรงสูง  รวมถึงงานก่อสร้างโยธา ซึงครอบคลุมงานถนน

ภายนอก-ภายในโครงการ และ งานก่อสร้างฐานของเสากงัหันลม คิดเป็นมูลค่างานรวม ,488.23  ลา้นบาท ในช่วงเริมตน้ของ

งานก่อสร้าง บริษทัได้ว่าจา้งบริษทัทีปรึกษาเป็นผูอ้อกแบบฐานรากของเสากังหันโดยบริษทัดงักล่าวมีประสบการณ์และมี

บุคคลากรทีผ่านการออกแบบโครงสร้างงานโยธาขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นทีน่าเชือถือ  อยา่งไรก็ตามภายหลงัจากงานก่อสร้าง

แลว้เสร็จและโครงการไดด้าํเนินการขายไฟฟ้า ในขนัตอนการตรวจรับงานงวดสุดทา้ยเพือส่งมอบโครงการ บริษทั เฟิร์สโคราช 

วินด์ จาํกดั  และ บริษทั เค.อาร์.ทู จาํกดั ไดร่้วมกบัผูว้า่จา้งทบทวนการออกแบบฐานเสากงัหันโดย วา่จา้งบริษทัทีปรึกษาดา้น

วศิวกรรมอิสระ ( K2M ) ทาํการสอบทานแบบฐานเสากงัหันและใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการปรับปรุงฐานเสากงัหัน ซึงผลของ

การสอบทานพบวา่ การออกแบบมีรายละเอียดไม่ครบถว้นตามความตอ้งการของผูว้า่จา้ง บริษทัไดเ้สนอวิธีการปรับปรุงและ

ประมาณการค่าใชจ่้ายเป็นงบประมาณจาํนวน  ลา้นบาท ซึงผูบ้ริหารของผูว้า่จา้งในขณะนันมีความเห็นทีจะช่วยเหลือออก

ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงให้แก่บริษทัจาํนวนเงินรวม  ลา้นบาท ดงันันในปี  บริษทัจึงไดต้งัประมาณการหนีสินในการ

ปรับปรุงงานในงบการเงิน จาํนวน  ลา้นบาท (เป็นส่วนต่างระหวา่งค่าปรับปรุง  ลา้นบาทกบัเงินช่วยเหลือจากผูว้า่จา้ง  

ลา้นบาท ) โดยบริษทัรับรู้ประมาณการหนีสินนีในงบการเงินไตรมาส /   ทังนี บริษทั กับผูว้่าจ้าง ได้มีขอ้ตกลงทีจะ

ปรับปรุงฐานเสากงัหันและไดล้งนามในบนัทึกเพิมเติมแนบทา้ยสัญญาก่อสร้าง (Addendum to BOP Agreement) เมือวนัที  

มีนาคม   

 ทงันีในระหวา่งปี 2558-2561 บริษทัไดมี้การปรับปรุงประมาณการและบนัทึกค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงฐานกงัหนัไป

แลว้ จาํนวน 1,760.94 ลา้นบาท ซึงเป็นการบนัทึกประมาณการค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง,ค่าออกแบบ,ค่าทีปรึกษาควบคุมงาน,

ประกนัภยัและค่าใชจ่้ายอืน ๆ จนงานซ่อมปรับปรุงฐานแลว้เสร็จ  

 ปัจจุบนัผูว้า่จา้งอยูร่ะหวา่งตรวจรับงาน ซึงเป็นการส่งมอบและตรวจรับงานทงัโครงการ 
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.  อตัราส่วนทางการเงิน 

 2563 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง =  สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม / หนีหมุนเวยีนรวม เท่า 0.78 0.86 0.89 

อตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็ว 

=  (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย ์

ในความตอ้งการ  ของตลาด + ลูกหนีการคา้

และตวัเงินรับ) / หนีสินหมุนเวยีนรวม 

เท่า 0.63 0.73 0.74 

อตัราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด 

=  กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / หนีสิน

หมุนเวยีน (เฉลีย) 

เท่า 0.10 (0.19) 0.02 

อตัราส่วนหมุนเวยีน

ลูกหนีการคา้ 

=  รายไดจ้ากการขายสุทธิ / (ลูกหนีการคา้

ก่อนหนีสงสยัจะสูญ  + ตวัเงินรับการคา้) 

(เฉลีย)    

เท่า 3.43 3.79 5.22 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย =   / อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีการคา้ วนั 106 96 70 

อตัราส่วนหมุนเวยีน

สินคา้สาํเร็จรูป 

=  ตน้ทุนขาย / สินคา้สาํเร็จรูป (เฉลีย) เท่า 6.78 3.57 10.38 

ระยะเวลาขายสินคา้

สาํเร็จรูปเฉลีย 

=   / อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคส้าํเร็จรูป วนั 54 102 35 

อตัราส่วนหมุนเวยีน

สินคา้คงเหลือ 

=  ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉลีย) เท่า 9.37 10.91 11.05 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย =   / อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ วนั 39 33 33 

อตัราส่วนหมุนเวยีน

เจา้หนี 

=  ซือหรือตน้ทุนขาย / (เจา้หนีการคา้ + ตวั

เงินจ่ายการคา้ ) (เฉลีย) 

เท่า 4.22 5.61 5.85 

ระยะเวลาชาํระหนี =   / อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี    วนั 87 65 62 

วงจรเงินสด 

(Cash Cycle) 

=  ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย + ระยะเวลาขาย

สินคา้เฉลีย - ระยะเวลาชาํระหนี 

วนั 59 65 41 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากาํไรขนัตน้ =  กาํไรขนัตน้ / รายไดจ้ากการขายสุทธิ % 12.45 14.12 11.26 

อตัรากาํไรจากการ

ดาํเนินงาน 

=  กาํไรจากการดาํเนินงาน / รายไดจ้ากการ

ขายสุทธิ 

% 2.28 (3.01) 1.74 

อตัราส่วนรายไดอื้นต่อ

รายไดร้วม 

=  กาํไรทีไม่ไดจ้ากการดาํเนินงาน / รายได้

รวม 

% 3.73 2.06 1.52 

อตัราส่วนเงินสดต่อ

การทาํกาํไร 

=  กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / กาํไร

จากการดาํเนินงาน 

% 396.53 N/A 76.98 

อตัรากาํไรสุทธิ =  กาํไรสุทธิ / รายไดร้วม % 2.21 1.17 3.51 

อตัราผลตอบแทน 

ผูถื้อหุน้ 

=  กาํไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉลีย) % 1.42 1.08 4.67 
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 2563 2562 2561 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย ์

=  กาํไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม  (เฉลีย) % 0.83 0.58 2.22 

อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถ์าวร 

=  (กาํไรสุทธิ + ค่าเสือมราคา) / สินทรัพย์

ถาวรสุทธิ (เฉลีย) 

% 11.08 9.17 19.38 

อตัราการหมุนเวยีนของ

สินทรัพย ์

=  รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉลีย) เท่า 0.37  0.49 0.63 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ 

=  หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้    เท่า 0.60  0.89 0.85 

อตัราส่วนความสามารถ

ชาํระดอกเบีย 

=  กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษีค่าเสือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย/ดอกเบียจ่าย 

เท่า 1.71  (0.31) 1.76 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อ

กาํไรก่อนดอกเบียจ่าย ภาษี

เงินได ้ค่าเสือมราคาและค่า

ตดัจาํหน่าย (Interest 

bearing debt to EBITDA 

ratio) 

= หนีสินทงัหมดทีมีภาระดอกเบีย / กาํไร

ก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่า

ตดัจาํหน่าย 

เท่า 11.59  (77.34) 10.18 

อตัราส่วนความสามารถ

ชาํระภาระผกูพนั 

=  กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา

และค่าตดัจาํหน่าย/ หนีสินระยะสนัทีมีภาระ

ดอกเบีย + หนีสินระยะยาวทีมีภาระดอกเบีย

ทีครบกาํหนด  ภายใน  ปี 

เท่า 0.10  (0.02) 0.13 

อตัราการจ่ายเงินปันผล =  เงินปันผล / กาํไรสุทธิ % งดจ่าย 63.90 25.09 
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. ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสําคัญอืน 

.   ข้อมูลทัวไป 

ชือบริษัท     บริษัท เดม็โก้ จาํกดั (มหาชน) 
ชือในตลาดหุ้น :   DEMCO 

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม  ทรัพยากร / พลงังานและสาธารณูปโภค 

ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขท ี    

เลขประจาํตวัผู้เสียภาษ ี    

ประเภทธุรกจิ 
ดาํเนินกิจการ ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา ก่อสร้างและติดตงัแบบครบวงจรในงานระบบจาํหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง – สถานีไฟฟ้ายอ่ย งานระบบไฟฟ้าและเครืองกล งานดา้นพลงังานทดแทน งานดา้นอนุรักษ์

พลงังาน งานสือสารและอาณติัสัญญาณ รวมถึงเป็นผูล้งทุนในโครงการพลงังานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค 

 

วนัจดทะเบียนจดัตงั                     วนัจดทะเบียนตลาดเอม็เอไอ           วนัย้ายหลกัทรัพย์เข้าซือขายในตลาด   
                    หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

1 มิถุนายน 2535                       14 ธนัวาคม                                กมุภาพนัธ์  

 
ทตีงัสํานักงานใหญ่    59 หมู่  ตาํบลสวนพริกไทย อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  

โทรศพัท ์02 – 9595811  โทรสาร 02 – 9595816 

เวบ็ไซต์     www.demco.co.th 

นักลงทุนสัมพนัธ์    IR@demco.co.th 

ทุนจดทะเบียน    , ,   บาท 

ทุนชําระแล้ว    730,344,251 บาท (ณ  ธนัวาคม 2563) 

มูลค่าทตีราไว้    หุน้ละ  บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

      ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเพทฯ  

     โทรศพัท ์  โทรสาร  

     SET Contact Center  

ผู้สอบบัญชี    บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซีแอนดเ์อ จาํกดั 

 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 

 โทรศพัท ์ - -   แฟกซ์  02-6780661 

อีเมล ์:   cna@cnaaudit.com 

 

.   ข้อมูลสําคัญอืน 
ขอ้มูลสาํคญัอืนทีจาํเป็นซึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ปรากฎตามเวป็ไซตบ์ริษทั www.demco.co.th 
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.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ปัจจุบนัคดีทีบริษทัถูกบริษทัแห่งหนึงยนืฟ้องคดีอาญาสามารถเจรจาตกลงกนัได ้เมือวนัที 23 ธนัวาคม 2563 ศาลจึง

พิจารณาอนุญาตใหโ้จทกถ์อนฟ้องและจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

  

5.4 ตลาดรอง        - ไม่มี - 

 

5.5 สถาบันการเงนิทีติดต่อประจาํ (กรณีออกตราสารหนี)   - ไม่มี – 
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ส่วนที 2 

 

 

การกาํกบัดูแลกจิการ 
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6.   นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

6.1  ภาพรวม นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ 

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพฒันำ และเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืบนพ้ืนฐำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำล และ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบติัทั้งดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรต่อตำ้นกำรทุจริต และคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมกำรบริษทั
ไดก้ ำหนดนโยบำยต่ำงๆ และจรรยำบรรณ เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในกำรท ำงำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร แ ละพนักงำน ไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

คณะกรรมกำรบริษทั จึงก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของกลุ่มบริษทัเด็มโกไ้วเ้พ่ือทรำบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
ดงัน้ี 

1. ตระหนักถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์รท่ีสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรท่ีย ัง่ยืน โดยให้มี
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร เพ่ือควำมยัง่ยืนทั้ งสำมมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

2. บริหำรและด ำเนินงำนโดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมโครงสร้ำง องคป์ระกอบ คุณสมบติั กำรสรรหำ และคดัเลือก  
4. ให้มีกำรสรรหำ และพัฒนำผูบ้ริหำรระดับสูงอย่ำงมีประสิทธิผล มีคุณธรรม และมีคุณค่ำต่อองค์กร สังคม และ

ประเทศชำติ 

5. ส่งเสริมนวตักรรม กำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ และดูแลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยไดรั้บกำรปฏิบติั และ
คุม้ครองสิทธิตำมกฎหมำย 

6. ดูแลใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ระบบป้องกนักำรทุจริต และคอร์รัปชัน่ ระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และ
ครอบคลุมทัว่ถึง ทั้งดำ้นกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกบัดูแล กำรปฏิบติังำน และกำรตรวจสอบอยำ่งเหมำะสม  

7. รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน และส่งเสริมให้มีกำรก ำกบัดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศท่ีส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง 
เพียงพอ โปร่งใส และทนัเวลำ 

8. ส่งเสริม และสนบัสนุนกำรมีส่วนร่วม กำรปฏิบติั และส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียม 

คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ท ำหน้ำท่ีในกำร
พิจำรณำ ทบทวน ส่งเสริม และติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ศึกษำ พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้มีควำมทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั อยำ่งน้อยปีละคร้ัง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมเกณฑโ์ครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั
จดทะเบียน (CGR) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมเกณฑ ์ASEAN 
Corporate Governance Scorecard และแนวปฏิบัติ ท่ี ดี ท่ี เก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ ง
มำตรฐำนสำกล กฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ขอ้เสนอแนะ และ/หรือขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ในดำ้นกำรก ำกบัดูแลมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมตระหนกัรู้ และเขำ้ใจถึงบริบทของปัญหำ
คอร์รัปชั่น ผลกระทบท่ีมีต่อกิจกำร ภำคธุรกิจ และสังคมโดยรวม มีเจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero 
Tolerance) กบัให้ควำมส ำคญั โดยเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ของภำคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบนั และให้ควำมส ำคญักบัแนวปฏิบติัท่ีดีส ำหรับคณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร ในกำรก ำกบักดูแลมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
รวมทั้ง มีกระบวนกำรส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ ควำมเขำ้ใจในควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ท่ีส ำคญัของกิจกำรไปยงัผูบ้ริหำร 
พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ อยำ่งต่อเน่ือง 

ในปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรของบริษทัให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ และกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง โดยไดส่ื้อสำรนโยบำยให้
บุคลำกรเด็มโก้ ทุกระดับยึดถือปฏิบัติ รวมถึงไดเ้ปิดเผยนโยบำยดังกล่ำวในเวบ็ไซต์ของบริษทั  ซ่ึงสำมำรถศึกษำรำยละเอียด
เพ่ิมเติมท่ี www.demco.co.th ภำยใตห้มวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หรือสแกนคิวอำร์โคดในส่วนทำ้ย  

การปฏิบัตติามการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบริษัท  
บริษัทท่ีมีระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จะสำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน  

เพ่ิมโอกำส และลดควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังำน 
ลูกคำ้ ชุมชน และสงัคม 

 บุคคลท่ีมีบทบำทส ำคญัท่ีจะท ำให้ธุรกิจมีกลไกขบัเคล่ือนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ ประกอบดว้ยผูถื้อ
หุน้ คณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และพนกังำน ซ่ึงมีบทบำทหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีแตกต่ำงกนัไป แต่มส่ิีงส าคัญเหมือนกนัคือ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพ่ือท าให้กิจการสามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์ได้ตามทีก่ าหนด 

 บริษทัได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พร้อมทั้ งก ำหนดแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกบับริบทในกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ในกำรยดึถือ และปฏิบติัตำม ตลอดจน
มีระบบกำรติดตำมดูแล และเปิดเผยกำรปฏิบติัใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทรำบ เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ภำยใตห้ลกักำรปฏิบติัพ้ืนฐำนท่ีส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการ :    ผู้ถือหุ้นมสิีทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ท าหน้าทีแ่ทนตนและมสิีทธิในการ 
     ตดัสินใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบริษัท บริษัทจงึควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัสิทธิในดำ้นต่ำง ๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐำนะนักลงทุนและ
ฐำนะเจำ้ของบริษทั โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีจะเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น และได้ก ำหนดเป็นนโยบำยและ
เปิดเผยในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั ดงัน้ี 

1. เด็มโก ้ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรให้สิทธิในควำมเป็นเจำ้ของ ซ่ึงควบคุมเด็มโก ้โดยผ่ำนคณะกรรมกำรเด็มโกท่ี้
เลือกตั้งเขำ้มำ นอกเหนือจำกสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นรำยหน่ึงมี
คะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ และสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั นอกจำกนั้น เด็มโก ้
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ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐำนอ่ืนๆ เช่น สิทธิกำรไดรั้บส่วนแบ่งผลก ำไร/เงินปันผล กำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และสำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรรวมถึงกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิกำรแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือร่วมตดัสินใจ 
และอนุมติัในเร่ืองส ำคญัของเด็มโก ้ไดแ้ก่ วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ วำระอนุมติัจ่ำยเงินปันผล 
จะมีกำรแจง้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั อตัรำเงินปันผลท่ีเสนอจ่ำย พร้อมทั้งเหตุผล และขอ้มูลประกอบวำระ
กำรเลือกตั้งกรรมกำร เด็มโกจ้ะเสนอช่ือกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน โดยในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เด็ม
โก ้ระบุช่ือ นำมสกลุ พร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมกำรแต่ละคนท่ีเสนอแต่งตั้ง เช่น อำย ุประวติักำรศึกษำ ประวติักำร
ท ำงำน จ ำนวนบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีแยกเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัทัว่ไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรร
หำ ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอ เช่น กรรมกำร หรือกรรมกำรอิสระ หำกกรณีเสนอช่ือกรรมกำรเดิมกลับเขำ้รับด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ เด็มโกจ้ะใหข้อ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผำ่นมำ และวนัเดือนปีท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเด็มโก ้
วำระก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอนโยบำยก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรให้ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง วำระ
แต่งตั้ งผูส้อบบัญชี จะเสนอแต่งตั้ งส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ เป็นผูส้อบบัญชีเด็มโก้รวมทั้ งเปิดเผยค่ำบริกำร
ตรวจสอบบญัชี และค่ำบริกำรอ่ืน ๆ และกำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัท่ีมีผลต่อทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของเด็มโก ้เป็นตน้ 
โดยคณะกรรมกำรเด็มโก ้ไดก้ ำหนดนโยบำยบรรษทัภิบำลไวช้ดัเจนวำ่ เด็มโก ้จะส่งเสริมต่อผูถื้อหุ้นให้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้น
พ้ืนฐำน โดยเด็มโกจ้ะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือจ ำกดัสิทธิของผูถื้อหุ้น และเด็มโกไ้ดย้ึดถือแนวปฏิบติั
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะไม่เพ่ิมระเบียบวำระในกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ และให้ผู ้
ถือหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบวำระก่อนตดัสินใจ 

2.  เด็มโก้ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยเน้นเร่ืองกำรจดัสถำนท่ีให้เหมำะสม และสะดวกต่อกำรเดินทำง 
มำร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น โดยจะแจง้สถำนท่ี แผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุม เส้นทำงกำรเดินทำงอยำ่งละเอียดให้กบัผูถื้อหุ้น
และผูจ้ะเขำ้ร่วมประชุม 

3. เด็มโก ้เปิดเผยก ำหนดวนัจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมประมำณ 2 เดือน 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมได ้โดยแจง้ตั้งแต่ปลำยเดือน กุมภำพนัธ์ ภำยหลงัจำกท่ี
คณะกรรมกำรเด็มโก ้มีมติใหก้ ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี รวมทั้งไดแ้จง้ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้
ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  และและวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผล (ถำ้มี)  

4. เด็มโกไ้ดส่้งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 14 วนัล่วงหนำ้ ก่อนวนัประชุม โดยหนงัสือเชิญประชุมมีขอ้มูลรำยละเอียด
ประกอบวำระกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ และครบถว้น พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรเด็มโก ้แยกเร่ืองแต่ละวำระ
อยำ่งชดัเจน หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข แบบ ค ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ค ำช้ีแจงวธีิกำรมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบั 
เด็มโก ้เฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุ้น รำยช่ือ และรำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ ท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้ประชุมแทนได ้เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบติัในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม ส่งให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงกน้ำก่อนวนัประชุม 
นอกจำกน้ี เด็มโกไ้ดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ก ำหนดกำรประชุม และขอ้มูลต่ำงๆ เก่ียวกบัระเบียบวำระกำรประชุม 
และหนงัสือมอบฉันทะทุกแบบทำงเวบ็ไซต ์ของเด็มโก ้(WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภำษำไทย ภำษำองักฤษ เป็นกำร
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 30 วนั และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบดว้ย เม่ือมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่ำว ซ่ึงเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีเด็ม
โกจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น และใชใ้นกำรประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลำพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละวำระ ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่

http://www.demco.co.th/
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สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เด็มโกไ้ดเ้สนอให้มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุม และ
ลงคะแนนเสียงแทน 

5. ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ เด็มโก ้ไดอ้  ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสถำบนัอยำ่งเท่ำเทียมกนัทุกรำย ใหค้วำม
มัน่ใจด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้น ก ำหนดจุดตรวจเอกสำร จุดบริกำรรับลงทะเบียนอย่ำงเหมำะสม และ
เพียงพอ โดยใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดล่้วงหนำ้ก่อนเวลำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ชัว่โมง และต่อเน่ือง
จนกวำ่กำรประชุมจะแลว้เสร็จ โดยจดัเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบอ ำนำจ
ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมโดยกำรน ำระบบบำร์โคด้ (Bar Code) มำใช้ในกำร
ลงทะเบียน กำรนบัคะแนน และแสดงผล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และมีกำรจดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวส้ ำหรับผูถื้อหุ้นท่ี
ตอ้งกำรมอบฉนัทะ รวมทั้งกำรเล้ียงรับรองท่ีเหมำะสมส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุมดว้ย 

6. คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเด็มโกไ้ดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เวน้แต่กรรมกำรท่ีติดภำรกิจ
ส ำคญัไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ทั้งน้ีในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษทั  เลขำนุกำรบริษทั 
และผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งเขำ้ร่วมช้ีแจงรำยละเอียดวำระต่ำงๆ ตอบขอ้ซกัถำม และรับฟังขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ดว้ย 

7. จดัให้มีท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเป็นอิสระจำกภำยนอก (Inspector) เพ่ือท ำหน้ำท่ีดูแลให้กำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของเด็มโก ้ ไดแ้ก่ กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีใช้สิทธิออกเสียง วิธีกำรนับคะแนน โดยในกำรนับคะแนนนั้นต้อง
สอดคลอ้งกบัขอ้บังคบัของเด็มโก ้ตอ้งมีกำรตรวจสอบผลของมติกบัผลของกำรลงคะแนนเสียงจำกบตัรลงคะแนนว่ำ
ถูกตอ้งตรงกนั ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถื้อหุน้ เด็มโกไ้ดใ้ห้มีอำสำสมคัรผูถื้อหุ้นเป็นกรรมกำรกลำง และผูต้รวจสอบกำรนบั
คะแนนเสียงในทุกระเบียบวำระอีกดว้ย 

8. กำรประชุมด ำเนินกำรไปตำมล ำดบัของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบล่วงหนำ้ มีกำรระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวำระท่ีเสนอ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ประธำนในท่ี
ประชุมเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และซกัถำมเร่ืองต่ำงๆ ในแต่ละวำระ โดยก่อนเร่ิมพิจำรณำวำระประชุม 
ประธำนในท่ีประชุมได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัอธิบำยถึงวิธีกำรอภิปรำย และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึง
วธีิกำรนบัคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงมติในแต่ละวำระตำมขอ้บงัคบัของเด็มโกใ้หผู้ถื้อหุ้นทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุม และมี
กำรใชบ้ตัรลงคะแนน 

9. ประธำนกรรมกำรถือเป็นตวัแทนของคณะกรรมกำรทั้งคณะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือพบปะและตอบค ำถำมผู ้
ถือหุ้น รวมทั้งผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือตอบค ำถำมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรบริษทั
ต่อผูถื้อหุ้น นอกจำกนั้นประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทุกชุด ไดเ้ขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพ่ือตอบค ำถำมผู ้
ถือหุ้นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรชุดย่อย ด ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส จดัสรรเวลำกำร
ประชุมอยำ่งเพียงพอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงควำมคิดเห็น และซักถำมอยำ่งทัว่ถึง
ก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมแต่ละวำระ ในระหวำ่งกำรประชุมถำ้ค ำถำมใดไม่เก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำในวำระ
นั้นๆ  ประธำนกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงจะน ำไปตอบขอ้ซกัถำมในวำระอ่ืน ๆ เพื่อให้กำรใชเ้วลำในกำรพิจำรณำ
แต่ละวำระเป็นไปอยำ่งเหมำะสม 

10. เด็มโกใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุ้นท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดภ้ำยหลงัเร่ิมกำรประชุมแลว้ และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในวำระท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ 
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11. เด็มโกไ้ดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องเด็มโก ้ทนัทีในวนัประชุมผู ้
ถือหุ้น และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นส่งตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัประชุมเสมอ 
โดยไดบ้นัทึกขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน เก่ียวกบัรำยช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม และไม่เขำ้ร่วมประชุม 
ค ำถำม-ค ำตอบ ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้ งเผยแพร่มติท่ีประชุม และ
รำยงำนกำรประชุมผำ่นเวบ็ไซตข์องเด็มโก ้www.demco.co.th  

12. เด็มโกเ้ปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยำ่งชดัเจนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นมัน่ใจ
วำ่มีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้

หมวดที ่2   การปฏิบตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

หลกัการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาต ิควรได้รับการปฏบิัต ิ     
                 อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทีถู่กละเมดิสิทธิ ควรมโีอกาสได้รับการชดเชย 

การปฏิบัติของบริษัท :  เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำ บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรไดก้ ำกบัดูแลใหบ้ริษทั มีกำรด ำเนินกำรท่ีรักษำสิทธิพ้ืนฐำนท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด รวมถึงกำรจดักำรท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ดงัน้ี 

1. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสดัส่วนกำรถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ2.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ
บริษทัโดยอำจเป็นผูถื้อหุ้นรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกนั สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
และเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของเด็มโก้ไดล่้วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม โดยมีหลกัเกณฑ์ซ่ึงไดป้ระกำศแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ล่วงหนำ้ 3 เดือน ก่อนส้ินรอบปีบญัชี (ตั้งแต่ 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม ) รวมทั้งไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงหลกัเกณฑก์ำร
พิจำรณำบนเวบ็ไซตข์องเด็มโกด้ว้ย โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผูพิ้จำรณำควำมเหมำะสมในกำรบรรจุไวใ้นระเบียบวำระ
กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิม
ระเบียบวำระกำรประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ทั้ งน้ี  เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำ ระเบียบวำระตดัสินใจ 

3. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ต่ำง ๆ ก่อนประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยกำรมอบ
ฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนเองได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีเด็ม
โกไ้ดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงเองได ้
ตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด โดยเด็มโก ้ไดแ้นบเอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้ร่วม
ประชุมวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีขอ้มูล
ของกรรมกำรอิสระท่ีเด็มโก ้ก ำหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น และเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียใน
วำระกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะ
ผำ่นเวบ็ไซตข์องเด็มโก ้

4. จดัให้มีเอกสำรเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ส ำหรับผูถื้อหุ้น รวมทั้งจดัให้มีพนักงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงภำษำคอยให้ควำม
สะดวกแก่ผูถื้อหุ้นชำวต่ำงประเทศในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ชำวต่ำงชำติซกัถำมขอ้สงสัย หรืออภิปรำยในท่ีประชุม โดยเด็มโก้

http://www.demco.co.th/
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จะจดัใหมี้กำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม พร้อมทั้งมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งค  ำถำม และค ำตอบส ำหรับผูเ้ขำ้ประชุมท่ำนอ่ืนใน
ท่ีประชุมเพ่ือรักษำผลประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรทั้งผูถื้อหุน้ชำวไทย และชำวต่ำงชำติ 

5. จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวำระ โดยจดัท ำบตัรลงคะแนนแยกตำมวำระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถลงคะแนนได้
ตำมท่ีเห็นสมควร ซ่ึงในระหวำ่งประชุมจะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนแยกตำมวำระ  โดยเด็มโกจ้ะไดน้ ำระบบบำร์โคด้ 
(Bar Code) มำใชใ้นกำรบนัทึกและแสดงผลกำรลงคะแนนดงักล่ำว พร้อมทั้งจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพ่ือน ำผลคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมมำค ำนวณกบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อ
หุน้ไดล้งไวล่้วงหนำ้ในหนงัสือมอบฉันทะก่อนประกำศผลคะแนนเสียง และมติท่ีประชุม และเพ่ือควำมโปร่งใส เด็มโก้
ไดจ้ดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ โดยใหท่ี้ปรึกษำอิสระจำกภำยนอก และอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้เป็นสกัขีพยำน
ในกำรนบัคะแนน  

6. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร เด็มโกเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร เป็นรำยบุคคล โดยผูท่ี้รับ
คะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตำมจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงได้รับเลือกตั้งในคร้ังนั้ น จะได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
นอกจำกนั้นกรรมกำรท่ีไดรั้บเลือกตั้งแต่ละคนจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนดว้ย 

7. เด็มโก ้ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำร และผูบ้ริหำรของเด็มโก ้ตำมค ำนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของตน และบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรของเด็มโก ้หรือบริษทัย่อย และเม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
คร้ังแรก และให้รำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลกำรมีส่วนไดเ้สียตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบให้แก่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบทนัทีท่ีไดรั้บแจ้งจำกเด็มโก ้และเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล เพ่ือให้เป็นไปโดยดว้ย พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และสำมำรถใชข้อ้มูลดงักล่ำวในกำรตรวจสอบ และป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 

8. กำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ มีสิทธิออกเสียงท่ีเท่ำเทียมโดยถือวำ่หุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
9. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หำกคณะกรรมกำรคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก ำลงั

พิจำรณำ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองนั้น โดยอำจไม่เขำ้ร่วมประชุม หรืองดออก
เสียง เพื่อใหก้ำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นไปอยำ่งยติุธรรม เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 

10. เด็มโก ้ก ำหนดองค์ประชุมขั้นต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติตอ้งมีคณะกรรมกำรไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดดว้ย 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
หลกัการ :  ผู้มส่ีวนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทีม่ตีามกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการควรพจิารณาให้ม ี
       กระบวนการส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มส่ีวนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการ 
    เงนิ และความยัง่ยืนของกจิการ 
 
การปฏิบัติของบริษัท : เด็มโกมี้เจตนำรมณ์ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำงควำมมัน่คง
ทำงกำรเงิน และควำมยัง่ยนืของกิจกำร เด็มโกไ้ดมี้กำรดูแล และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ตำมกฎหมำย หรือขอ้ตกลงท่ีมีกับบริษทั และได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ดังท่ีไดก้ ำหนดเป็นจริยธรรม และ
จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนกังำน มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร และพนกังำน 
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เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงพนัธะสัญญำท่ีจะร่วมกนัยดึถือสำระส ำคญัในแนวทำงกำรปฏิบติังำน เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่เด็มโก้
จะพฒันำระบบกำรจัดกำรให้เหมำะสม เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ผูถื้อหุ้น ตลอดจนค ำนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย มีควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงไดข้อใหบุ้คลำกรทุกระดบัของเด็มโกท้ ำควำมเขำ้ใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็นหลกั
ปฏิบติัของเด็มโก ้ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

 เด็มโก้ มุ่งมัน่ในกำรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค ำนึงถึงควำม
เจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทัในระยะยำว และผลตอบแทนท่ีดี 

 เด็มโก ้ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี มีคุณธรรม ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงผูถื้อหุ้นทั้งรำยใหญ่ และรำย
ยอ่ย หรือผลประโยชน์ของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม 

 เด็มโก ้บริหำรกิจกำรของเด็มโกใ้หมี้ควำมเจริญกำ้วหนำ้ มัน่คง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ 
 เด็มโก ้เปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และผลประกอบกำรของ

เด็มโกท่ี้เป็นจริงอย่ำงครบถว้นเพียงพอ สม ่ำเสมอ ทันเวลำ และแสดงให้เห็นสภำพของกำรประกอบกำร และสภำพ
ทำงกำรเงินท่ีแทจ้ริงของเด็มโก ้

พนักงาน 

 เด็มโก ้ถือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัหน่ึงสู่ควำมส ำเร็จ คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำยเก่ียวกบักำรดูแล
เร่ืองค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรของพนักงำน และเปิดเผยระเบียบวำ่ดว้ยสิทธิประโยชน์ของพนกังำน โดยกำรแจง้เป็น
หนังสือเวียนให้พนักงำนรับทรำบ และลงไวใ้น Intranet ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของ
พนกังำนทุกระดบั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 เด็มโก ้จดัให้มีช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน หำกมีปัญหำระหวำ่งพนกังำน หรือระหวำ่งพนกังำนกบัผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำน
มีสิทธิร้องทุกข ์โดยผูท่ี้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้และหำกพิสูจน์ไดว้ำ่กระท ำไปโดย
สุจริตจะไดรั้บควำมคุม้ครองโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ซ่ึงเด็มโก ้จะไม่ถือเป็นกำรเลิกจำ้ง หรือกำรพิจำรณำลงโทษท่ีจะ
ส่งผลเสียต่อพนกังำนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่ประกำรใด 

 เด็มโก ้มีนโยบำยกำรอนุรักษ์พลงังำน และแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหำรถือเป็นหน้ำท่ีของ
พนักงำนทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัใชท้รัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภำยใตแ้นวคิด Green 
Business and Infrastructure  

 เด็มโก ้ไดมี้แนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรท่ีชดัเจนพร้อมทั้งปฏิบติักบัพนักงำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั มีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำน  ภำยใตโ้ครงกำร i DEMCO พร้อมทั้งให้ควำมมัน่ใจในคุณภำพชีวิตตลอดเวลำกำร
ท ำงำน และกำรให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม เช่น กำรจดัให้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำร
จดัใหมี้สวสัดิกำรประกนัชีวติกลุ่ม กำรจดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 เด็มโก ้ดูแลควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน มีมำตรกำรไม่นอ้ยกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด ตำม
มำตรฐำนสำกล  กบัด ำเนินกำรเพ่ือควบคุม ป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ อคัคีภยั กำร
บำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ตลอดจนรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัต่อพนกังำน บริษทัจดัให้มี
อุปกรณ์ควำมปลอดภยัอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 
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รัฐบาล 

 เด็มโก ้ถือปฏิบติัเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบต่อภำครัฐ โดยด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
ของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลอยำ่งเคร่งครัด และใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำรจำกภำครัฐ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีครบถว้น ถูกตอ้งตำมท่ีหน่วยงำนภำครัฐร้องขอ 
เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใส ตลอดจนสร้ำงควำมมัน่ใจ และควำมเช่ือถือร่วมกนั 

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 เด็มโก ้ไดแ้บ่งปันคุณค่ำขององคก์ร โดยกำรส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพ และควำมปลอดภยั
กบัผูร่้วมงำน และชุมชนรอบดำ้น ผำ่นกำรออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีของมูลนิธิแสงไซก่ี  กำรช่วยเหลือเพ่ือนมนุษยโ์ดย
บริษทัร่วมกบัโรงพยำบำลรำชวถีิ สภำกำชำดไทย เปิดรับบริจำคโลหิตจำกผูบ้ริหำร พนกังำน และประชำชนทัว่ไป  อยำ่ง
สม ่ำเสมอทุก 3 เดือน รวมถึงกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำใหก้บัโรงเรียน และวดั ในชุมชนใกลเ้คียงของ
บริษทั 

 เด็มโก ้ใหค้วำมส ำคญัในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท ำงำนในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะ
บริหำรจดักำร เพ่ือเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพ่ือให้เด็มโกอ้ยูร่่วมกบัชุมชน และสังคมในพ้ืนท่ี
ปฏิบติักำรโดยสร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดีต่อกนัร่วมแกปั้ญหำเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ชุมชนและสงัคมไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  

คู่ค้า 

 เด็มโก ้จะด ำเนินกำรคดัเลือกคู่คำ้ตำมหลกัเกณฑ ์คุณสมบติั คุณลกัษณะ ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดของเด็มโก ้รวมถึง
กำรจดัซ้ือ จดัหำ ท่ีมีหลกัเกณฑ์ และขั้นตอนตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของเด็มโก ้ว่ำด้วยระเบียบกำรจดัซ้ือ จดัหำ 
ด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใสใหข้อ้มูลแก่คู่คำ้อยำ่งเท่ำเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คำ้ รวมถึงเป็นกำรสนบัสนุน
คู่คำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม ซ่ือสตัย ์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 เด็มโก ้ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้ของเด็มโก ้บนพ้ืนฐำนของควำมเสมอภำค 
และเป็นธรรม พร้อมทั้งส่ือสำรและพฒันำกระบวนกำรของกำรด ำเนินธุรกิจท่ีดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ำย 

 เด็มโก ้ไม่เรียกรับ และต่อตำ้นกำรกระท ำหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต เอำรัดเอำเปรียบ แก่คู่คำ้ 
 เด็มโก ้ไดมี้กำรพฒันำช่องทำงและร้องเรียนในกำรติดต่อกบัเด็มโก ้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัคู่คำ้ และผูมี้ส่วนได้

เสียทั้งช่องทำงออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลบริหำร และรับเร่ืองร้องเรียน 

คู่แข่ง 

 เด็มโก ้ด ำเนินธุรกิจบนกำรแข่งขนัเสรี และค ำนึงถึงกำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม เด็มโก ้ไม่ท ำควำมตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งขนั 
หรือบุคคลใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลด หรือจ ำกดักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ หรือส่งผลให้เกิดกำรแข่งขนัอยำ่งไม่เป็นธรรม 
รวมถึงกำรก ำหนดรำคำ กำรฉอ้โกง กำรประมูล กำรจดัสรรตลำด และขอ้ตกลงในกำรจ ำกดักำรจดัหำ 

 กำรให้ หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลทำงธุรกิจของบริษทัแก่พนัธมิตรทำงธุรกิจ หรือกิจกำรร่วมคำ้ เด็มโก ้จะให้ควำมร่วมมือ
กบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ หำกเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผูรั้บบริกำร และตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงก่อนเสมอ 
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เจ้าหนี ้

 เด็มโก ้ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบติัตำมเง่ือนไขสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่ง
เคร่งครัด และเท่ำเทียมกนั ทั้งในแง่กำรช ำระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดท้ ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หน้ี เด็มโกไ้ม่ใชเ้งินทุนท่ีได้
จำกกำรกูย้มืเงินไปในทำงท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ำกบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน ตลอดจนไม่ใชว้ธีิกำรท่ีไม่สุจริต ปกปิด
ขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำใหเ้จำ้หน้ีเกิดควำมเสียหำย 

ลูกหนี ้

 เด็มโก ้จะปฏิบติัตำมสัญญำขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบติัในกำรติดตำมเร่งรัดหน้ีสิน 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจำกบัลูกหน้ีเป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ และป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย โดยใชห้ลกักฎหมำยควบคู่กบัหลกัธรรมำภิบำล 

 เด็มโก ้จะด ำเนินกำรรำยงำนขอ้มูลลูกหน้ีคำ้งช ำระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำให้แก่ลูกหน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ และ 
จะปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัท่ีมีต่อลูกหน้ี 

ลูกค้าและประชาชน 

 เด็มโก้ ให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนกำรพฒันำชุมชน ส่งเสริมวฒันธรรม และคุณภำพชีวิตของสังคมรอบ ๆ พ้ืนท่ีตั้ ง  
และใกล้เคียงหน่วยงำนของเด็มโก้  โดยค ำนึงถึงทำงเลือกท่ีมีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม ส่ิงแวดล้อม  
และคุณภำพชีวติของประชำชนใหน้อ้ยท่ีสุด 

 เด็มโก ้ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีส่งผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดลอ้มเกินกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 เด็มโก ้มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กบัลูกคำ้ ให้ไดรั้บบริกำรท่ีดี มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสูงอยำ่ง

ต่อเน่ือง และจริงจงั 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
หลกัการ :  ข้อมูลข่าวสารส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับริษทั ทั้งข้อมูลทางการเงนิ และข้อมูลทีม่ใิช่ข้อมูลทางการเงนิ ควรได้รับการเปิดเผย

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส มคีวามเท่าเทยีมกนั และน่าเช่ือถือ 
การปฏิบัติของบริษัท : ในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของ เด็มโก้ นอกจำกเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ เด็มโก ้จะเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของ เด็มโก ้ดว้ย เช่น รำยงำนประจ ำปี นโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร ขอ้มูลบริษทั ข่ำวประชำสัมพนัธ์ โดยกำรปรับปรุงเวบ็ไซตอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและบุคคลภำยนอกสำมำรถรับ
ขอ้มูลข่ำวสำรไดท้นัต่อเหตุกำรณ์ เขำ้ถึงโดยสะดวก และไดรั้บประโยชน์มำกท่ีสุด ดงัน้ี 

1. สำรสนเทศท่ีส ำคญัของ เด็มโก ้ประกอบดว้ย ขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มูลทำง
กำรเงิน โดยเฉพำะในส่วนของงบกำรเงินนั้นไดผ้่ำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี วำ่ถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรเด็มโก ้
ก่อนเปิดเผยแก่ผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมกำรเด็มโก ้รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กบัรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนของผูส้อบบัญชีในรำยงำนประจ ำปีดว้ย นอกจำกน้ี เด็มโก้ ได้เปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวมถึงบทวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/  รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1  
One Report) เป็นตน้ 
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2. ขอ้มูลต่ำง ๆ ของ เด็มโก ้ท่ีไดเ้ปิดเผยแก่สำธำรณชน ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน เด็มโก ้เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง เด็มโก ้ทั้ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เช่น ขอ้มูลบริษทั ประวติัคณะกรรมกำร เด็มโก ้รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรพฒันำอย่ำง
ย ัง่ยนื หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ เด็มโก ้และคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณของ เด็มโก ้

3. เด็มโก ้ไดเ้ปิดเผยประวติัของคณะกรรมกำรเด็มโก ้และบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อย 5 ชุด ตำมขอ้บังคบั 
จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม และจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมในแต่ละปี  และเปิดเผยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นไปตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรระดับสูงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ดว้ย 

4. เด็มโก้ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือท ำหน้ำท่ีส่ือสำรข้อมูลส ำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรำยย่อย ผู ้ถือหุ้น และ
นักวิเครำะห์หลกัทรัพย ์เด็มโก้ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทั่วถึง 
รวมทั้ งกำรน ำเสนอผลงำน และกำรแจง้สำรสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถำบัน นักลงทุนรำยย่อย ผูถื้อหุ้น และ
นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยไดเ้ขำ้ร่วมให้ขอ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อยำ่งสม ่ำเสมอ 

5. เด็มโก ้ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลทำงกำรเงิน บทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion 
and Analysis : MD&A) ประกอบงบกำรเงินทุกไตรมำส รวมถึงขอ้มูลส ำคญัอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัเวลำ 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการมีความ

รับผดิชอบต่อผลการปฏิบัตหิน้าทีต่่อผู้ถือหุ้นและเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

การปฏิบัติของบริษัท : เด็มโกใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้บริษทัตอ้งจดัท ำนโยบำย
เก่ียวกับจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจจรรยำบรรณ
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ตำมระบบก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนให้แก่คณะกรรมกำร 
กรรมกำรผูบ้ริหำร และพนกังำนของเด็มโก ้ไวย้ดึถือปฏิบติัตั้งแต่ปี 2549 ในกำรทบทวนแกไ้ขปรับปรุงนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี จริยธรรมและจรรยำบรรณของเด็มโกไ้ดน้ ำประเด็นกระบวนกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นธรรม 
กำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันกับกำรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ นโยบำยกำรแจง้เบำะแส กำรติดตำม และกำรคุม้ครองผูแ้จ้ง
เบำะแส มำเป็นเน้ือหำในกำรทบทวน ปรับปรุงด้วย นอกเหนือจำกกำรปรับปรุงสำระส ำคัญให้ทันสมัย มีควำมเป็นสำกล 
สอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน กับหลักเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศและแนว
ปฏิบติัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีกำรแกไ้ขปรับปรุง กบักฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) 
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนเด็มโกทุ้กคนตอ้งรับทรำบ และยึดถือเป็นหลกัปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด นอกจำกน้ีสำยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลยงัใชคู้่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นเอกสำรส ำหรับให้ควำมรู้แก่พนกังำน
ทุกระดับ รวมถึงกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ท่ีตอ้งก ำหนดให้มีหัวขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจริยธรรมไวใ้นหลกัสูตร
พ้ืนฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล จดัอบรมพนกังำนตำมแผนพฒันำบุคคลของเด็มโก ้
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ทั้ งน้ีสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมในเวบ็ไซต์บริษทั www.demco.co.th ภำยใตห้มวดกำรก ำกับดูแลกิจกำร หรือ
สแกนคิวอำร์โคดในส่วนทำ้ย 

o นโยบายบริษัท  

  บริษทัก ำหนดใหมี้นโยบำย และแนวปฏิบติัต่ำง ๆ เพ่ือใหบุ้คคลำกรทุกระดบั ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ถือปฏิบติั และส่ือสำร
ไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพ่ือทรำบ โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภำยใตห้มวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบำย ต่ำง ๆ  ดงัน้ี 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policies) 
เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (CRMC) โดยควำมเห็นชอบของ

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนด กรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงไว ้ดงัน้ี 
(1) ส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้ งองค์กร โดยกำรให้ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ สร้ำงจิตส ำนึก และควำม

รับผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงแก่ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนในทุกระดบั 
(2) ก ำหนดใหมี้กระบวนกำร แนวทำงและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีควำมเหมำะสม มีประสิทธิภำพสูง

เป็นสำกลในกำรก ำกบั ควบคุมควำมเส่ียงและลดผลกระทบของควำมเส่ียง 
(3) มีกำรระบุควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ ขององคก์ร ด ำเนินกำรวเิครำะห์และประเมินควำมเส่ียงจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียง 

แลว้ด ำเนินกำรจัดกำรกบัควำมเส่ียงนั้นๆ ควบคุมกำรด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนสถำนะควำมเส่ียงให้
คณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรส่ือสำรขอ้มูลเก่ียวกบัควำมเส่ียง อยำ่งทัว่ถึงต่อเน่ืองภำยใน
บริษทัดว้ย 

(4) ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำน มีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีไม่ปรกติ (Incident Report) ท่ีอำจเป็นควำมเส่ียงน ำไปสู่ผลกระทบ หรือ
อำจสร้ำงควำมเสียหำยให้กับบริษัทได้ โดยระบุโอกำสเกิด (Probability) และถ้ำเกิดแล้วมีระดับผลกระทบ (Impact) 
เพียงใด 

(5) มีกำรพฒันำตวัช้ีวดัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั (Key Risk Indicators : KRI) ทั้ งตวัช้ีวดัเชิงปริมำณ เช่น จ ำนวนรำยได้ ผลก ำไร / 
ขำดทุน กำรเพ่ิมข้ึนของค่ำใชจ่้ำย เป็นตน้  และตวัช้ีวดัเชิงคุณภำพ เช่น กำรครองใจพนักงำน ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของ
บริษทั ระดบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เป็นตน้ 

(6) ก ำหนดให้มีกำรระบุเพดำนควำมเส่ียง หรือขีดควำมสำมำรถท่ีจะรับควำมเส่ียง (Risk Limit) จำกเหตุกำรณ์ควำมเส่ียง เพื่อ
จ ำกดัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือสำธำรณะ 

(7) มีกำรก ำหนดเหตุกำรณ์ท่ีอำจจะเกิดข้ึน และระดับควำมเส่ียงท่ีเป็น Trigger หรือเป็นสัญญำณเตือนภยัล่วงหน้ำ (Early 
Warning Sign) หรือควำมเส่ียงวิกฤตฉุกเฉินเฉพำะกิจ (Crisis & Emergency Risk) เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบในกระบวนกำร
บริหำรควำมเส่ียง สำมำรถน ำเอำมำตรกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงมำใชไ้ดอ้ยำ่งทนัท่วงทีเพ่ือลดโอกำสเกิด หรือช่วยบรรเทำ
ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทั 

(8) ก ำหนดให้มีระเบียบกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหำร และพนกังำนยึดถือปฏิบติัตำม เพ่ือให้เกิดกำร
ก ำกบั ควบคุมงำน และเป็นกำรจดักำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน 

(9) ก ำหนดใหมี้กำรติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยน้ี 
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 จำกนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษทัยงัก ำหนดให้มีคู่มือ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรปฏิบติั  ดงัน้ี 

-  คู่มือบริหำรควำมเส่ียง 

-  คู่มือกำรบริหำรจดักำรในภำวะวกิฤต 

 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรภำยใตก้รอบกำรบริหำรจดักำรของกำรมีจริยธรรมท่ีดี  

มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้รวมถึงกำรสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดบั มีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ำทำงตรงและทำงอ้อม จึงได้ก ำหนดให้จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ข้ึนโดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็ม
โก ้ให้มีกำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ยึดถือเป็นบรรทดัฐำนในกำร
ปฏิบติังำนโดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงใหเ้ป็นวฒันธรรมและค่ำนิยมหน่ึงในองคก์ร  

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
1. บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรให้/รับสินบนทุก

รูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำน
ทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษทั เด็มโก ้รวมทั้งระเบียบ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ต้องปฏิบัติด้วยควำมระมัดระวงัเก่ียวกับกำรรับ กำรให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงค่ำบริกำรตอ้นรับ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ทั้งน้ี กำรให้หรือรับของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนั้น โดยมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี 

3. กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล และกำรใหเ้งินสนบัสนุน ของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ อนุมติั และสอบทำน 
โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและเงิน
สนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ 

4. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัใหมี้กระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนขำยและกำรตลำด รวมทั้งงำนจดัหำ
พสัดุและท ำสญัญำอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ และบริหำรจดักำรใหมี้วิธีกำรแกไ้ขท่ี
เหมำะสม 

5. กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีนโยบำยท่ีจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อบุคลำกรท่ีปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำ
นั้นจะท ำให้กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกระบวนกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบำย
ดงักล่ำว 

6. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำ เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ  
อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบติั กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีระบบควบคุมภำยในท่ีมีควำม
เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชนัท่ีอำจเกิดข้ึน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และหำกพบประเด็นท่ีมี
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กำรปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งแจง้หน่วยงำนผูป้ฏิบติัเพ่ือให้มีกำรปรับปรุงมำตรกำร
ควบคุม 

7. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบนัทึกต่ำงๆ ใหพ้ร้อมต่อกำรตรวจสอบเพ่ือยนืยนัควำม
ถูกตอ้งและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ไดรั้บกำรบันทึก 
หรือไม่สำมำรถอธิบำยได ้หรือรำยกำรท่ีเป็นเท็จ 

8. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบญัชีและกำรเก็บ
รักษำขอ้มูลไดรั้บกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นกำรตรวจสอบ 

9. กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอยำ่งต่อเน่ืองแก่บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพ่ือให้เกิดควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจอยำ่งแทจ้ริงเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวงัของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ และบทลงโทษหำกไม่
ปฏิบติัตำมมำตรกำรน้ี 

10. เด็มโก ้ส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบัติไปยงักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
บริษทัอ่ืนท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีอ ำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสำธำรณชน ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำร
ท่ีหลำกหลำย เพ่ือทรำบและน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

11. บุคลำกรของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่โดยกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัให้มีช่องทำงกำรแจง้เบำะแส รวมทั้งเม่ือบุคลำกรตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำม
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. คณะท ำงำนพฒันำควำมยัง่ยนืของ เด็มโก ้มีหนำ้ท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
น้ีต่อ คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืน คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรเด็มโก ้โดย
สม ่ำเสมออยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอย่ำงเร่งด่วนต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้ 

แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการป้องกนัและการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 

1.  กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ จดัใหมี้ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยระบุเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
ประเมินระดบัควำมเส่ียงทั้งโอกำสเกิดและผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียงท่ี
ประเมินได้ วิธีวดัควำมส ำเร็จ ตลอดจนทรัพยำกรท่ีตอ้งใช้เพื่อลดควำมเส่ียง และมีกำรเฝ้ำติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดข้ึน 

2.  แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ก ำหนดให้มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ สรุปได ้ดงัน้ี 
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2.1 จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมระบบงำน
ส ำคญัต่ำงๆ เช่น ระบบกำรขำยและกำรตลำด กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรจดัท ำสัญญำ ระบบกำรจดัท ำและควบคุม งบประมำณ ระบบ
กำรบนัทึกบญัชี กำรจ่ำยช ำระเงิน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทำงในกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 
  2.2  จดัใหมี้ช่องทำงกำรรับแจง้ขอ้มูล เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำร
เงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีนโยบำยในกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็น
ควำมลบั รวมทั้งมีมำตรกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยของบริษทั และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีท่ีสำมำรถ
ติดต่อผูใ้หเ้บำะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัจะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหรั้บทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
  2.3 หัวหน้ำหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบติังำน กำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลำด (ถำ้มี) และ
รำยงำนใหผู้มี้อ  ำนำจสัง่กำรทรำบตำมล ำดบั 

3.  แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ ก ำหนดใหมี้แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  
 3.1  ก ำหนดให ้ผูบ้ริหำรและพนกังำน ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ก ำหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ แนวทำงปฏิบติัในกำร
ป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และจรรยำบรรณ / ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังำน อยำ่งสม ่ำเสมอ  

3.2  จดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร และใหข้อ้เสนอแนะอยำ่งต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีมีนยัส ำคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 3.3  ก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้กำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตำม ทบทวนและ
ปรับปรุงมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบัอยำ่งทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 
  3.4  หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวำ่ ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐำนท่ีมีเหตุอนัควรใหเ้ช่ือวำ่
มีรำยกำร หรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงกำรฝ่ำฝืน 
กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

  ทั้งน้ีกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จดัใหมี้กำรส่ือสำรแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี โดย
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น วำรสำรของเด็มโก ้อินทรำเน็ตของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  เพ่ือให้บุคลำกร
ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทุกระดบั รับทรำบและถือปฏิบติั 
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 จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมกำรกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส โดยอยู่ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกั
จริยธรรม และแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และตระหนกัเป็น
อยำ่งดีวำ่กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำระบบเศรษฐกิจ สงัคม และควำมมัน่คงของประเทศ โดยมีนโยบำยในกำร
สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
  1. สนบัสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติให้แก่พนกังำนในกำรปฏิบติังำนอยำ่งซ่ือสัตย ์โปร่งใส เท่ียงตรง เคำรพ
กฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ สนับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทั้งบริหำรงำนตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
  2. จดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งพฒันำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลกำรใชอ้ ำนำจให้เหมำะสม ชดัเจนและมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัและมิให้พนกังำนทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ต่ำง ๆ 
  3. พนกังำนตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรเรียกร้อง หรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมี หรือ
ธุรกิจเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และทรัพยสิ์น
นั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมำย รวมทั้งไม่อำศยัต ำแหน่งหนำ้ท่ีหรือแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
  4. จดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสอนัควรสงสัยโดยมีนโยบำยในกำรคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นควำมลบั รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษ
ตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5. สนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนัและสนบัสนุนกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตกำรคอร์รัปชัน่ 

เพ่ือเป็นแนวทำงสู่กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน เด็มโกก้ ำหนดช่องทำงกำรแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) 
โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ และแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือกำร
คอร์รัปชัน่ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือ  

1)   กำรพฒันำ/ฝึกอบรม   
2)   กำรแกไ้ข/ปรับปรุงดำ้นบริหำรจดักำร   
3)   กำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง  

 โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดำ้นจริยธรรมวำ่ดว้ยกำรสนับสนุนกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้  

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัท ำคู่มือมำตรกำร กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และคู่มือบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต ซ่ึงสำมำรถ
ศึกษำรำยละเอียดเพื่อเติมไดจ้ำกเวบ็ไซต์บริษทั www.demco.co.th ภำยใตห้มวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หรือสแกนคิวอำร์โคดใน
ส่วนทำ้ย 

 นโยบายการควบคุมภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมอบหมำย

คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ใหดู้แลและสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำร
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ควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้มีประสิทธิภำพเพียงพอและถูกต้องตำมกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
(Corporate Governance : CG) และมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ตำมเจตนำรมณ์ของโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) ซ่ึงบริษทัไดรั้บกำรรับรองตั้งแต่ปี 2559 ต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั โดยอำ้งอิงกรอบแนวทำงปฏิบติั
ด้ำน กำรควบ คุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) – Internal 
Control Integrated Framework ซ่ึงก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว ้5 ดำ้น 17 หลกักำร  

มีหน่วยงำนในสงักดัส ำนกังำนตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และหน่วยงำนก ำกบัและควบคุม
ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ  รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ กำร
ปฏิบติังำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษทัอยำ่งคุม้ค่ำสมประโยชน์ รวมถึงมีกำรควบคุมดำ้น
กำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือได้และทันเวลำ รวมทั้ งกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษทั และใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบั
ท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 
กำรด ำเนินกำรตำมองคป์ระกอบหลกัของ COSO ทั้ง 5 ดำ้น 17 หลกักำร มีดงัน้ี 

1. สภำพแวดลอ้มของกำรควบคุม (Control Environment)  

1.1 องคก์รยดึหลกัควำมซ่ือตรงและจริยธรรม    

1.2 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร และท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลและพฒันำกำรด ำเนินงำนดำ้นกำร

ควบคุมภำยใน   

1.3 คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรจดัใหมี้โครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและหนำ้ท่ีควำม

รับผิดชอบท่ีชดัเจน เหมำะสมเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำร   

1.4 มีควำมมุ่งมัน่ในกำรจูงใจ พฒันำและรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ    

1.5 องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรทุกต ำแหน่งมีหน้ำท่ีและรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้บรรลุตำม

วตัถุประสงค ์  
2. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

2.1 องคก์รก ำหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยำ่งชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุ และประเมินควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2 ระบุ วิเครำะห์ควำมเส่ียงและวิธีจดักำรควำมเส่ียง ทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่ำง
ครอบคลุม 

2.3 พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
2.4 ระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

บริษทัมีกำรระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยจดัแบ่งเป็น 7 ดำ้น 23 ควำมเส่ียง  
3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

3.1 มีมำตรกำรหรือกิจกรรมควบคุมท่ีช่วยลดควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
3.2 เลือกและพฒันำกิจกรรมควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ี 
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3.3 จดัใหมี้กิจกรรมกำรควบคุมผำ่นทำงนโยบำย ซ่ึงไดก้ ำหนดส่ิงท่ีคำดหวงัและขั้นตอนกำรปฏิบติั เพ่ือน ำนโยบำยท่ี
ก ำหนดไวไ้ปสู่กำรปฏิบติัได ้

4. สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information and Communication) 

4.1 มีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีคุณภำพ เพ่ือสนบัสนุนใหก้ำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินกำรไปไดต้ำมท่ีก ำหนดไว ้
4.2 กำรส่ือสำรขอ้มูลภำยใน ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำร

สนบัสนุนใหก้ำรควบคุมภำยในสำมำรถปฏิบติัไดต้ำมท่ีวำงไว ้
4.3 มีกำรส่ือสำรกบัหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกเก่ียวกบัประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน  

5. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 
5.1 ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำงครบถว้น 

เหมำะสม  
5.2 ประเมินและส่ือสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำ และเหมำะสมต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผูบ้ริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งน้ีดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในขอ้ 9.1 กำรควบคุมภำยใน หรือเวบ็ไซต์ของบริษทั www.demco.co.th ภำยใตห้มวดกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หรือสแกนคิวอำร์โคดในส่วนทำ้ย 

 นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรซ่ึงเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วย

ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม มีประสิทธิภำพ มีควำมมัน่คงปลอดภยัและ
สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งป้องกนัปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในลกัษณะท่ี
ไม่ถูกตอ้งและกำรถูกคุกคำมจำกภยัต่ำง ๆ  

บริษทั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยเพ่ือเป็นกรอบในกำรก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์รท่ีดี 
โดยอำ้งอิงจำกหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัในกำรจดัให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แนวทำงปฏิบติัในกำรรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือให้กลุ่มธุรกิจมีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใชใ้นกำรสนับสนุนและพฒันำกำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้บริษทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
หลกัของบริษทัได ้มีกำรใชท้รัพยำกรและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม สอดคลอ้งกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  โดย
นโยบำยกำรด ำเนินกำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั ดงัน้ี 

1) นโยบำยกำรจดัสรรและบริหำรทรัพยำกรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

2) นโยบำยกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3) นโยบำยรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ทั้งน้ีดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภำยใตห้มวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หรือสแกนคิว
อำร์โคดในส่วนทำ้ย  
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 นโยบายสิทธิมนุษยชน 
กำรด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้ น เป็นส่ิงท่ีบุคลำกรทุกคนใน กลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้

ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญั โดยก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณเด็มโก ้ในคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ เด็มโก ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงั 

เด็มโก ้มุ่งเนน้ใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยดว้ย
ควำมเคำรพ  ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนับนพ้ืนฐำนศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์หรือไม่กระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคล
อ่ืนท่ีขดัต่อบทบญัญติัของกฎหมำย  โดยแนวปฏิบติัดงักล่ำวเป็นมำตรฐำนจริยธรรมองค์กรท่ีบุคลำกรทุกคนในเด็มโก ้ตอ้งถือ
ปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมก็จะถูกลงโทษ ตำมระดบัของควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำและถือเป็น
กำรกระท ำผิดทำงวนิยัดว้ย 

เด็มโก ้ให้ควำมส ำคญัต่อกิจกรรมท่ีอำจมีผลต่อหลกัสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ดำ้น โดยยึดถือและปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัมีนโยบำยอยำ่งชดัเจนท่ีจะไม่จำ้งแรงงำนเด็ก  ยดึมัน่ในเสรีภำพของกำรนบัถือศำสนำ กำรไม่เลือกปฏิบติัจำก
ควำมแตกต่ำงทำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ และสถำนะภำพทำงสังคม นอกจำกน้ีบริษทัยงัให้ควำมเคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน
ของพนกังำนทุกระดบัชั้น อยำ่งเคร่งครัดโดยจะปกป้อง และไม่น ำขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำน เช่น ประวติัส่วนตวั ค่ำจำ้งเงินเดือน 
ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กบับุคคลภำยนอก หรือผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งรับทรำบ โดยบริษทัไดก้ ำหนดและปฏิบติัตำมนโยบำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงไดก้ ำหนดให้มีกำรใชข้อ้บงัคบัเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนซ่ึงไดจ้ดัท ำเป็นคู่มือ ส่ือสำรให้กบัพนกังำนไดรั้บ
ทรำบถึงกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนและมีกำรปฐมนิเทศก่อนกำรเร่ิมปฏิบติังำน 
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 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มธุรกิจ เด็มโก ้ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั  (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติั

ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงก ำหนดนโยบำยข้ึนเพื่อใหบ้ริษทัมีกรอบกำรก ำกบัดูแลและปฏิบติัตำม
พระรำชบญัญติัดงักล่ำว โดยอำ้งอิงหลกักำรจำกหลกัเกณฑ์ในกำรจดัให้มีกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกำร
รักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงเพื่อให้
พนกังำนในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทรำบและเขำ้ใจถึงวธีิกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มูล กำร
คุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้กระบวนกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนท่ีไม่กระทบสิทธิหรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่ผูใ้หข้อ้มูล โดยใหใ้ชเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
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อำร์โคดในส่วนทำ้ย  

 
6.2  จรรยาบรรณธุรกจิ 

 จรรยำบรรณธุรกิจ ประกอบดว้ย จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 
โดยจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ มุ่งเนน้กำรดูแลลูกคำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัให้ไดรั้บผลิตภณัฑ ์
และบริกำรท่ีไดรั้บมำตรฐำน โดยก ำหนดควำมรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจเด็มโกต้่อลูกคำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งให้น ำหลกักำร 
และแนวคิดกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนไปปฏิบติัในกำร
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ด ำเนินธุรกิจเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม  เคำรพสิทธิเสรีภำพ ดูแลดำ้นแรงงำน และสิทธิมนุษยชน ควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรเปิดเผยขอ้มูล กำรดูแลดำ้นชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับจรรยำบรรณกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีวตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นกำรสร้ำง
วฒันธรรม ธรรมำภิบำลท่ีดีในองค์กรโดยวำงหลกัเกณฑ์ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน  
ถือปฏิบติัเพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโกส้อดคลอ้งกบันโยบำย ตลอดจนกฎหมำย และกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 
กลุ่มธุรกิจเด็มโก้  ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจและได้มีกำรพิจำรณำ

ทบทวน และปรับปรุงสำระส ำคญัในคู่มือดงักล่ำวให้ทนัสมยั มีควำมเป็นสำกลมำกข้ึน อีกทั้งให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์  ประกำศและแนวปฏิบติัของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ประกอบดว้ยนโยบำย หลกักำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในดำ้นต่ำง ๆ 15 ดำ้น ดงัน้ี 

1. เคำรพในสิทธิมนุษยชน 
2. ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ และควำมปลอดภยั 
3. กำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
4. ของก ำนลั 
5. ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6. กำรเมือง 
7. กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลและทรัพยสิ์น 

7.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
7.2  กำรบนัทึก กำรรำยงำน และกำรเก็บรักษำขอ้มูล 
7.3  กำรใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และ/หรือใหค้  ำแนะน ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
7.4  กำรใช ้และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั 
7.5  กำรใช ้และดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั 
7.6  กำรใช ้และกำรดูแลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

8. กำรเปิดเผยขอ้มูล 
9. กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบริษทัในเครือ 
10. กำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 
11. กำรจดัซ้ือ จดัหำ และปฏิบติัต่อคู่คำ้ 
12. กำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี 
13. กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ 
14. กำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
15. กำรป้องกนักำรฟอกเงิน 

เพื่อให้เป็นกำรแสดงถึงพนัธะสัญญำท่ีจะร่วมกนัยึดถือสำระส ำคญัในคู่มือน้ีเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน เพ่ือสร้ำง
ควำมมัน่ใจว่ำ กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ จะพฒันำระบบกำรจัดกำรให้เหมำะสม เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตลอดจน



  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                                 รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1One Report)                  

รำยงำนประจ ำปี 2563 หนำ้ท่ี 149 

ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงใหบุ้คลำกรทุกระดบัของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ท ำควำม
เขำ้ใจ ลงนำมรับทรำบ และยอมรับเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อรักษำไวซ่ึ้งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีเป็นเลิศของ เด็มโก ้ต่อไป 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 

 มำตรฐำนสูงสุดของควำมเป็นมืออำชีพและกำรมีจริยธรรมในกำรปฏิบติังำนท่ี บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัในกลุ่ม เป็นส่ิงท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งมุ่งมัน่ฟันฝ่ำ เพ่ือไปใหถึ้ง เพรำะจรรยำบรรณไม่เพียงแต่วำง
กรอบในเร่ืองมำตรฐำนดงักล่ำว แต่ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นค่ำนิยมหลกั  i DEMCO ขององคก์ร 

 กลุ่มธุรกิจเด็มโก้ คือ มุ่งสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำรชั้นน ำด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ พลงังำน และสำธำรณูปโภค ทั้ งใน
ประเทศและกลุ่มประเทศเพ่ือนบำ้น โดยใช ้ควำมซ่ือสัตย ์ต่อลูกคำ้ ต่อวิชำชีพ ด้วยควำมมำนะมุ่งมัน่ ตั้ งใจจริงท่ีจะประสบ
ควำมส ำเร็จ ดว้ยควำมเช่ือมัน่ในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมอยำ่งมีประสิทธิภำพ ดว้ยควำมรอบรู้ เช่ียวชำญ ให้คุณภำพท่ีดีแก่
ลูกคำ้ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำงผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นอย่ำงต่อเน่ือง มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เป็นค่ำนิยม  
“i DEMCO” ท่ีจะช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้บรรลุวสิยัทศัน์ ดงักล่ำว 

 ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จะให้ควำมเคำรพต่อกติกำของกฎหมำยและเกียรติภูมิของแต่ละบุคคล 
รวมทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของเด็มโกอ้ยูบ่นมำตรฐำนจรรยำบรรณขั้นสูง 

 เด็มโกจึ้งไดจ้ดัท ำจรรยำบรรณของกรรมกำรและพนกังำน เป็นคู่มือไวเ้พ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร
ทุกระดบัของกลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้นกำรประพฤติตนอยำ่งมีจริยธรรม และเป็นกำรแสดงใหเ้ห็นวำ่ กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั  นอกจำกน้ีจรรยำบรรณยงัเป็นส่ิงเตือนใจให้มีควำมระมดัระวงัในกำรประพฤติปฏิบติัตน 
และป้องกนัไม่ใหก้รรมกำรและพนกังำนกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดระเบียบ ขอ้บงัคบั และวินยั ท่ีจะน ำควำมเส่ือมเสียมำสู่
ช่ือเสียงของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th ภำยใตห้มวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หรือ
สแกนคิวอำร์โคดในส่วนทำ้ย  

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทั เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้กำร
ปฏิบติังำนของนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั เป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส สอดคลอ้งกบักฎหมำย ขอ้ก ำหนดของทำงกำร 
และระเบียบปฏิบติัของบริษทั จึงไดจ้ดัท ำ “จรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพนัธ์”เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ใชเ้ป็นแนวทำงหรือกรอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทั และเพ่ือส่งเสริม
หลกักำรดำ้นจริยธรรม และเป็นแนวทำงในกำรก ำกบั กำรติดตำม กำรควบคุม และกำรดูแลของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้เป็นนัก
ลงทุนสัมพนัธ์ โดยยดึถือเป็นกรอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีบนหลกัควำมระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ซ่ึงขอบเขตของจรรยำบรรณน้ีใชส้ ำหรับคณะกรรมกำรบริหำร  ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูลของนกัลงทุนสัมพนัธ์ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจรรยำบรรณฉบบัน้ีเป็นส่วนเพ่ิม โดยมิไดท้ดแทน
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จรรยำบรรณของพนกังำน บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และนโยบำยกำรจดักำรขอ้มูลลบั และขอ้มูลท่ีอำจเป็นผลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรัพย ์ 
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6.3  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีทีผ่านมา 
  คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ท ำหน้ำท่ีในกำร
พิจำรณำทบทวน ส่งเสริม และติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ศึกษำ พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้ห้มีควำมทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั อย่ำงน้อยปีละคร้ัง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมเกณฑ์กำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัจด
ทะเบียนไทย (CGR) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมเกณฑ ์ASEAN 
Corporate Governance Scorecard และ แนวปฏิบัติ ท่ี ดี ท่ี เก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) รวมทั้ ง
มำตรฐำนสำกล กฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ  ขอ้เสนอแนะ และ/หรือ ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3.1  ข้อมูลการเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

ด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 พิจำรณำทบทวนนโยบำยธรรมำภิบำลต่ำง ๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้เสนอแนะจำกผลกำรประเมินโครงกำร ส ำรวจกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรของบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) หลกัเกณฑ ์ASEAN Governance Scorecard รวมถึงน ำหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย ์และตลำด
หลกัทรัพย ์มำปรับใชต้ำมควำมเหมำะสมกบับริบทของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ใหค้วำมเห็นชอบนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 พิจำรณำผลกำรประเมินโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies : CGR) ท่ี จัดโดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และให้
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง และพฒันำนโยบำย และแนวปฏิบติัต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์รวมทั้ง ขอ้เสนอแนะ
ของโครงกำรประเมินดงักล่ำว และไดด้ ำเนินกำรทุกประเด็นในปี 2563 แลว้ 

 พิจำรณำรำยงำนกำรรับขอ้เสนอแนะ และเร่ืองร้องเรียนจำกผูมี้ส่วนได้เสียของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตำมท่ีได้มีก ำหนด
ช่องทำง และขั้นตอนกำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียของเด็มโกผ้ำ่นเวบ็ไซต ์www.demco.co.th โดยจะมีกำรส่ง
ขอ้มูลดงักล่ำวไปท่ี E-mail address : goodgovernance@demco.co.th ซ่ึงคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จะเป็นผูรั้บขอ้
ร้องเรียนโดยตรง ในปี 2563 ไม่ปรำกฎเร่ืองร้องเรยนีจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียของเด็มโก ้

 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือพฒันำสู่ควำมยัง่ยนื 
 ด ำเนินกำรทบทวนนโยบำย และกลยทุธ์กำรพฒันำควำมยัง่ยืน โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมยัง่ยืน ตำมกระบวนกำรในกำร

ขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ควำมยัง่ยนื โดยคณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื (Corporate Sustainability 

http://www.demco.co.th/
mailto:goodgovernance@demco.co.th%20ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
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Committee : Board Committee) เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์หลักในกำรพัฒนำควำมยัง่ยืน 
(Sustainability Development Strategies) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ยทุธศำสตร์ คือ  

1. กำรพฒันำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ เพ่ือสร้ำงนวตักรรม และใชเ้ทคโนโลยีใ่หม่ 

2. บริหำรจดักำรพนัธมิตร CLMV และห่วงโซุอุปทำนคุณค่ำท่ีย ัง่ยนื 

3. กำรบริหำรจดักำรผลกระทบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมกำรอนุรักษพ์ลงัำน และกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ 

4. ปลูกฝังและส่งเสริมใหก้ำรพฒันำควำมยัง่ยนืเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนขององคก์ร 

5. ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และสร้ำงวฒันธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 

โดยมีเป้ำหมำยเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกเขำ้กลุ่มรำยช่ือหุ้นย ัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment : 

THSI) ภำยในปี 2566 
 

6.3.2  การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับปรุงแก้ไข 

หมวด ข้อเสนอแนะ ปี 2563 
ค าช้ีแจงการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่ เป็น
ข้อเสนอแนะของ CGR และหลกัปฏิบัตทิี่ยงัไม่สามารถ หรือ
ยงัไม่ได้น ามาปรับใช้ตามบริบทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิเดม็โก้  

กำรปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้
อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

บริษทัควรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ
เสนอช่ือกรรมกำรไดล่้วงหนำ้ก่อนกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ (ปี 2562)  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 อนุมติั
หลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยมีผลในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 
2564 เป็นตน้ไป 

ก ำร เปิ ด เผ ยข้อ มู ล 
และควำมโปร่งใส 

บ ริษั ท ค ว ร เปิ ด เผ ย ตั ว ช้ี ว ัด ผ ล ก ำร
ด ำเนินงำนของบริษทัท่ีไม่ใช่กำรเงิน เช่น 
ร้อยละของส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ร้อยละ
ของระดบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เป็นตน้ 
ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

ให้คณะกรรมกำรบริหำร และเลขำนุกำรบริษทัไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ใช่
กำรเงินไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2563 และให้จดัท ำกำรเปิดเผย
ขอ้มูลตำมเกณฑ์ One Report ส ำหรับรำยงำนประจ ำปี 2563 
(ก่อนเวลำก ำหนดงบกำรเงินส้ินปี 2564) 

ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร 

 คณะกรรมกำรควรพิจำรณำทบทวน
และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และกล
ยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีท่ีผ่ำน
มำ (ปี 2562) 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแล
กิจกำร ไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรทบทวน Vision Mission ของ
กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ในกำรประชุมจดัท ำแผนกลยทุธ์ และแผน
ธุรกิจส ำหรับปี 2564-2566 (8 ธนัวำคม 2563)  

 คณะกรรมกำรควรเปิดเผยนโยบำย
ค่ำตอบแทน CEO ทั้ งระยะสั้ น และ
ร ะ ย ะ ย ำ ว  ร ว ม ถึ ง ต ำม ผ ล ก ำ ร
ปฏิบติังำนของ CEO (ปี 2562) 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี  4/2563 อนุมติันโยบำย 
ก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของบริษทั และนโยบำยกำร
บริหำรค่ำตอบแทนส ำหรับผูบ้ริหำร ในรำยงำนประจ ำปี 
2563 ขอให้เพ่ิมหมวดกำรเปิดเผยนโยบำยค่ำตอบแทนของ 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  และกรรมกำรผู ้จัดกำร  ตำม
ขอ้เสนอแนะน้ีดว้ย 
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หมวด ข้อเสนอแนะ ปี 2563 
ค าช้ีแจงการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่ เป็น
ข้อเสนอแนะของ CGR และหลกัปฏิบัตทิี่ยงัไม่สามารถ หรือ
ยงัไม่ได้น ามาปรับใช้ตามบริบทธุรกจิของกลุ่มธุรกจิเดม็โก้  

 ประธำนกรรมกำรของบริษทัควรเป็น
กรรมกำรอิสะ (ปี 2562) 

ในปี  2563 มีกำรแต่งตั้ งประธำนกรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรชุดย่อย (กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
สรรหำฯ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร กรรมกำร
ลงทุน) เป็นกรรมกำรอิสระ  และมีสัดส่วนกรรมกำรอิสระ 
เป็น 50% 

 คณะกรรมกำรสรรห ำ พิ จ ำรณ ำ
ค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร 
ควร ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระเป็น
ส่วนใหญ่ (มกกวำ่ 50%) (ปี 2562) 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำร คร้ังท่ี 1/2563 และประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ัง
ท่ี  7/2563 มีมติแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ท่ีประกอบดว้ยกรรมกำร
อิสระ 3 คน และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 1 คน (กรรมกำร
อิสระ 75%) 

6.3.3 ข้อมูลการปฏิบัตใินเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
จำกควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโกด้ว้ยควำมโปร่งใสเป็นธรรม และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย

ของเด็มโก ้ส่งผลใหเ้ด็มโกรั้บรำงวลัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และควำมรับผิดชอบต่อสงัคม อนัไดแ้ก่ 

 ผลกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies : CGR) มีคะแนนในระดบั “ดีเลิศ” จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of 

Directors : IOD) ติดต่อกนั 5 ปี 

 ไดรั้บกำรรับรองให้เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Private Sector Collective 

Against Corruption : CAC) ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2559 และได้รับต่ออำยุกำรรับรองมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริต

คอร์รัปชัน่ เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562  

 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในระดับดีมำก (96.5/100 คะแนน) โดยสมำคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ไดป้ฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งละเอียดครบถว้น ดว้ยควำม

รอบคอบ รัดกมุ โปร่งใส  และเป็นอิสระ ตลอดจนใหค้วำมเห็นอยำ่งตรงไปตรงมำ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรอย่ำงสมดุล และควำมเขม้แข็งทำง

ศกัยภำพกบักำรด ำเนินงำนระยะยำว เพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโก ้พฒันำไปสู่ควำมยัง่ยนืต่อไป 
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ทั้งนีส้ามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ  โดยการสแกนควิอาร์โคดนี ้

 
https://www.demco.co.th/th/corporate-governance/corporate-governance 

 
 

7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอีน่ ๆ 

7.1  โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563  บริษทั มีโครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี 
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โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                                 รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1One Report)                  

รำยงำนประจ ำปี 2563 หนำ้ท่ี 155 

โครงสร้างองค์กร 

 

7.2  ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

7.2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั 

เด็มโกไ้ดจ้ดัโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดูแล ตลอดจนมีองคป์ระกอบท่ี
หลำกหลำย ทั้งในดำ้นทกัษะวชิำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นตำม DEMCO Board Skill Matrix อำย ุเพศ และคุณสมบติัส ำคญัอ่ืน 
ๆ ท่ีจ ำเป็นและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวน 10 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นเพศหญิง 1 คน และเพศ
ชำยจ ำนวน 9  คน  ซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้หลำกหลำยทั้ งด้ำน วิศวกรรม กำรบัญชีและกำรเงิน กำรจัดกำรองค์กร  
กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กฎหมำย และเทคโนโลยี รวมถึงประสบกำรณ์ดำ้นอ่ืน ๆ  
ท่ีลว้นเป็นประโยชน์ และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยองคป์ระกอบของกรรมกำรบริษทั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
  กรรมกำรอิสระ  จ ำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50) ได้แก่ นำยนริศ ศรีนวล  นำยเสริมศักด์ิ จำรุมนัส   

นำยปรำโมทย ์อินสวำ่ง  นำยปริญช ์ผลนิวำศ และนำยปัญญ ์เกษมทรัพย ์
 กรรมกำรท่ีมิใช่ผู ้บริหำร จ ำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30) ได้แก่ นำงประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์  นำยสงวน   

ตงัเดชะหิรัญ  และนำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์
  กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน จ ำนวน 2 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20) ได้แก่ นำยพงษ์ศักด์ิ  ศิริคุปต ์ 

และนำยไพฑูรย ์ ก ำชยั 

อน่ึง บริษทัไม่มีกรรมกำรและกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษทั และบริษทัไม่มี
นโยบำยใหก้รรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษทัอ่ืน ทั้งน้ี ไม่นบัรวมบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ และบริษทั
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ร่วมทุนของบริษทั ซ่ึงบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้ง เขำ้ไปก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรเพ่ือประสิทธิภำพของบริษทั   ทั้ งน้ี บริษทัมี
กรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำรมำกกวำ่หน่ึงท่ำนท่ีมีประสบกำรณ์ กำรท ำงำนเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบแยกต่ำงหำกจำกกนัและไม่ใช่บุคคลเดียวกนั 
โดยประธำนกรรมกำร ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมโดยควบคุมกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปตำมระเบียบ
วำระกำรประชุม และสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนรวมในกำรประชุม เช่น ตั้งค  ำถำมหรือขอ้สังเกต ให้ค  ำปรึกษำและให้
ขอ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหำรและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัและก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมขอ้บงัคบั 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมกำรบริษทั นโยบำยและแผนกำรประกอบธุรกิจของบริษทั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระสูงกวำ่ขอ้ก ำหนดขั้นต ่ำของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

7.2.2  ข้อมูลกรรมการรายบุคคล 

ในปี 2563 บริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 รำยนำมกรรมกำรและปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับ
ต าแหน่ง 

จ านวนปีที่
เป็นกรรมการ 

1.นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 26/5/2549 14 

2. นำยนริศ  ศรีนวล 
ประธำนกรรมกำรอิสระ  ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
กรรมกำรควำมยัง่ยนื 

14/11/2557 6 

3. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั 
กรรมกำรอิสระ  ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  กรรมกำร
ตรวจสอบ  กรรมกำรควำมยัง่ยนื 

11/7/2556 7 

4.  นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง 
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร กรรมกำรลงทุน กรรมกำรควำมยัง่ยนื 

29/1/2562 2 

5.นำยปริญช ์ ผลนิวำศ 
กรรมกำรอิสระ  ประธำนกรรมกำรลงทุน 
กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร   

27/4/2561 3 

6. นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรร
หำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
กรรมกำรควำมยัง่ยนื   

27/4/2561 3 

7.นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 
กรรมกำร  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
กรรมกำรลงทุน 

26/5/2549 14 

8.นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์
กรรมกำร  กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และก ำกบัดูแลกิจกำร  กรรมกำรลงทุน  
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร   

26/4/2560 3 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับ
ต าแหน่ง 

จ านวนปีที่
เป็นกรรมการ 

9. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำรควำมยัง่ยนื ประธำน
กรรมกำรบริหำร  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
กรรมกำรลงทุน  

26/5/2549 14 

10. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั 
กรรมกำร  กรรมกำรบริหำร  กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงองคก์ร กรรมกำรลงทุน 

29/4/2556 7 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงในสำมของคณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในทุกคร้ังของกำรประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี โดยใหก้รรมกำรซ่ึงอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ในกรณีท่ีกรรมกำรท่ีจะพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำว
ไม่อำจแบ่งไดพ้อดีหน่ึงในสำม ก็ใหใ้ชจ้ ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสำม โดยกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งอำจไดรั้บกำรเลือกตั้ง
ใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ได ้

2. เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระในกรณี
ปกติโดยทัว่ไปไม่ควรเกินกวำ่ 3 วำระ หรือ 9 ปี ติดต่อกนัหรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

3.  นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้ต ำแหน่ง เม่ือ 
 ตำย 
 ลำออก 
 ขำดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัด และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 ศำลมีค ำพิพำกษำหรือมติใหอ้อก 
4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั  

กรรมกำรซ่ึงลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนบริษทัมหำชนทรำบดว้ยก็ได ้

5.  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัด และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยก์ ำหนดเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมกรรมกำรในครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน 
บุคคลซ่ึงเขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 
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กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

ช่ือและจ ำนวนกรรมกำร ซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั คือ นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ์  นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  
นำยพงษ์ศกัด์ิ  ศิริคุปต ์ นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั  กรรมกำรสองในส่ีคนน้ี ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั หรือ 
นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั  นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรสองในส่ีคนน้ี ลงลำยมือ
ช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

7.2.3  ข้อมูลเกีย่วกบับทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นชอบในวสิัยทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ ทิศทำงและนโยบำยในกำรด ำเนินงำน แผนกำร
ประกอบธุรกิจ และ งบประมำณประจ ำปีของบริษทั และก ำกบัดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำร
ประกอบธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้ภำยใตข้อบเขตของกฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั และมติของคณะกรรมกำรบริษทั
และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผู ้มีส่วนไดเ้สียเป็นส ำคญั   ทั้งน้ี เพ่ือสร้ำงควำมยัง่ยืนให้แก่
บริษทั และเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบ
ในวสิยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ ทิศทำงและนโยบำย ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์และสภำพ
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วม
ประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังเพื่อใหก้รรมกำรไดพ้ิจำรณำและทบทวนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ำยจดักำรของ
บริษทั รวมถึงพิจำรณำและอภิปรำยประเด็นต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรหรืออยูใ่นควำมสนใจของคณะกรรมกำร โดยมีกำร
แจงผลกำรประชุมให ้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรรับทรำบ  เพ่ือพิจำรณำและปรับปรุงต่อไป ทั้งน้ี ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทัได้
จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และฝ่ำยจัดกำรเขำร่วมประชุมจ ำนวน 1 คร้ัง นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสให้ผูส้อบบญัชีของบริษทัเขำ้ประชุมหำรือกบัคณะกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและฝ่ำย
จดักำรไดด้ว้ย 

รวมถึงบริษัทได้มีกำรแบ่งแยกต ำแหน่ง และอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ไวอ้ยำ่งชดัเจน เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี กำรก ำกบัดูแล และควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนภำยใน 
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

7.3  ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
7.3.1  ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพิ้จำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board & Executive Committee) เพื่อท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำ
กลัน่กรองงำนต่ำงๆ เป็นกำรเฉพำะ ปัจจุบนับริษทั มีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ดงัน้ี 

ก. คณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committee) มีกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ยนั้น 5 คณะ คือ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
 คณะกรรมกำรลงทุน 
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 คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื 
ข. คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) ประกอบดว้ย กรรมกำรบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงใน

ฝ่ำยจดักำร 
ค. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (Sub-Board Committee)  ประกอบด้วยกรรมกำรบ ริษัท  และ

ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรกิจกำรของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมนั้น 2 คณะ คือ 
 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั (SBC-DP) 
 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั (SBC-DDL) 

  
โดยคณะกรรมกำรชุดยอ่ยจะมีกำรประชุมตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะและใน

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยมีกำรก ำหนดวนัประชุมแต่ละคณะไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี  

ในปี 2563 บริษทัมีคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมขอ้กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ก ำหนด

ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คนตอ้งมีควำมรู้ทำงดำ้นบัญชีและกำรเงิน ซ่ึงกรรมกำรท่ีได้

แต่งตั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนด  เพ่ือท ำหน้ำท่ีและรับผิดชอบในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ รำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุม

ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ กำรปฎิบติัตำมหลกัจริยธรรม จรรยำบรรณ และกำรบริหำร

ควำมเส่ียง เช่นกำรสอบทำนใหเ้ด็มโกมี้กำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ กำรสอบทำนวำ่ฝ่ำยจดักำรไดก้ ำหนดให้มี

ระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล กำรสอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงเร่ือง

อ่ืน ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหน้ำท่ีส ำคญัในกำรเสนอ

แต่งตั้งและเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีภำยนอก พร้อมทั้งเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีแก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือขออนุมติัจำกท่ี

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี  

องคป์ระกอบ และกำรแต่งตั้ง 
1. ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ท่ีมี

ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีหรือกำรเงิน ซ่ึงสำมำรถสอบทำนควำมเช่ือถือของงบกำรเงิน 
2. คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพิ้จำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้

ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัไดอี้ก 
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ คัดเลือกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คนให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเสนอ     

คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบ 
4. ผูบ้ริหำรสูงสุดส ำนกัตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือ สนบัสนุนกำรด ำเนินงำน

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรนดัหมำยประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำร
ประชุม บนัทึกรำยงำนกำรประชุม และอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย 
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หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลท่ีดี กำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคุมภำยใน 
2. สอบทำนให้บริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ โดยกำรประสำนงำน

กบัผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี ทั้ งน้ี เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีกำรพฒันำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้
ทดัเทียมกบัมำตรฐำนสำกล 

3. สอบทำนกำรปฏิบัติงำน ให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนบริษทั 

4. สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  และพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ ง เลือกกลบัเขำ้มำใหม่ และเลิกจำ้ง ผูส้อบบัญชีภำยนอกของบริษทั รวมถึงพิจำรณำก ำหนด   
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมเห็นชอบในกำรน ำเสนอเพ่ือขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ รวมทั้งประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหำรและคณะผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.  สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรปฏิบติัตำมแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ในกำรเขำ้สู่กระบวนกำร
รับรอง (Certification Process) ท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

7. ตรวจสอบหำขอ้เท็จจริงและติดตำมควำมคืบหน้ำเร่ืองร้องเรียนอนัเป็นกำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตท่ี  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดรั้บผำ่นกระบวนกำรร้องเรียนและกำรแจง้เบำะแสตำมมำตรกำรป้องกนัทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่มีกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 

8. สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อแผนงำนตรวจสอบภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมตำมวธีิกำรและมำตรฐำน
กำรตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

9. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณ และบุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

10. อำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวชิำชีพอ่ืนหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะเร่ืองไดต้ำมควำมจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของ
บริษทั โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั  ทั้งน้ี กำรด ำเนินกำรวำ่จำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบียบขอ้ก ำหนดของบริษทั 

11. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบ ต้องเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท เพ่ือช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

12. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน รำยไตรมำสของบริษทั และกำรตรวจสอบขอ้มูลทำงกำรเงินโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ก่อนรำยงำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

13. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทั เป็นประจ ำทุกปี ซ่ึงรำยงำนระบุเก่ียวกับ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองต่ำง ๆ ของกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนอ่ืนท่ีเห็นวำ่คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ 

14. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั และจดัให้มีกำร
ทบทวนควำมเหมำะสมของกฎบตัรฯ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

15. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนด ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัน้ี 
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1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั  
2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
3) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
6) จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคน 
7) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
8) รำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
16. เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับแจง้จำกผูส้อบบัญชีในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีตรวจพบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยว่ำ ประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั กระท ำควำมผิด ตำมพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมกำรบริษทั
ทรำบภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูส้อบบญัชีก่อนรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ 

17. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมี
นยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ใหร้ำยงำนส่ิงท่ีตรวจพบดงัต่อไปน้ีในทนัทีต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะไดห้ำแนวทำงแกไ้ขไดท้นัเวลำ 

1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 
3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดใดๆ ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทั 
เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับ

คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแลว้วำ่  ตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หำกปรำกฎวำ่มีกำรเพิกเฉย
ต่อกำรด ำเนินกำรแกไ้ขโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหน่ึง อำจรำยงำนส่ิงท่ีพบโดยตรงต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

18. พิจำรณำสอบทำนคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน (CFO)/ผูค้วบคุมดูแลกำร
ท ำบญัชีใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  คุณสมบติัของผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชี 
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

19. ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหนำ้ท่ี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญผูบ้ริหำร หรือคณะผูบ้ริหำร หรือบุคคล 
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทั ยงัคงมีควำมรับผิดชอบในกำร 
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ด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก 
 เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั จะตอ้งรำยงำนตลำด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วำ่ดว้ยกำรรำยงำนผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร มีจ ำนวน 4 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ  

และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร มีสัดส่วนกรรมกำรอิสระ
มำกกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนกรรมกำร 

องคป์ระกอบและคุณสมบติั 
1. คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) ได้รับกำรแต่งตั้ งจำก

คณะกรรมกำรบริษทั โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร โดยกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำฯ”) ส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และให้คณะกรรมกำร
บริษทัแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำฯ ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำฯ  

2. กรรมกำรสรรหำฯ จะตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจถึงคุณสมบติั 
หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของตน 

3. คณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถแต่งตั้งพนกังำนของบริษทัจ ำนวน 1 คน ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำร คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร มีหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบหลกั ดงัน้ี 
(1) ดำ้นกำรสรรหำ ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร ตลอดจน 
 คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
 (Board Committee) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (Sub- 
 Board Committee) ผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร และท่ีปรึกษำของบริษทั ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร รวมถึงก ำกบัดูแลและ 
 ก ำหนดนโยบำย และวธีิกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้โดยในกำรสรร 
 หำกรรมกำร ไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรพิจำรณำโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติั หรือกีดกนับุคคลใดโดยเหตุแห่งควำมแตกต่ำงทำง 
 เพศ สญัชำติ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือสถำนภำพสมรสแต่อยำ่งใด รวมถึงไดก้ ำหนดทกัษะควำมรู้ และควำมช ำนำญ (Board  
 Skill Matrix) ซ่ึงครอบคลุมและเหมำะสมกบัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรประเมิน  
 และสรรหำดว้ย 
 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนมีหนำ้ท่ีด ำเนินกำร เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัมีแผนสืบทอดต ำแหน่ง
และควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูมี้อ  ำนำจในกำร
จดักำร 
(2) ด้ำนพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ อ่ืน รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทน และ

ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจะให้แก่กรรมกำร กรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรและบริษทั และผูมี้อ ำนำจ
ในกำรจดักำร โดยค ำนึงถึงขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคล รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
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ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของกรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรของบริษทั นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร
สรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำรยงัท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลนโยบำย และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมกำรและผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโกด้ว้ย 

(3) ดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบำยให้มีควำมเหมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ ก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโกใ้ห้
สอดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบำลของหน่วยงำนทำงกำรท่ีก ำกบัดูแล รวมทั้งจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปี
ของประธำนกรรมกำร กรรมกำรรำยบุคคล คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

(4) ดำ้นนโยบำยทรัพยำกรบุคคล และวฒันธรรมองคก์ร ก ำหนดนโยบำยดำ้นทรัพยำกรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรท ำ
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ซ่ึงรวมถึงกำรปรับปรุงและพฒันำบุคลำกรใหมี้จ ำนวน ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และแรงจูงใจ
ท่ีเหมำะสม ซ่ึงรวมทั้งก ำหนดนโยบำย และก ำกบัให้มีกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำร
ผูจ้ดักำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรอ่ืน นอกจำกน้ียงัมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบ พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัแผนกำรปลูกฝัง
และพฒันำวฒันธรรมองคก์ร 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่ง
นอ้ย 3 คน และตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรให้ค  ำแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบั
กรอบกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงของบริษทั และบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ทบทวนและสอบทำนควำมเพียงพอ และประสิทธิผล
ของนโยบำย และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับไดอ้ย่ำงน้อยปีละคร้ัง หรือเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส ำคญั เพ่ือประเมินว่ำนโยบำยและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั และกลุ่มธุรกิจเด็มโกค้รอบคลุม
ควำมเส่ียงทุกประเภท รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ และมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และกลยทุธ์ดงักล่ำวอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ตลอดจนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงฐำนะควำมเส่ียง ประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเส่ียง และสถำนะกำร
ปฏิบัติตำมวฒันธรรมองค์กรท่ีค ำนึงถึงควำมเส่ียง ตลอดจนปัจจยัและปัญหำท่ีมีนัยส ำคญั และส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยและกลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ตลอดจนใหค้  ำแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัในกำร
ปลูกฝัง Risk Culture ทัว่ทั้งองคก์ร และก ำกบัให้มีกำรปฏิบติัตำมวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนดูแลให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงถึงหัวหน้ำ
หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง ปฏิบติัตำมนโยบำย และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับ รวมทั้ งมี
ควำมเห็นหรือมีส่วนร่วมในกำรประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรสูงสุดสำยงำนบริหำรควำม
เส่ียง 
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 3 คน และ

อยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
2. ผูบ้ริหำรสูงสุดสำยงำนบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เพื่อท ำหนำ้ท่ี

ช่วยเหลือ สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รเก่ียวกบักำรนัดหมำยประชุม  จดัเตรียมวำระ
กำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำรประชุมและอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
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ควำมเส่ียงองค์กรมอบหมำย ทั้ งน้ี คณะกรรมกำรควำมเส่ียงองค์กรอำจแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมท ำหน้ำท่ี เป็น
ผูช่้วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมเส่ียงองคก์ร 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 
1. พิจำรณำนโยบำย แนวทำงและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั  
2. ก ำกบัดูแล และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์   และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ 

และกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่รวมถึงสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. ใหข้อ้เสนอแนะ แนวทำง ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร (Risk 

Management Committee: RMC) เพ่ือน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุง แกไ้ขกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รต่อไป 
4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และให้ขอ้คิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน รวมทั้ งแนวทำงกำรก ำหนด

มำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รให้แก่ RMC เพื่อให้มี
ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ืองและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

5. สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer  สมำชิกใน RMC ใหบ้รรลุเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
6. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุกำรณ์ส ำคญั ซ่ึงอำจมี

ผลกระทบต่อบริษทั อยำ่งมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 
7. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

 คณะกรรมการลงทุน 
 คณะกรรมกำรลงทุนไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวนกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ี

เป็นผูบ้ริหำรไม่เกิน 2 คน โดยประธำนกรรมกำรลงทุนตอ้งเป็นกรรมกำรำอิสระ 
 คณะกรรมกำรลงทุน มีหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำร

สภำพคล่อง และนโยบำยกำรจดัสรรแหล่งเงินทุน รวมทั้งก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรจดัสรรแหล่ง
เงินทุนของบริษัท และบริษัทในกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ พิจำรณำและก ำกับดูแลกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง สอบทำน และ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ กรอบนโยบำย และแผนด ำเนินกำรทั้งในส่วนของกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรจดัสรรแหล่ง
เงินทุนของบริษัท และบริษัทย่อยให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรลงทุนตอ้งน ำเสนอกรอบนโยบำยท่ี
เปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำ กบัจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรลงทุน เปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดดว้ย 

องคป์ระกอบ และคุณสมบติั 

1. คณะกรรมกำรลงทุน ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีจ ำนวนกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5  คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรไม่เกิน 2 คนโดยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งกรรมกำร   ลงทุนท่ีเป็นกรรมกำรอิสระคนหน่ึงเป็น
ประธำนกรรมกำรลงทุน   

2. กรรมกำรลงทุน ตอ้งมีควำมรู้ และประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรลงทุน และโครงกำรท่ีจะลงทุน 
3. คณะกรรมกำรลงทุนสำมำรถแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรลงทุน และควำมรู้ในโครงกำรท่ีจะลงทุนเป็นที่

ปรึกษำคณะกรรมกำรลงทุนได ้
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4.  ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรบญัชีและกำรเงินของบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุนในกำรช่วยเหลือสนบัสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรลงทุนเก่ียวกับกำรนัดหมำยประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม จดัเตรียมและน ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม บนัทึกรำยงำนกำรประชุม และอ่ืน ๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรลงทุนมอบหมำย ทั้งน้ี คณะกรรมกำรลงทุน
อำจแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมท ำหนำ้ท่ี เป็นผูช่้วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 

หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ 

1. ก ำหนดกลยทุธ์และนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรบริหำรสภำพคล่อง และนโยบำยกำรจดัสรรแหล่ง  เงินทุน ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย เพ่ือเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

2. ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่องและกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
3. พิจำรณำแผนกลยทุธ์ แผนกำรลงทุน แผนกำรบริหำรสภำพคล่อง แผนกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้

สอดคลอ้งกับกรอบนโยบำยท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงให้สอดคลอ้งกับนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ภำยใต้
ขอ้ก ำหนดของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยต์ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กฎระเบียบ 
รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  ก ำกับดูแลกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรจดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทัและบริษทัย่อย ให้เป็นไปตำมกรอบ
นโยบำยแผนด ำเนินงำน ระเบียบวธีิปฏิบติั รวมถึงนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

5. สอบทำนและปรับเปล่ียนกลยทุธ์ กรอบนโยบำย และแผนด ำเนินกำร ทั้งในส่วนของกำรลงทุน กำรบริหำรสภำพคล่องและกำร
จดัสรรแหล่งเงินทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ และให้น ำเสนอกรอบนโยบำยท่ีเปล่ียนแปลงต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

6.  จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรลงทุนท่ีลงนำมโดยประธำนกรรมกำรลงทุน และเปิดเผยไวใ้นรำยงำน ประจ ำปีของบริษทั 
ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

 คณะกรรมการความยัง่ยืน 
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ี 

เป็นผูบ้ริหำรอยำ่งนอ้ย 5 คน 
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื มีบทบำทหนำ้ท่ี เพ่ือช่วยเสริมสร้ำง และก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรขบัเคล่ือน 

ธุรกิจสู่ควำมยัง่ยนืในระดบัองคก์ร และเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรตำมทิศทำง นโยบำย และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้มีกำรบูรณำกำรกรอบและประเด็นควำมยัง่ยืนท่ีส ำคญั (Materiality) และแนวทำงสู่กำรพฒันำควำมยัง่ยืนท่ีมีควำม
ชดัเจน บุคลำกรในองค์กร ตั้งแต่ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีส่วนร่วมในกำรน ำพำให้ธุรกิจกำ้วไปขำ้งหน้ำ และ
เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ท ำให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมัน่ใจไดว้ำ่ กลุ่มธุรกิจเด็มโกด้ ำเนินงำนอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี สำมำรถ
รักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และพฒันำศกัยภำพในกำรเติบโต แมส้ภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไป 

องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื 

1. คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร อย่ำงน้อย 5 คน และไดรั้บอนุมติัโดย
คณะกรรมกำรบริษทั 

2. ประธำนกรรมกำรควำมยัง่ยนืตอ้งผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรควำมยัง่ยนืและอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

3.  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. กรรมกำรควำมยัง่ยืนท่ีเป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีควำมเป็นอิสระตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และยดึถือปฏิบติั
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

5. เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรควำมยัง่ยืน และ
สำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของ คณะกรรมกำรควำมยั่งยืนส ำเร็จตำม
วตัถุประสงค ์

อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ 
1. พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนด ำเนินกำรดำ้นควำมยัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจทั้งใน

ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 
2. ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตลอดจนผูรั้บผิดชอบในแต่ละดำ้นอยำ่งชดัเจน 
3.  มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ งคณะท ำงำนพฒันำควำมยัง่ยืน (SDM) เพ่ือร่วมรับผิดชอบ และด ำเนินงำนต่ำง ๆ  เพื่อขออนุมติัต่อ

คณะกรรมกำรบริษทั 
4. ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม นโยบำย กลยุทธ์ แผนด ำเนินกำรด้ำนควำมยัง่ยืน ผ่ำนคณะท ำงำนพัฒนำควำมยัง่ยืน 

(Sustainability Development Management : SDM) 
5. ก ำหนดประเด็นควำมยัง่ยนืท่ีส ำคญั (Materiality) และให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบั นโยบำยพฒันำควำมยัง่ยืน

ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั  
6.   มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ ำนำจในกำรเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมำประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งตำมท่ีจ ำเป็น 
7. พิจำรณำใหค้  ำแนะน ำและพิจำรณำอนุมติัรำยงำนกำรพฒันำควำมยัง่ยนื เพ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
8. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง และกำรปฏิบติังำนโดยรวมของคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืนทั้งคณะ  ตลอดจนประเมิน

ควำมพอเพียงของกฎบตัรน้ี เป็นประจ ำทุกปี 
9. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้กำรพฒันำควำมยัง่ยืนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด หรือ ตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 

7.3.2  รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

 คณะกรรมการตรวจสอบ   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 

1.  นำยนริศ   ศรีนวล  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

2.  นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั  กรรมกำรตรวจสอบ 

3.  นำยปริญช ์ ผลนิวำศ  กรรมกำรตรวจสอบ 

4.  นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมกำรตรวจสอบ 
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 ทั้ งน้ีกรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมกำรอิสระ” และไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั บริษทัย่อย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงไม่เป็นกรรมกำรของบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมของบริษทั โดยมี นำยปริญช์  ผลนิวำศ  และนำยเสริมศกัด์ิ  
จำรุมนสั เป็นกรรมกำรท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีเพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน
บริษทั 

 คณะกรรมการสรรหา  พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2563  คณะกรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร (“กรรมกำรสรรหำฯ”)   

ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร จ ำนวน 4 คน ดงัน้ี 
ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 

1.  นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ  (กรรมกำรอิสระ) 
2.  นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำรสรรหำฯ (กรรมกำร) 
3.  นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรสรรหำฯ  (กรรมกำร) 
4.  นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมกำรสรรหำฯ (กรรมกำรอิสระ) 

หมำยเหตุ  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 มีมติแต่งตั้งนำยปริญช์  ผลนิวำศ  กรรมกำรอิสระ เป็นกรรมกำร 
สรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร แทนนำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  ประกอบดว้ยกรรมกำร 6 คน ดงัน้ี  

ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 
1.  นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรอิสระ) 
2.  นำยนริศ  ศรีนวล  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรอิสระ) 
3.  นำยสงวน ตงัเดชะหิรัญ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำร) 
4.  นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำร) 
5.  นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 
6.  นำยไพฑูรย ์  ก ำชยั  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

 คณะกรรมการลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรลงทุนประกอบดว้ยกรรมกำร 6 คน ดงัน้ี  

ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 
1. นำยปริญช ์  ผลนิวำศ  ประธำนกรรมกำรลงทุน (กรรมกำรอิสระ) 
2. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง  กรรมกำรลงทุน (กรรมกำรอิสระ) 
3. นำยสงวน ตงัเดชะหิรัญ  กรรมกำรลงทุน (กรรมกำร) 
4. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์  กรรมกำรลงทุน (กรรมกำร) 
5. นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  กรรมกำรลงทุน (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 
6.  นำยไพฑูรย ์  ก ำชยั  กรรมกำรลงทุน (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 
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 คณะกรรมการความยัง่ยืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื  ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 คน ดงัน้ี  

ช่ือ-นามสกลุ    ต าแหน่ง 

1.  นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  ประธำนกรรมกำรควำมยัง่ยนื (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

2.  นำยนริศ   ศรีนวล  กรรมกำรควำมยัง่ยนื (กรรมกำรอิสระ) 

3.  นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง  กรรมกำรควำมยัง่ยนื (กรรมกำรอิสระ) 

4 . นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั  กรรมกำรควำมยัง่ยนื (กรรมกำรอิสระ) 

5.  นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมกำรควำมยัง่ยนื (กรรมกำรอิสระ) 

ทั้งน้ี รำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักฎบตัรคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ไดเ้ผยแพร่อยูใ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัภำยใตห้ัวขอ้
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร/กฎบตัร 

7.4  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 

7.4.1 รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 
รำยช่ือผูบ้ริหำรตำมนิยำมของ ก.ล.ต. ซ่ึงหมำยถึงผูจ้ดักำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำกผูจ้ดักำร

ลงมำ  ผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และหมำยควำมรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับ
บริหำรในสำยบญัชีและกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป หรือเทียบเท่ำ   ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังำนหรือ
หุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภำยนอกท่ีบริษทัใชบ้ริกำรอยูใ่นช่วง 2 ปี ท่ีผำ่นมำ   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มี ดงัน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ     ต าแหน่ง 
1.  นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์  ประธำนกรรมกำรบริหำร  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

2.  นำยไพฑูรย ์ก ำชยั* กรรมกำรบริหำร   กรรมกำรผูจ้ดักำร  

3.  นำยรักษำ  สำรณำคมน์กลุ  กรรมกำรบริหำร   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยวศิวกรรม 1  

4.  นำยฉตัรชยั  พืชพนัธ์  กรรมกำรบริหำร   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยสนบัสนุนธุรกิจ 

5.  นำยนรินทร์  เอกนิพิฐสริ  กรรมกำรบริหำร   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนวศิวกรรม 2 

6.   นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ์ กรรมกำรบริหำร  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพฒันำธุรกิจ 

7.  นำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์** รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนตรวจสอบ 

8.  นำงสำวอรวรรณ  ศิริวงศ*์** กรรมกำรบริหำร  ผูช่้วยกรรมกำรผู ้จัดกำรส ำนักงำนกรรมกำรผู ้จัดกำรและ 

เลขำนุกำรบริษทั 

9.  นำงสำวสำวติตรี  พึ่งรัศมี  กรรมกำรบริหำร  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบญัชีและบริหำรกำรเงิน  
หมำยเหตุ * ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 

 ** ด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำร เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 
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***ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร และเลขำนุกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 

 

โดยมีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ท ำหนำ้ท่ีหวัหนำ้ของฝ่ำยจดักำร  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำร ดงัน้ี 

 

 

7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

นโยบายก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท 

 นโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทั มีวตัถุประสงค์เพ่ือใชต้อบแทนควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจตำมกลยุทธ์
ของบริษทั และตอบแทนผลงำนท่ีผูบ้ริหำรและพนักงำนไดส้ร้ำงให้กบับริษทั ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ไดท้ ำกำรทบทวนและอนุมติันโยบำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรและ
พนกังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยกำรก ำหนดระบบบริหำรค่ำตอบแทนจะพิจำรณำถึงดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

กำรบริหำรค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำน 
 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร และพนักงำน จะแปรผนัตรงกับกำรบรรลุผลส ำเร็จของเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์ของบริษัท 

(Corporate Performance) 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนจะอยูบ่นพ้ืนฐำนของตวัช้ีวดั ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ทั้งตวัช้ีวดัทำงดำ้นกำรเงินและ

ดำ้นอ่ืนๆ 
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กำรบริหำรค่ำตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้ 
 กำรคดัเลือกกระบวนกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนท่ีเหมำะสมกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 กำรท ำให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จท่ีตั้งข้ึน มีควำมเหมำะสมกบัขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

เป้ำหมำยของบริษทั และระดบัผลกำรปฏิบติังำนท่ีมำกข้ึน 
 กำรสร้ำงกำรระดมทุนท่ีมัน่คง และมีแบบแผน เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจในควำมสำมำรถในกำรลงทุนของบริษทั 

กำรบริหำรค่ำตอบแทน ใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้
 กำรบริหำรค่ำตอบแทนให้สำมำรถแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท ำใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่บริษทัสำมำรถท่ีจะดึงดูด 

และรักษำพนกังำนท่ีดี มีศกัยภำพ ใหม้ำท ำงำนและอยูส่ร้ำงผลงำนใหก้บับริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 
 กำรเช่ือมโยงสัดส่วนระหว่ำงค่ำตอบแทนและผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ส ำหรับทั้ งผลตอบแทนรำยปี และ

ผลตอบแทนระยะยำว 

โครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทั 
ประเภทของค่ำตอบแทน  ซ่ึงจ่ำยใหก้บัผูบ้ริหำร และพนกังำนโดยผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย 

1. ค่ำตอบแทนโดยตรง (Direct Compensation) 
1.1 เงินเดือน (Salary) 
1.2 ค่ำจำ้ง  (Wage) 
1.3 โบนสั (Bonus) 
1.4 ผลตอบแทน(Incentive Pay) 
1.5 ค่ำตอบแทนในอนำคต(Deferred Pay) 

2. ค่ำตอบแทนโดยออ้ม 
2.1 สวสัดิกำร  (Welfare) 
2.2 ผลประโยชน์ (Benefit/ Perquisite) 
2.3 สิทธิประโยชน์ ( Personal Right) 

ค่ำตอบแทนซ่ึงจ่ำยให้กบัผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรและพนักงำนโดยผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั  
จะประกอบสององคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 

 ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงท่ี 
      เงนิเดือน 

ระดบัของค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บ เป็นไปตำมหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์และทกัษะควำมช ำนำญ 
เฉพำะตวับุคคล ซ่ึงท ำกำรจ่ำยเป็นเงินสดเขำ้บญัชีทุกเดือน โดยจะมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี จำกกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบติังำน
และอตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในตลำดแรงงำน 

   ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์แบบคงท่ี 
+ 

ค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบติังำน 
เงินเดือน ผลประโยชน ์ โบนสัตำมผลงำน ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ค่ำตอบแทนท่ีเป็นหุน้ 
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ผลประโยชน์อ่ืนและผลประโยชน์พิเศษ 

วตัถปุระสงคห์ลกัของกำรให้ผลประโยชน์อ่ืน และผลประโยชน์พิเศษ คือกำรสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภยัให้กบัพนกังำน 
และช่วยเหลือในกรณีพนกังำนสูงอำย ุประสบปัญหำดำ้นสุขภำพ ทุพพลภำพ หรือเสียชีวติ โดยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และประกนั
สุขภำพและสวสัดิกำรต่ำงๆ สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัในตลำดแรงงำนและตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 ค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบติังำน 
       โบนัสตามผลงาน 

o เป็นรำงวลัตอบแทนท่ีแปรผนัตำมควำมส ำเร็จของผลงำนในระยะสั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนงำนประจ ำปีท่ี
ก ำหนดไว ้โดยเทียบเคียงกบัคำ่ตอบแทนในตลำดแรงงำนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เงินโบนสัตำมผลงำนน้ีส่วนหน่ึงจะ
เป็นแบบคงท่ี และอีกส่วนจะผูกกบัดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จ (KPI) ประจ ำปี ซ่ึงเป็นผลรวมจำกตวัวดัท่ีหลำกหลำย 
และมีกำรถ่วงน ้ ำหนกัตำมควำมส ำคญัของแต่ละปัจจยั โดยเป็นกำรตดัสินผลกำรปฏิบติังำนโดยรวมของบริษทั 
และของพนกังำนรำยบุคคล รวมทั้งโบนสัท่ีจะไดรั้บ 

 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  
o ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินพิเศษนอกเหนือจำกโบนสัตำมผลงำนค่ำตอบแทนพิเศษน้ีเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดผลงำนท่ี

เป็นรำกฐำนของบริษทั (Core Business) โดยยดึหลกัมูลค่ำรวมทำงเศรษฐกิจของบริษทั ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ร่วม
ระหวำ่งผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้  ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินพิเศษส่วนหน่ึงจะถูกจ่ำยออกเป็นเงินสด ซ่ึงถือเป็นมูลค่ำ
เชิงบวกในปีปัจจุบนั ส่วนรำงวลัท่ีเหลือจะถูกยกไปรวมไวใ้นบญัชีสะสม อยำ่งไรก็ตำมเงินรำงวลัสะสมน้ี อยูใ่น
กฎกำรเรียกคืนท่ีเช่ือมโยงกับผลกำรปฏิบัติงำน และอำจมีมูลค่ำลดลงหำกผลกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีตั้งไวใ้นปีนั้น ๆ 

 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นหุน้ 
o กำรให้มีส่วนร่วมในกำรถือหุ้น มุ่งเน้นเป็นค่ำตอบแทนในระยะยำว เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้บริหำรสร้ำงควำม

เจริญเติบโตท่ีย ัง่ยนืให้กบับริษทั สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้ ทั้งยงัเป็นกำรสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมกำรเป็น
เจำ้ของ และรักษำไว ้ซ่ึงพนกังำนท่ีมีคุณค่ำของบริษทั กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนท่ีมีภำระผกูพนัโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์(Share Based Payment) หรือกำรจ่ำยเงินสมทบเพ่ือซ้ือหุน้ของบริษทั เป็นกำรแสดงควำมขอบคุณพนกังำน
และสร้ำงขวญัก ำลงัใจ แรงจูงใจ ส ำหรับควำมทุ่มเทในกำรท ำงำนท่ีมีส่วนช่วยเป็นอยำ่งสูงในกำรท ำให้บริษทั
เจริญรุ่งเรืองและประสบควำมส ำเร็จ 

นโยบายการบริหารค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร  (Executive Compensation Management policy) 

นโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนส ำหรับส ำหรับผูบ้ริหำร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเคร่ืองจูงใจใหผู้บ้ริหำร บริหำรกิจกำรให้
เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย กลยทุธ์ และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัในระยะยำว โดยแปรผนัตรงกบักำรบรรลุผล
ส ำเร็จของเป้ำหมำยตำมกลยทุธ์ของบริษทั (Corporate Performance)  

ผู้บริหาร ตำมนโยบำยน้ี หมำยถึง 
1. ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) 
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2. กรรมกำรผูจ้ดักำร (Managing Director : President)  
3. รองกรรมกำรผูจ้ดักำร/รองกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส (SEVP/FSEVP) 
4. ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร/ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส (EVP/FEVP) 
5. ผูบ้ริหำรในระดับ SEVP และ EVP ซ่ึงมีต ำแหน่งเทียบเท่ำรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ ัดกำร  หรือผูซ่ึ้งมี

ต ำแหน่งเทียบเท่ำท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน 
6. ผูบ้ริหำรในระดบั FSVP/SVP ท่ีท ำหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร หรือมีส่วนช่วยในกำรบริหำรงำนใด ๆ เยีย่งผูบ้ริหำร 

และใหร้วมถึงบุคคลในคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)  
ทั้งน้ีใหค้รอบคลุมผูบ้ริหำรตำมสญัญำจำ้งแบบมีก ำหนดระยะเวลำและไม่มีก ำหนดระยะเวลำดว้ย 

 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนส ำหรับผูบ้ริหำรขำ้งตน้ ดงัน้ี 
1. กำรบริหำรค่ำตอบแทน พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลกำรด ำเนินงำนระยะสั้น 

และผลกำรด ำเนินงำนระยะยำว โดยแปรผนัไปตำมควำมสำมำรถในกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย กล
ยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษทั ตำมหลกัเกณฑ ์และปัจจยัในกำรประเมินผลงำนส ำหรับทั้งองคก์ร ท่ีตกลงร่วมกนัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

1.1 ก ำหนดกระบวนกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรอยำ่งเหมำะสม มีควำมสอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำน
ของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว มีควำมเช่ือมโยงกบักลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืใหก้บับบริษทั 

1.2 กำรก ำหนดตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จของผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรตอ้งมัน่ใจไดว้ำ่มีควำมเหมำะสม สอดคลอ้ง
กบัขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยเป้ำหมำยต่ำง ๆ นั้น จะตอ้งเป็นเป้ำหมำยท่ีแสดงถึง
ควำมเจริญกำ้วหนำ้ในกำรประกอบกิจกำรของบริษทั 

1.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผูบ้ริหำรจะอยูบ่นพ้ืนฐำนของตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ทั้งตวัช้ีวดั
ทำงดำ้นกำรเงิน เช่น ผลก ำไรของกิจกำร (EBITDA) ผลลพัธ์จำกกำรประกอบกำรในระยะยำว เช่น มูลค่ำหุน้ใน
ตลำดหลกัทรัพย ์และตวัช้ีวดัดำ้นอ่ืน ๆ เช่น กำรตอบสนองนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั กำรพฒันำธุรกิจ
ใหม่ กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน (Environmental  Social  and 
Governance : ESG) เป็นตน้ 

2. กำรจ่ำยค่ำตอบแทน พิจำรณำค ำนึงถึงปัจจยัในกำรประเมินผลงำน โครงสร้ำงค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร ให้สำมำรถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัท่ีเทียบเคียงไดโ้ดยประมำณ ส ำหรับกลุ่มธุรกิจ อุตสำหกรรมแบบเดียวหรือใกลเ้คียงกนั 

 
เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่บริษทัสำมำรถท่ีจะดึงดูด และรักษำผูบ้ริหำรท่ีดี มีศกัยภำพให้ท ำงำน และอยูส่ร้ำงผลงำนให้กบั

บริษัทอย่ำงต่อเน่ือง กับสำมำรถเช่ือมโยงสัดส่วนระหว่ำงค่ำตอบแทน และผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ส ำหรับทั้ ง

ผลตอบแทนรำยปี และผลตอบแทนระยะยำว จึงไดก้ ำหนดโครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับผูบ้ริหำรไว ้ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็นเงนิเดือน ค่าจ้าง สวสัดกิาร และผลประโยชน์ แบบคงที่ ประกอบดว้ย 
1.1  เงินเดือน (Salary) 
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ระดบัของค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บ เป็นไปตำมหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์และทกัษะควำมช ำนำญ
เฉพำะตวับุคคล ซ่ึงท ำกำรจ่ำยเป็นเงินสดเขำ้บญัชีทุกเดือน โดยจะมีกำรพิจำรณำทบทวนเป็นประจ ำทุกปี จำกผลกำรปฏิบติังำน 
ภำวะเงินเฟ้อ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงค่ำจำ้งในตลำดแรงงำน 

1.2  ค่ำจำ้ง (Wage) 

จ่ำยให้กับผูบ้ริหำร และพนักงำน เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ได้แก่ ค่ำเบ้ียเล้ียงกำร
ปฏิบติังำน ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ค่ำเบ้ียกนัดำร ค่ำปฏิบติังำนล่วงเวลำ หรือ ในวนัหยดุ เป็นตน้ 

1.3  สวสัดิกำร (Welfare) 

ไดแ้ก่ กำรประกนัชีวิต กำรประกนัสุขภำพ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรจ่ำยเงินสบทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ สิทธิกำร
ลำหยดุโดยไดรั้บค่ำจำ้ง กำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม และสวสัดิกำรอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเป็นไปตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบปฏิบติั ท่ีไดก้ ำหนดไว ้

1.4 ผลประโยชน์ (Benefit / Perquisite)  

ได้แก่ ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้กับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร(CEO)  กรรมกำรผูจ้ ัดกำร และผูบ้ริหำร เป็นประจ ำ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรสนับสนุนกำรบริหำรธุรกิจ ตำมต ำแหน่งหน้ำท่ี เช่น ค่ำรับรองรำยเดือน ค่ำเช่ำบำ้น ค่ำพำหนะ รถประจ ำ
ต ำแหน่ง ค่ำต ำแหน่ง ค่ำวชิำชีพ เป็นตน้ ทั้งน้ี เป็นไปตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติั ท่ีไดก้ ำหนดไว ้

 
2. ค่าตอบแทนทีเ่ช่ือมโยงกบัผลการปฏิบัตงิาน และผลประกอบการของบริษัท 

2.1 เงินโบนสั (Bonus) 

 ไดแ้ก่ เงินค่ำตอบแทนท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดจ้ดัสรรใหก้บัพนกังำน โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรในแต่ละปีของ
บริษทั  กำรก ำหนดจ ำนวนเงินโบนสัในแต่ละปีวำ่จะมีหรือไม่ เป็นจ ำนวนเท่ำใด ข้ึนอยูก่บัผลประกอบกำรในปีนั้น ๆ ส่วนกำร
จดัสรรเงินโบนัสให้กับผูบ้ริหำรนั้น จะตอ้งพิจำรณำจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริหำรเป็นรำยบุคคล 
(Performance Bonus) ซ่ึงจะแตกต่ำงจำกกำรจดัสรรเงินโบนัสให้กบัพนักงำนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีอำจมีทั้ งโบนัสคงท่ี (Fixed Bonus) 
และ โบนสัตำมผลงำน (Performance Bonus) ก็ได ้

2.2 เงินผลตอบแทน (Incentive Pay) 

        ไดแ้ก่ เงินตอบแทนท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดไว ้เป็นรำงวลัท่ีจ่ำยใหก้บัผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำน อยำ่ง 
 เฉพำะเจำะจง เป็นคร้ังครำวไป เช่น ส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำย ค่ำธรรมเนียม ค่ำนำยหนำ้ ส่วนแบ่งจำกผลก ำไร เป็นตน้ กำร 
 จดัสรรเงินผลตอบแทนน้ี ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดใ้หค้วำมเห็นชอบ 

2.3 ค่ำตอบแทนในอนำคต (Deferred Pay) 

ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดไว ้เพ่ือตอบแทนแก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO )  
กรรมกำรผูจ้ดักำร  และผูบ้ริหำร จำกผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร และผลประกอบกำรของบริษทั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจูงใจ
ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO)  กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำร อยูบ่ริหำรงำนใหก้บับริษทั ในระยะยำว คณะกรรมกำรบริษทั  
จะมีกำรจดัสรรหรืองดเวน้ กำรจดัสรรผลตอบแทนให้เป็นรำยปี โดยประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร (CEO ) กรรมกำรผูจ้ดักำร  และ
ผูบ้ริหำร จะไดรั้บ เม่ือปฏิบติัครบ ตำมเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดไว ้
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2.3.1 ค่ำตอบแทนเป็นเงิน (Cash Deferred Pay) 

เป็นเงินท่ีคณะกรรมกำรบริษทั จดัสรรมำจำกผลก ำไรส้ินปีบญัชีของบริษทั  (EBITDA) เพ่ือน ำมำแบ่งให้กบัประธำน

เจำ้หน้ำท่ีบริหำร (CEO)  กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำร ตอบแทนกำรบริหำรงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (Profit Sharing) แต่จะยงั

ไม่ไดรั้บ จนกวำ่จะพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน หรือเกษียณอำยงุำน หรือครบตำมเง่ือนไขเวลำท่ีก ำหนดไว ้

 ในกรณีท่ีในปีใด ๆ ผลประกอบกำรของบริษทั ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนธุรกิจท่ีได้ก ำหนดไว ้หรือประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO)  กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำร มีกำรบริหำรงำนผิดพลำด หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม 

และค่ำนิยมของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั อำจไม่มีกำรจดัสรรค่ำตอบแทนส่วนน้ี รวมถึง อำจเรียกคืนเงินค่ำตอบแทนบำงส่วน 

หรือทั้ งหมด ท่ีไดจ้ดัสรรไวใ้นปีก่อนหน้ำน้ี จ่ำยคืนกลบัให้บริษทั ก็ได ้ทั้ งน้ีเป็นไปตำมขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำร

บริษทั เห็นชอบ (Claw Back Provision) 

2.3.2 ค่ำตอบแทนเป็นหุน้หรือใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิของบริษทั  
เป็นกำรให้ควำมส ำคญักบัผูบ้ริหำรซ่ึงเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ รำคำหุ้น

และส่วนของผูถื้อหุน้ กบัเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจกำรบริหำรงำนและรักษำบุคลำกรไวก้บับริษทัในระยะยำว (Long Term Incentive) 
โดยใชรู้ปแบบของโครงสร้ำงสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำนบริษทัจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) หรือ
โครงกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต์่อพนักงำน (Employee Stock Option Program : ESOP) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

กำรให้มีส่วนร่วมในกำรถือหุ้น มุ่งเน้นเป็นค่ำตอบแทนในระยะยำว เพ่ือส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตท่ี

ย ัง่ยืนให้กับบริษทั สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผูถื้อหุ้น ทั้ งยงัเป็นกำรสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมกำรเป็นเจ้ำของ และรักษำไว ้ซ่ึง

พนกังำนท่ีมีคุณค่ำของบริษทั กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนกังำนท่ีมีภำระผกูพนัโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์( Share Based Payment ) หรือกำร

จ่ำยเงินสมทบเพ่ือซ้ือหุน้ของบริษทัเป็นกำรแสดงควำมขอบคุณสร้ำงขวญัก ำลงัใจและแรงจูงใจพนกังำน ส ำหรับควำมทุ่มเทในกำร

ท ำงำนท่ีมีส่วนช่วยเป็นอยำ่งสูงในกำรท ำใหบ้ริษทัเจริญรุ่งเรืองและประสบควำมส ำเร็จ 

7.4.3  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดนโยบำย กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

และผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ ำนวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจะให้แก่ผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรเพ่ือให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม  ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับผลกำรด ำเนินงำน และผลกำร
ปฏิบติังำนรำยบุคคล ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีโปร่งใส และตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบตลอดจนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มบริษทัในตลำดธุรกิจพลงังำน และสำธำรณูปโภค 

ส ำหรับปี 2563 ผูบ้ริหำรของบริษทั ภำยใตนิ้ยำมของประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. จ ำนวน 9 คนได้รับค่ำตอบแทนรวม 
จ ำนวน 25.378 ลำ้นบำท องคป์ระกอบหลกัของค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร คือ เงินเดือน ค่ำตอบแทนตำมต ำแหน่งงำน และเงินชดเชยค่ำ
ยำนพำหนะส ำหรับผูบ้ริหำรท่ีใชร้ถยนต์ส่วนตวั โดยไม่มีกำรจ่ำยเงินโบนัสผูบ้ริหำรส ำหรับผลประกอบกำรปี 2563 เน่ืองจำก
ผลกระทบจำกกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรน่ำไวรัส 2019 ( COVID -19) 
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ส ำหรับค่ำตอบแทนอ่ืน  บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพโดยบริษทัจ่ำยเงินสมทบในอตัรำส่วนร้อยละ 2 ของ
เงินเดือน โดยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพให้กบัผูบ้ริหำร จ ำนวน 8 คน  จ ำนวน 0.410 ลำ้นบำท และรถยนตเ์พ่่ือใชใ้น
กำรปฎิบติัหนำ้ท่่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  และผูบ้ริหำรไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ยแต่อยำ่งใด  

ในกลุ่มผูบ้ริหำรน้้ี มีหน่ึงคนท่ีไม่เป็นกรรมกำรบริหำร โดยกรรมกำรบริหำรไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนจำกกำรเป็นกรรมกำร  

7.5  ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 

จ ำนวนพนกังำน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 บริษทัมีพนกังำนและลูกจำ้งทั้งส้ินจ ำนวน 399 คน แบ่งตำมสำยต่ำง ๆ ดงัน้ี   

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั  6 
ส ำนกังำนตรวจสอบ 12 
สำยวศิวกรรม 1  119 
สำยวศิวกรรม 2 113 
สำยพฒันำธุรกิจ 32 
สำยสนบัสนุนธุรกิจ 117 

รวม 399 

ส ำหรับบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยมีพนกังำนและลูกจำ้งประจ ำ รวมทั้งส้ิน 242 คนแบ่งเป็นสำยงำน
ผลิต  149  คน และส ำนกังำนส่วนกลำง 93  คน 

โดยในช่วง 3 ปี ท่ีผำ่นมำ บริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำนท่ีมีนยัส ำคญั 

 

ค่าตอบแทนของพนักงาน      

 ในปี  2563 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนและลูกจำ้งเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  318.69 ลำ้นบำท โดยผลตอบแทน
ดังกล่ำวรวมถึงเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ ค่ำครองชีพ ค่ำเบ้ียกันดำรต่ำงจังหวดั เงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  
 แบ่งตำมประเภท ดงัน้ี    

                                                                                                                             (หน่วย : ลำ้นบำท) 
รายการ บริษัท บริษัทย่อย 

เงินเดือน  ค่ำจำ้ง 180.853 63.692 

ค่ำครองชีพ 7.166 4.546 

ค่ำล่วงเวลำ 13.996 0.482 

เบ้ียเล้ียงและเบ้ียกนัดำรต่ำงจงัหวดั 7.528 0.245 

โบนสั 2.648 4.736 
เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 2.415 0.723 
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                                                                                                                             (หน่วย : ลำ้นบำท) 
รายการ บริษัท บริษัทย่อย 

อ่ืนๆ 22.219 7.445 
รวม 236.825 81.869 

 โดยในรอบระยะเวลำ 3 ปี ผำ่นมำ  บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำน 

กองทุุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 บริษทั มีนโยบำยสนับสนุนให้คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพคดัเลือกผูจ้ดักำรกองทุนท่่ีบริหำรกำรลงทุุนอย่ำง 
รับผิดชอบโดยค ำนึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) และใชห้ลกั
ธรรมำภิบำลกำรลงทุนเป็นแนวทำงกำรลงทุนน ำ ไปสู่ประโยชน์ท่ีดี ท่ีสุดในระยะยำวส ำหรับสมำชิกกองทุนหรือพนักงำนของ
บริษทั เน่่ืองจำกกองทุนส ำรองเล้้ียงชีพถือเป็นกองทุนกำรออมเพ่่ือกำรเกษียณอำยุของพนักงำน ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บรำงวลักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพในโครงกำร “บริษทัเกษียณสุข” ระดบัทองแดง จำกส ำนกังำน ก.ล.ต.  นอกจำกน้ี ยงัสนบัสนุนให้กองทุนให้สิทธิ
พนักงำน ในกำรเลือกรูปแบบกำรออมให้ตรงกบัวตัถุประสงค์กำรออมของพนักงำนแต่ละคน (Employee Choice) และรณรงค์
ส่งเสริมใหพ้นกังำนสมคัรเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

7.6  ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 
7.6.1  รายช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษทั  หัวหน้างาน  

  ตรวจสอบ และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance) 

ผู้ควบคุุมดููแลการท าบัญชี  
บริษทั แต่งตั้งนำงสำวสำวิตตรี  พึ่งรัศมี ซ่ึงมีคุุณสมบัติครบถว้นตำม ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ท ำหน้ำท่ีผู ้

ควบคุมดูแลบัญชี โดยปฏิบัติหน้ำท่่ีจัดท ำบัญชีแสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ กำรเงิน จัดท ำงบกำรเงินและจัดให้มีกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน โดยผูต้รวจบญัชีท่ีไดรั้บอนุญำต จดัส่งรำยงำนทำงบญัชีให้กบั หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ 
ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  

รำยละเอียดคุณสมบติัของผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นเป็นผูแ้ต่งตั้ง กรรมกำรบริษทัหรือผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม 1 คน ให้ด ำรง
ต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั เพ่ือท ำหน้ำท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุ้นสนบัสนุนให้กำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนบรรษทัภิบำลท่ีดี ซ่ึงรวมถึงกำรสนบัสนุนใหค้ณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกบัดูแล
กิจกำร นโยบำยรับผิดชอบต่อสังคม นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรสนับสนุนให้คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลงำน
ตนเอง และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) กำรสนบัสนุนใหมี้กำรส่ือสำรนโยบำย และกลยทุธ์ รวมถึงติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย และยทุธศำสตร์ของบริษทั และสนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษทัในดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบ และกฎหมำย 
รวมถึงหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. จดัให้มี และด ำเนินกำรเร่ืองกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ี

แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบั กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด และขอ้
พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทั 
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2. จดัท ำ และเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทั หนงัสือนดัประชุม และรำยงำน
กำรประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั      

3. แจง้มติ และนโยบำยของของคณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุ้น ให้ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตำมกำรปฏิบติัตำมมติ และ
นโยบำยดงักล่ำวผำ่นกรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร และน ำเสนอต่อประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. ให้ค  ำปรึกษำ และขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั ใน
ประเด็นกฎหมำย ระเบียบ และขอ้พึงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6. ดูแลให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษทัเป็นศูนยก์ลำงของขอ้มูลองค์กร (Corporate Records) อำทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ ของบริษทั เป็นตน้ 

7. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ และนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทั 

8. ติดต่อ และส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผูถื้อหุน้ และข่ำวสำรของบริษทั  
9. ให้ข่ำวสำร และขอ้มูลแก่กรรมกำรในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี

ของกรรมกำร 
10. จดัใหมี้กำรใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
11. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2563  มีมติแต่งตั้ง นำงสำวอรวรรณ  ศิริวงศ ์ผูช่้วย
กรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563  
เพ่ือท ำหนำ้ท่ีตำมภำรกิจขำ้งตน้ 

รำยละเอียดและคุณสมบติัของเลขำนุกำรบริษทั ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

ส ำนกังำนตรวจสอบเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมอิสระและเป็นกลำง ประกอบดว้ยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยก ำกบัและ
ควบคุม  ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กำรปฏิบติังำนของบริษทัมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษทัอย่ำงคุม้ค่ำสมประโยชน์ มีกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ มีกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษทั และเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบ
ควบคุมภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือพฒันำและยกระดบักำรควบคุมภำยใน ใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมเป้ำหมำย และให้
เกิดประโยชน์สูงสุดภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม โดยมี น.ส.วรรณฤดี  สุวพนัธ์ รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำร ส ำนักงำนตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนกังำนตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ โดยจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมหนำ้ท่ีท่ี
รับผิดชอบอยำ่งเป็นอิสระ และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง  ถอดถอน โยกยำ้ย 
หรือเลิกจำ้ง และพิจำรณำควำมดีควำมชอบของรองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกังำนตรวจสอบ 
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ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำนกังำนตรวจสอบ ตำมเอกสำรแนบ 3 : หัวหนำ้งำน
ตรวจสอบและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน 

 

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพนัธ์ และข้อมูลเพ่ือการตดิต่อ 

บริษัทมอบหมำยให้นำงสำวรัชนีวิภำ   ปุ้ยพนัธวงศ์   รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรสำยพฒันำธุรกิจ เป็นผูรั้บผิดชอบด้ำน 
นกัลงทุนสมัพนัธ์   
ขอ้มูลเพ่ือกำรติดต่อ 59 หมู่ท่ี 1 ต ำบลสวนพริกไทย  อ ำเภอเมือง  จงัหวดัปทุมธำนี 12000 โทร 02 959 5811 ต่อ 2701  
อีเมล ์ir@demco.co.th 
 

7.6.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) 
ในปี 2563 บริษทั ไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทัส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำม 

เห็นชอบจำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  
1.  น.ส.จินตนำ  มหำวนิช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4687     

  2.  นำงจินตนำ  เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5131  
  3.  นำยนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 10305 

โดยบริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี  (Audit Fee) จ ำนวน 2.15 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ 
ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั และบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั ค่ำตอบแทนผูส้อบ
บญัชีแห่งละ 0.15 ลำ้นบำท และ 0.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit Sevice) 
ในปี 2563 บริษทัไดจ่้ำยค่ำบริกำรใหบ้ริษทัส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั ในเร่ือง ค่ำเบ้ียเล้ียงและค่ำยำนพำหนะ 

ของผูส้อบบญัชี เป็นจ ำนวนเงินรวม 0.41 ลำ้นบำท ส ำหรับบริษทัยอ่ย ไม่มีค่ำบริกำร 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรผลกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีนั้นวดัไดจ้ำกกำรท่ีองคก์รสำมำรถสร้ำงกำรเติบโตและผลตอบแทน
ไดอ้ยำ่งเป็นท่ีพอใจ รวมถึงสำมำรถผ่ำนเหตุกำรณ์ทั้งหลำยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืน รวมถึงช่วยสร้ำง
และรักษำคุณค่ำขององคก์รไดใ้นระยะยำว กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตอ้งเกิดจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย โดยเร่ิมจำกคณะกรรมกำร
บริษทั ผูบ้ริหำร ตลอดจนพนกังำนทุกคน 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้จึงประกอบดว้ย 
 ควำมชดัเจนในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรผ่ำนกำรก ำหนดนโยบำยส่ือสำร และติดตำมกำรปฏิบติัของฝ่ำยจดักำร มีกำรพฒันำ

ระบบกำรบริหำรกิจกำร มีแนวทำงปฏิบติัท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

(CG Code 2017) 

 กำรหำรือกบัฝ่ำยจดักำรในกำรก ำหนดแนวปฏิบติัตำมนโยบำย จริยธรรม จรรยำบรรณ ในกำรประกอบธุรกิจ และติดตำม

ใหมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำย และแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทำงธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

mailto:ir@demco.co.th
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 กำรเนน้ย  ้ำและพดูคุยกบัฝ่ำยจดักำรเพ่ือใหม้ัน่ใจกบัใหฝ่้ำยจดักำรเขำ้ใจวำ่กำรบริหำรกิจกำร (Execution) ตำมหลกักำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งมีประสิทธิภำพ จะน ำไปสู่กำรช่วยเพ่ิมผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รในท่ีสุด และไม่ใช่เป็นแค่เร่ืองของ

กำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์รเท่ำนั้น 

 เขำ้ใจและเขำ้ถึงกรณีมีเหตุกำรณ์ท่ีอำจท ำให้องคก์รเกิดควำมเสียหำยอยำ่งรุนแรง หรือธุรกิจตอ้งหยดุชะงกั เช่น วิกฤตโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรจะสร้ำงและรักษำคุณค่ำขององคก์ร ก ำหนดบทบำท 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีครอบคลุมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีทัว่ทั้ งองคก์รไดอ้ย่ำงเหมำะสม เพียงพอ เพ่ือควำมยัง่ยืนของ

กลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 

8.1  สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการ 

กำรสรรหำกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบก ำหนดนโยบำย 

หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร ตลอดจนคดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมำะสม เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Board Committee) ผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร และ

ท่ีปรึกษำของบริษทั รวมถึงก ำกบัดูแล ก ำหนดนโยบำย สรรหำกรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจของ

บริษทั โดยในกำรสรรหำกรรมกำร บริษทัไดก้ ำหนดเกณฑก์ำรพิจำรณำ โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติั หรือกีดกนับุคคลใด โดยเหตุแห่ง

ควำมแตกต่ำงทำงเพศ สัญชำติ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือสถำนภำพสมรสแต่อยำ่งใด รวมถึงไดก้ ำหนดทกัษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญ 

(Board Skill Matrix) ซ่ึงครอบคลุมและเหมำะสมกบัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรประเมินและสรร

หำดว้ย 

  

กำรสรรหำกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

โดยท่ีกรรมกำรบริษทั ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี จึงตอ้ง

พิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งลงตำมวำระ โดยคณะกรรมกำรได้

ก ำหนดวิธีกำรและขั้นตอนในกำรสรรหำกรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เพื่อ

พิจำรณำ ดงัน้ี 

1. บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล เพื่อพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทั ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลำคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 ธันวำคม 2563 เม่ือครบก ำหนดเวลำ ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลให้บริษทั

พิจำรณำคดัเลือกเพื่อเป็นกรรมกำร 

2. คณะกรรมกำร รับทรำบรำยช่ือกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ และพิจำรณำสรรหำบุคคลภำยนอก เพื่อเสนอช่ือเขำ้คดัเลือก เพื่อ

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทั้งจำกกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุน้ 
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3. คณะกรรมกำร พิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษทั จำกรำยช่ือท่ีไดรั้บกำรเสนอ โดยผูท่ี้จะไดรั้บกำรแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั  

4. คณะกรรมกำรไดค้ดัเลือก และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริษทั แทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 

กรรมการอสิระ 
กรรมกำรอิสระ มีบทบำทในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของบริษทัโดยรวม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยไดรั้บผลประโยชน์

อยำ่งเท่ำเทียมกนั รวมทั้งถ่วงดุลระหวำ่งคณะกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร และคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยกำรเสนอแนะและแสดง
ควำมคิดเห็นในเร่ืองท่ีส ำคญั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั นกัลงทุน และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอยำ่งอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนไดเ้สีย
ใด ๆ เพื่อใหก้ำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 กรรมการอสิระ  มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 
1. แสดงควำมเห็น หรือใหข้อ้สังเกต หรือซกัถำมในท่ีประชุมคณะกรรมกำร โดยไม่ให้อิทธิพลใด ๆ อยูเ่หนือกำรตดัสินใจท่ีเป็น

อิสระ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรตดัสินใจนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั และไม่เป็นกำรลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยเฉพำะผู ้

ถือหุน้รำยยอ่ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ  

กรณีท่ีกรรมกำรอิสระมีควำมเห็นแตกต่ำงจำกท่ีประขมุ หรือมีขอ้สงัเกตอ่ืนใด ใหมี้กำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมดว้ยทุก

คร้ัง หรือในกรณีท่ีไม่อำจเขำ้ประชุมได ้และไม่เห็นดว้ยในวำระใด อำจท ำควำมเห็นแยง้ของตนเป็นหนังสือแจง้ให้ประธำน

กรรมกำรทรำบภำยใน 3 วนั นบัแต่ส้ินสุดกำรประชุม 

2. ให้ค  ำแนะน ำ หรือให้ควำมเห็นในเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีอยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท อำทิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ 

นโยบำยกำรกูย้มื ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

3. เสนอแนะวำระกำรประชุม กรณีท่ีเห็นวำ่มีเร่ืองท่ีส ำคญัท่ีคณะกรรมกำรควรพิจำรณำ และยงัไม่ไดรั้บกำรกำรบรรจุไวใ้นวำระ

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

4.  ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย และรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนเฉพำะเร่ืองท่ีตอ้งด ำเนินกำรโดย

กรรมกำรอิสระ 

คุณสมบัตกิรรมการอสิระ 
ขอ้ก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระของเด็มโกมี้ควำมเขม้ขน้กวำ่ขั้นต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก ้ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำ ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้

แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกวำ่ 2 ปี ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระ

เคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำร ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจ

ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 

ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้

อ  ำนำจควบคุมผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ

บริษทัใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึงรวมถึงกำร

ท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพยร์ำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือ

บริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินดว้ย กำรรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั

หน้ีสิน รวมถึงประพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญำต หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง 

ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญำต หรือตั้งแต่ยีสิ่บลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้ งน้ี 

กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำวให้นบัรวมภำระหน้ี

ท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 

และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย (ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั โดยนับรวมผูท่ี้

เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ถือ

หุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่

สองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้

ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่

นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน

ท่ีมีนยัในห้ำงหุน้ส่วน หรือเป็นกำรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้น

เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำร

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั  

ทั้ งน้ี  ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทแล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล ำดบัเดียวกนั  
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ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือ

วำ่กรรมกำรอิสระนั้นเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง บริษทัมีนโยบำยก ำกบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต ำแหน่ง เพ่ือเป็นกำรเตรียมสืบ

ทอดต ำแหน่ง ผูบ้ริหำรระดบัสูง เช่น กรรมกำรผูจ้ดักำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำรฝ่ำย เป็นตน้ เพ่ือให้
มัน่ใจว่ำกำรวำงแผนบุคลำกรในต ำแหน่งส ำคญั และต ำแหน่งวิกฤตจะสำมำรถป้องกัน บรรเทำ หรือยบัย ั้งควำมเส่ียงด้ำนกำร
บริหำรแผนสืบทอดต ำแหน่ง ดงัน้ี 
1. ควำมเส่ียงจำกต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อบริษทัวำ่งลง 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูบ้ริหำร หวัหนำ้งำน ท่ีดอ้ยศกัยภำพ 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรมอบหมำยต ำแหน่งงำนท่ีมีผลต่อเป้ำหมำยธุรกิจให้กบัผูบ้ริหำร หัวหน้ำงำน ศกัยภำพสูง ไม่ตรงกบัทกัษะ

ควำมสำมำรถ 

4. ควำมเส่ียงจำกผูบ้ริหำร หวัหนำ้งำน ศกัยภำพสูงใหม่ ไม่เป็นท่ียอมรับของคนในบริษทั 

โดยก ำหนดให้มีนโยบำยกำรสรรหำ หรือคดัเลือกบุคลำกรท่ีจะสำมำรถทดแทนบุคลำกรในต ำแหน่งเส่ียงได ้รวมทั้ ง
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ คดัเลือก โอนยำ้ยไวล่้วงหนำ้ รวมทั้งกำรแสวงหำปัจจยัน ำเขำ้ หรือบุคลำกรท่ีมีโอกำสพฒันำ เพื่อใหเ้ขำ้ตำม
สมรรถนะหลกั และทกัษะจ ำเป็น เพ่ือกำรพฒันำใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ ทิศทำง แผนกลยทุธ์ พนัธกิจ และค่ำนิยมในอนำคต 

การพฒันาศักยภาพของกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เด็มโกก้ ำหนดให้จดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี รวมทั้งกำรแนะน ำ

ลกัษณะประกอบธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัมีนโยบำยสนับสนุนให้กรรมกำรบริษทั เขำ้อบรม
หลกัสูตรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เพ่ือเป็นกำรพฒันำ สนบัสนุน และส่งเสริมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำรบริษทั  

เม่ือมีกำรแต่งตั้ งกรรมกำรใหม่ บริษทัจะจดัให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจดัให้มีกำร
บรรยำยสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญโดยประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งจดัให้มีเอกสำรส ำหรับ
กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ เพ่ือประกอบกำรท ำหนำ้ท่ี อนัไดแ้ก่ คู่มือกรรมกำรบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบั
บริษัท และรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงเอกสำรเหล่ำน้ีประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ บทบำทและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษทั นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทั อ ำนำจอนุมติั และขอ้ห้ำมกำรกระท ำของกรรมกำรบริษทัตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของเดม็โก้ 
 เด็มโกมี้นโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ี ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกคนไดรั้บกำรส่งเสริมทกัษะ และควำมรู้ส ำหรับ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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 ส ำหรับบุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรใหม่ จะไดรั้บกำรแนะน ำ และได้รับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงรวมถึงควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
 นอกจำกน้ีกรรมกำรจะได้รับกำรอบรม และพฒันำควำมรู้ท่ีจ ำเป็นอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ งตอ้งมีควำมเขำ้ใจเก่ียวกับ
กฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเส่ียง และสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ และให้ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ส ำหรับกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง และกำรบริหำรบุคลำกร เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง คณะกรรมกำร
มีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับเตรียมกำรสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำร
ระดับสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ผูบ้ริหำรระดับสูงไดรั้บกำรอบรม และพฒันำ มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และ
คุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง และพฒันาผู้บริหาร 
 เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง เด็มโกมี้นโยบำยก ำกบัดูแลใหมี้แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง เพ่ือเป็นกำรเตรียม
สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับผู ้บริหำรระดับสูง ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (CEO) กรรมกำรผู ้จัดกำร 
(Managing Director) รองกรรมกำรผูจ้ดักำร (SEVP)  และผูจ้ดักำรสำยงำน (SVP-EVP) โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนก ำลังคนทั้ งในเชิงปริมำณ และคุณภำพ  เพ่ือสร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสม ในต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคัญ  
โดยก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง รวมทั้ งกำรจัดท ำแผนพัฒนำก่อนรำยบุคคล (Individual 
Development Plan) เพ่ือใหมี้ควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน เม่ือมีต ำแหน่งวำ่ง หรือมีต ำแหน่งงำนใหม่ท่ีสูงข้ึน 
 ส ำหรับแผนกำรสรรหำผูบ้ริหำร และพฒันำผูบ้ริหำร จะก ำหนดแผนไวล่้วงหนำ้ก่อนกำรเกษียณ หรือออกจำกต ำแหน่ง
ก่อนเวลำ โดยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีมีกำรพิจำรณำ
บุคคลทั้งภำยใน และภำยนอก รวมถึงเป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนส ำหรับบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยดว้ย 

การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีค่ณะกรรมการ และ CEO  
การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

      คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำทบทวน และอนุมติักำรปรับปรุงแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำร

บริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้งคณะ และรำยบุคคล ตำมสรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและ

ก ำกบัดูแลกิจกำร และไดท้ ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเอง (Self Assessment) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อน ำผลกำรประเมิน 

ขอ้สงัเกต และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ไปพิจำรณำทบทวน และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร และ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยดว้ยตวัเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในเดือนพฤศจิกำยน โดยให้มีกำรประเมินทั้งแบบรำยคณะ และรำยบุคคล 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรไดร่้วมกนัพิจำรณำผลกำรประเมิน และปรับปรุงแกไ้ขในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 และ

คณะกรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร คร้ังท่ี 1/2563 นอกจำกน้ี ยงัน ำผลกำรประเมินไปใชส้ ำหรับส่งเสริมกำรพฒันำ

ควำมรู้ ทกัษะควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น ใหแ้ก่กรรมกำรรำยบุคคลเพ่ิมเติมดว้ย 



  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                                 รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1One Report)                  

รำยงำนประจ ำปี 2563 หนำ้ท่ี 184 

ปัจจยัในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งคณะและรำยบุคคล ครอบคลุมประเด็นส ำคญั

ต่ำง ๆ ประกอบดว้ย 

 ควำมพร้อมของคณะกรรมกำร ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้ำง องคป์ระกอบ ควำมเป็นอิสระ บทบำทหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ 

และกำรพฒันำกรรมกำร 

 กำรก ำหนดกลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณ 

 กำรแบ่งแยกบทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ และกำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ี 

 กำรก ำกบัดูแลและกำรติดตำมงำน 

 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 กำรจดักำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 กำรส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั และสำธำรณชน 

 กำรประชุมคณะกรรมกำร ครอบคลุมกำรด ำเนินกำร  1) ก่อนกำรประชุม : กำรน ำส่งเอกสำรขอ้มูลประกอบกำรประชุม

ล่วงหน้ำ เพ่ือให้มีเวลำศึกษำขอ้มูลเพียงพอ และขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกฝ่ำยจดักำร  2) ระหว่ำงกำรประชุม : กำรน ำเสนอ

ขอ้มูลและประเด็นส ำคญั กำรอภิปรำย และตอบขอ้ซกัถำม กำรงดเวน้กำรเขำ้ร่วมกำรประชุม และงดออกเสียงในระเบียบ

วำระท่ีตนมีส่วนได้เสียและกำรลงมติของท่ีประชุม  3) หลงักำรประชุม : ดูแลให้รำยงำนกำรประชุมมีควำมถูกต้อง 

ครบถว้น เพียงพอ จัดท ำในเวลำท่ีเหมำะสม มีกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม และพร้อมได้รับกำรตรวจสอบจำกผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้งคณะ และรำยบุคคล มีปัจจยักำรประเมิน ประกอบดว้ย 

  ควำมพร้อมของคณะกรรมกำรชุดย่อย ครอบคลุมเร่ืองโครงสร้ำง องค์ประกอบ ควำมเป็นอิสระ บทบำทหน้ำท่ี ควำม

รับผิดชอบ และกำรพฒันำกรรมกำร 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ย มีกำรก ำหนดประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละปีล่วงหน้ำ ควำมครบถว้นของกำรปฏิบติั

หนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และกำรด ำเนินกำรประชุม  1) ก่อนกำรประชุม : กำรน ำส่งเอกสำร

ขอ้มูลประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ เพ่ือใหมี้เวลำศึกษำขอ้มูลเพียงพอ และขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกฝ่ำยจดักำร  2) ระหวำ่งกำร

ประชุม : กำรน ำเสนอขอ้มูล และประเด็นส ำคญั กำรอภิปรำย และตอบขอ้ซกัถำม และกำรลงมติของท่ีประชุม  3)  หลงักำร

ประชุม : ดูแลให้รำยงำนกำรประชุมมีควำมถูกต้อง ครบถว้น เพียงพอ จดัท ำในเวลำท่ีเหมำะสม มีกำรรับรองรำยงำนกำร

ประชุม และพร้อมไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
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ผลการประเมนิการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และกรรมการ 

ผลส ำรวจโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียน 

หมวด 

คะแนน 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม SET 100 Index SET 50 Index DEMCO 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
ควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร 
76% 75% 72% 85% 84% 82% 87% 87% 86% 86% 87% 91% 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้งคณะ และรำยบุคคล 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
คะแนน 

2563 2562 

 คณะกรรมกำรบริษทั 3.42 - 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 3.83 3.52 

 คณะกรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 2.10 1.52 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 3.05 2.78 

 คณะกรรมกำรลงทุน 2.84 2.47 

 กรรมกำรรำยบุคคล 3.04 - 

การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร และกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร เป็นผู ้

ประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) กบัเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินของผูบ้ริหำรระดบัสูง (กรรมกำร

ผูจ้ ัดกำร และผูบ้ริหำรสูงสุดของสำย ส ำนักงำน สำยงำน) เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยใชบ้รรทดัฐำนท่ีไดต้ก

ลงกนัล่วงหนำ้กบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรตำมเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน ผลงำนเก่ียวกบักำร

ปฏิบติัตำมวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยำว กำรพฒันำผูบ้ริหำร ผลกำรประเมินขำ้งตน้จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัให้

ควำมเห็นชอบ และประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรอิสระ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร จะร่วมกัน

ส่ือสำรผลกำรพิจำรณำใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO) รับทรำบและใหค้วำมเห็นตอบกลบั 

8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การเข้าร่วมประชุม 

  ในปี  2563 คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรปรับตวักำรท ำงำนภำยใตปั้จจยักำรเปล่่ียนแปลงซ่่ึงเกิดจำกผลกระทบของโควิด-
19  โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 มีมติเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2563ให้มีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั หมวด 9 กำรประชุมผ่ำนส่ืออีเล็คทรอนิคส์  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
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ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำหนดตำรำงกำรประชุมกรรมกำรไวล่้วงหนำ้ทั้งปีเพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถวำงแผนและจดัสรรเวลำมำประชุมได ้
อยำ่งพร้อมเพรียงกนั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมท่ีชดัเจน โดยบริษทัจะจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม ให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพ่ือให้กรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่ง
เพียงพอก่อนเขำ้ร่วมกำรประชุม กำรประชุมแต่ละคร้ังใชเ้วลำไม่ต ่ำกวำ่ 3 ชัว่โมงเวน้แต่เป็นกำรประชุมท่ีจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
พิเศษเพื่อพิจำรณำเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นกำรเฉพำะ โดยมีผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ ร่วมกำรประชุมเพ่ือช้ีแจงรำยละเอียดและตอบขอ้
ซกัถำมของคณะกรรมกำร บริษทั ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำรเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนไดแ้สดงควำมคิดเห็นอยำ่งเปิดเผยก่อน
กำรลงคะแนน และสรุป มติของท่ีประชุมในแต่ละวำระกำรประชุม กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะตอ้งออกจำกกำรประชุมในระหวำ่งกำรพิจำรณำวำระนั้น ๆ 

  บริษทัจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บตน้ฉบบัร่วมกบัหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุม และจดัเก็บส ำเนำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือควำมสะดวกส ำหรับกรรมกำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกำร
ตรวจสอบ  

 บริษัทยงัได้จัดให้มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผ่ำนวิดีทัศน์  (Video Conference) หรือโทรศัพท์ 
(Teleconference) เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูบ้ริหำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษทัได ้ 

 บริษทัก ำหนดนโยบำยใหอ้งคป์ระชุมส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่สอง
ใน สำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดถึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใชก้บักำรใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวำระดว้ย อย่ำงไรก็ตำม 
หำกกำรประชุมใดมีองค์ประชุมไม่ถึงสองในสำมก็ให้เป็นดุลยพินิจของประธำนกรรมกำรท่ีจะด ำเนินกำรประชุมโดยใชอ้งค์
ประชุมตำมขอ้บงัคบับริษทั (ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหนึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด)  

ในปี 2563 กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ของกรรมกำรแต่ละคน สรุปไดด้งัน้ี 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

(วาระพเิศษ) 

การประชุม
คณะกรรมการอสิระ
และกรรมการทีไ่ม่
เป็นผู้บริหาร 

1 นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 5/7 1/1 - 
2 นำยนริศ ศรีนวล ประธำนกรรมกำรอิสระ 7/7 1/1 1/1 
3 นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั กรรมกำรอิสระ 7/7 1/1 1/1 
4 นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง กรรมกำรอิสระ 7/7 1/1 1/1 
5 นำยปริญช ์ผลนิวำศ กรรมกำรอิสระ 7/7 1/1 1/1 
6 นำยปัญญ ์เกษมทรัพย ์ กรรมกำรอิสระ 6/7 1/1 1/1 
7 นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำร 7/7 1/1 1/1 
8 นำยโอฬำร ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำร 7/7 1/1 1/1 
9 นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 7/7 1/1 - 
10 นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 6/7 1/1 - 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล 
  ในปี 2563 ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวนทั้งส้ิน 7,555,000 บำท โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร
รำยบุคคลดงัน้ี   

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
เงินรางวัล
กรรมการ 
(บาท) 

รวมทั้งส้ิน 
(บาท) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ชุดย่อย 

รวม 
ค่าเบีย้
ประชุม 

รวม
ค่าตอบแทน 

1. นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ C 960,000  21,000 981,000 126,690 1,107,690 
2. นำยนริศ  ศรีนวล ID , CA , CRM 360,000 336,000 66,000 762,000 99,435 861,435 
3. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั ID . CNCG , AC 360,000 300,000 75,000 735,000 89,975 824,975 
4. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง ID , CCRM , IC 360,000 300,000 57,000 717,000 81,695 798,695 
5. นำยปริญช ์ ผลนิวำศ ID , CIC , A 360,000 300,000 72,000 732,000 94,345 826,345 
6. นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ ID , A , NCG 360,000 276,000 72,000 708,000 99,225 807,225 
7. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ NED , NCG , RMC 360,000 240,000 63,000 663,000 84,465 747,465 
8. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ NED , IC , NCG , CRM 360,000 240,000 63,000 663,000 72,790 735,790 
9. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ ED , CRM , IC 360,000  21,000 381,000 43,190 424,190 
10. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั ED , CRM , IC 360,000  18,000 378,000 43,190 421,190 
รวม  4,200,000 1,992,000 528,000 6,720,000 835,000 7,555,000 

 
หมำยเหตุ 

 ไม่รวมค่ำชดเชยยำนพำหนะ ส ำหรับกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร เดือนละ 10,000 บำท/คน และค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี 
12,000 บำท/คน/ปี 

 C = ประธำนกรรมกำร  LID = ประธำนกรรมกำรอิสระ ID = กรรมกำรอิสระ 
CA = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ CIC =  ประธำนกรรมกำรลงทุน  
CNCG = ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
CCRM = ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร   ED = กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
A = กรรมกำรตรวจสอบ  IC = กรรมกำรลงทุน  NED = กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
NCG = กรรมกำรสรรหำฯ  CRM = กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

(ก) หลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรจดัให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสำหกรรมกลุ่มพลงังำน 

และสำธำรณูปโภค ประสบกำรณ์  ภำระหน้ำท่ี  ขอบเขตของบทบำท และควำมรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยหน้ำท่ี และควำม

รับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน กำรเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จะไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิม รวมทั้งสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม แต่

ทั้งน้ี ตอ้งสอดคลอ้งกบัควำมเจริญเติบโต และควำมแขง็แกร่งของผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัดว้ย 
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(ข) หลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง 

 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และผู ้บริหำรระดับสูง จะเป็นไปตำมหลักกำร และนโยบำยท่ี

คณะกรรมกำรก ำหนดภำยในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับ

ค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจในระยะยำว จะตอ้งสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั และผล

กำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละคน 

 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร จะเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรประเมินผลงำนของ

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกับเป็นผูเ้ห็นชอบผลกำรประเมินของผูบ้ริหำรระดับสูงเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือน ำไปใช้ในกำร

พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยใชบ้รรทดัฐำนท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนำ้ตำมเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึง

รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน ผลงำนท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ในระยะยำว กำรพฒันำผูบ้ริหำร 

ผลกำรประเมินขำ้งตน้จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ  

8.1.3  การก ากบัดูแลบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 คณะกรรมกำรบริษทัมีกลไกในกำรก ำกบัควบคุมดูแลกำรจดักำร และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจ เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยนอกจำกจะส่งผูบ้ริหำรของบริษทัเขำ้ไปเป็นผูมี้อ ำนำจควบคุม

ในบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั และ บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั (สปป.ลำว) แลว้ยงัไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยจดักำร 

เป็นคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (Sub-Board Committee) โดยก ำหนดบทบำท และกรอบแนวทำงในกำรปฏิบติั 

พร้อมทั้งกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ไวอ้ยำ่งพอเพียง 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยจดักำร ดงัน้ี 

คณะกรรมการก ากบัดูแลบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ปี 2563-2564 

กรรมการบริษัท ต าแหน่งใน บมจ.เดม็โก้ DP DDL 

1. นำยนริศ  ศรีนวล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

2. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั ประธำนกรรมกำรสรรหำ  พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร   

3. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร   
4. นำยปริญช ์ ผลนิวำศ ประธำนกรรมกำรลงทุน   
5. นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรควำมยัง่ยนื   
6. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร   
7. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร   

ฝ่ายจดัการ ต าแหน่งใน บมจ.เดม็โก้ DP DDL 

1. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   
2. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำรผูจ้ดักำร   
3. นำยฉตัรชยั  พืชพนัธ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยสนบัสนุนธุรกิจ   
4. น.ส.รัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยพฒันำธุรกิจ   
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หมำยเหต ุ
  ประธำน SBC 
  กรรมกำร SBC 

  บมจ.เด็มโก ้ในฐำนะบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้ควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่มธุรกิจใหด้ ำเนิน

ธุรกิจไปในทิศทำงท่ีสอดคลอ้ง ประสำนกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้ งน้ี เพ่ือให้กำรประกอบธุรกิจ และกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่ นอกจำกกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้

มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั  เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรเสนอแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีมีควำมสำมำรถและมีควำม

เช่ียวชำญในธุรกิจแต่ละดำ้น เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง  เป็นตวัแทนบริษทัในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือร่วมก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ให้สอดคลอ้งกบันโยบำย

หลกัของเด็มโกแ้ลว้  ยงัไดก้ ำหนดบทบำท และกรอบแนวทำงในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีให้กบักรรมกำรตวัแทนของบริษทั เพ่ือสร้ำง

กระบวนกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส ป้องกนักำรเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และระเบียบกำรท ำธุรกรรมภำยในกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงมีกำร

ก ำหนดหลกัเกณฑท่ี์สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องทำงกำรและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำน มีกำรปกป้อง

สิทธิและรักษำผลประโยชน์ของบริษทั  กบัใหค้ณะกรรมกำรลงทุนท ำหนำ้ท่ีควบคุม ดูแลให้บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม ทุกบริษทั 

ด ำเนินงำนตำมนโยบำย และพนัธกิจท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดดว้ย 

  ในกำรก ำหนดบทบำทและกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี คณะกรรมกำรก ำกับดูแลบริษทัย่อย พร้อมกับกฎบัตร

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

1. พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย โดยให้ก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เวน้

แต่บริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทขนำดเล็กท่ีเป็น Operating Aarms ของบริษัท คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ประธำน

กรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูแ้ต่งตั้งก็ได ้

2. ก ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัตำมขอ้ (1) และให้ตวัแทนของบริษทัดูแลให้

กำรปฏิบติัเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัยอ่ย 

ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีผูร่้วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมกำรตอ้งก ำหนดนโยบำยใหต้วัแทนท ำหนำ้ท่ี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัยอ่ย 

และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัแม่ 

3. ก ำหนดใหมี้ระบบควบคุมภำยในของบริษทัยอ่ยอยำ่งเหมำะสม รัดกมุเพียงพอและกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำม

กฎหมำยและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4. เปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

กำรท ำรำยกำรอ่ืนท่ีส ำคญั กำรเพ่ิมทุน กำรลดทุน กำรเลิกบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

5. กรณีเป็นกำรเขำ้ร่วมทุนในกิจกำรอ่ืนอยำ่งมีนยัส ำคญั เช่น มีสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อย

ละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุน หรืออำจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยส ำคัญต่อบริษัท คณะกรรมกำรควรดูแลให้มีกำรจัดท ำ 

Shareholders Agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนเก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร และกำรมีส่วนร่วมใน
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กำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อใหส้ำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัไดต้ำม

มำตรฐำน และก ำหนดเวลำ 

6. กรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อย มีรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกัน หรือได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส ำคัญของบริษัทฯ ตำม

หลกัเกณฑ์ของ ตลท.บริษทัไดป้ฏิบติัตำมท่ีตลท.ก ำไวใ้นเร่ืองดงักล่ำวโดยขอควำมเห็นชอบของผูถื้อหุ้นในกำรตกลงเขำ้ท ำ

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัฯ โดยมีคะแนนเสียง ไม่ต ่ำกวำ่สำมในส่ี

ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อ

หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

7. ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้พนักงำนบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทุน ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ

บริษทั ก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน ทั้ งของบริษทั และบริษทัใน

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุน ท่ีจะตอ้งรับทรำบ และปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว รวมถึงจรรยำบรรณ นโยบำยส ำคญั และ

ระเบียบวิธีปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนั ทั้งน้ี เพ่ือให้เสริมสร้ำงควำมรู้

ควำมเขำ้ใจ และเน้นย  ้ำถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้แก่พนักงำนทุกระดบัของบริษทั และบริษทัในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วมทุน ผำ่นกำรจดักิจกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรต่ำง ๆ โดยบริษทัไดเ้ชิญพนกังำนบริษทัในบริษทัยอ่ยและบริษทั

ร่วมทุน เขำ้ร่วม และไดเ้ผยแพร่บทควำม และข่ำวสำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรไปสู่พนกังำนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

ทุนดว้ยเช่นเดียวกนั 

8.1.4  การตดิตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัตใินการก ากบัดูแลกจิการ  

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะยกระดบัและส่งเสริมกรอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้ดียิ่งข้ึน โดยบริษทัได้ก ำหนดให้มีหลกัเกณฑ์
กำรปฏิบัติ ส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทัและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเพ่ิมเติมโดยมีสำระส ำคญั อำทิ กำรก ำหนดให้มีตำรำง
แผนงำน กำรประชุมประจ ำปีส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั (Yearly Meeting Plan) กำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัตอ้ง
ประชุม กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วมประชุม อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
รำยงำนต่ำง ๆ อำทิ กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง กำรพฒันำห่วงโซ่อุปทำนท่ียงัยืน อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง รวมทั้งต ้องพิจำรณำ
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยในดว้ยทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
หน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำและอนุมติั และให้ควำมเห็นเก่ียวกบั 

รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ นอกจำกน้ี บริษทัไดก้ ำหนดระเบียบปฏิบติัและจดัท ำขอบเขตของธุรกรรมกบั บุคคล
ท่ีมีส่วนไดเ้สีย โดยก ำหนดประเภทและขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีบริษทั
กระท ำเป็นปกติในกำรประกอบธุรกิจ  

บริษทัไดมี้กำรด ำเนินกำรและติดตำมเพ่ือใหเ้กิดกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เช่น 
1. กำรดูแลพนกังำน และกำรไม่เลือกปฏิบติั 
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2. กำรต่อตำ้นกำรแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 

3. กำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขอนำมยั และควำมปลอดภยั 

4. กำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลสำรสนเทศ 

รวมถึง มีกำรติดตำมเพ่ือใหเ้กิดกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอีก 4 ดำ้น ดงัน้ี 

1. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรเด็มโก ้ถือเร่ืองควำมขดัแยง้ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษทั เป็นนโยบำยท่ี
ส ำคญั โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และก ำหนดแนวปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ไวใ้น
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ ท่ีก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของ
ตนเอง และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง เพ่ือหลีกเล่ียงกำรใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของเด็มโก ้แสวงหำ
ประโยชน์ส่วนตน เด็มโกจึ้งไดมี้กำรก ำหนดขอ้ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของเด็มโก ้ดงัน้ี 

1.  หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 
2.  หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้กระท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบั

ท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ีหำ้มมิใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นมีส่วนใน
กำรพิจำรณำอนุมติั 

3.  ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือท่ีเป็นควำมลบัไปใชห้รือ
น ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

4.  ไม่ใชเ้อกสำรหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัในกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบับริษทั 
เด็มโก ้ถือนโยบำยดำ้นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เป็นนโยบำยส ำคญั ดงันั้นคณะกรรมกำรตรวจสอบเด็มโก ้จึง

ไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยไดรั้บกำรอนุมติัเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
7/2560 และให้มีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ด ำเนินกำรจดัวำงระบบกำรควบคุมเป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน โปร่งใส ในกำร
บริหำรจดักำรใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดยไดก้ ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และขอ้พึงปฏิบติัในกำรท ำงำนของบริษทั  ดงัน้ี 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งรักษำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูลภำยในของบริษทั                                                        
2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งไม่น ำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูลภำยในของบริษทัไป  

เปิดเผย หรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่ำ โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม   
และไม่วำ่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และลูกจำ้งของบริษทัจะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์อง  
บริษทัโดยใช้ควำมลบัและ/หรือ ขอ้มูลภำยในบริษัท และ/หรือเขำ้ท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ควำมลบัและ/หรือ  
ขอ้มูลภำยในของบริษทั อนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ขอ้ก ำหนดน้ีให้
รวมควำมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และลูกจำ้งของบริษทัดว้ย  
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 กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนไดล้งนำมรับทรำบภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องตนในบริษทัรวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 
แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกท่ำนมีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพยข์องตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงัน้ี 

1.   กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง 
      กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
 2.   กำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกคร้ังเม่ือมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับหลกัทรัพย ์

ภำยใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดรำยกำรข้ึน พร้อมทั้งส่งส ำเนำรำยงำนน้ีให้เลขำนุกำรของบริษทัเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐำน
ทุกคร้ัง 

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กำรด ำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ กับผูเ้ก่ียวข้องทำงธุรกิจ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ โปร่งใส ซ่ือสัตย ์
ตรวจสอบได ้และไม่คอร์รัปชนั โดยปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัของ เด็มโก ้รวมทั้งไม่ท ำใหเ้กิด
ขอ้ครหำ หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั จึงก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไว ้ดงัน้ี 

1. บุคลำกรของ เด็มโก ้ตอ้งไม่ด ำเนินกำรหรือเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรให้/รับ สินบนทุกรูปแบบ 
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ เด็มโก้ รวมทั้ งระเบียบ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. บุคลำกรของ เด็มโก ้ตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัเก่ียวกบักำรรับ กำรใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน
ใด รวมถึงค่ำบริกำรตอ้นรับ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ทั้งน้ี กำรให้หรือรับของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง ตอ้งเป็นไปเพ่ือ
วตัถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนั้น โดยมีมูลค่ำท่ีเหมำะสม และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

3. กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล และกำรให้เงินสนับสนุนของ เด็มโก ้มีขั้นตอนกำรตรวจสอบ อนุมติั และสอบทำน โดย
ตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบียบของ เด็มโก ้เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรบริจำคเพื่อกำรกศุลหรือกำร
ใหเ้งินสนบัสนุนไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ 

4. เด็มโก ้จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบระบบและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนขำยและกำรตลำด รวมทั้งงำนจดัหำพสัดุ
และท ำสัญญำอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น และบริหำรจดักำรให้มี
วธีิกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 

5. เด็มโก ้มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีสะทอ้นถึงควำมมุ่งมัน่ต่อมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และมีนโยบำยท่ีจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรท่ีปฏิเสธ กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำร
กระท ำนั้นจะท ำให้ เด็มโก ้สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดย เด็มโก ้มีกระบวนกำรส่ือสำรอยำ่งชดัเจนเก่ียวกบันโยบำย
ดงักล่ำว 
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6. ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองต่อส ำนักงำนตรวจสอบ เพ่ือด ำเนินกำร
ตรวจสอบหำกพบประเด็นท่ีมีกำรปฏิบัติไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งแจ้ง
หน่วยงำนผูป้ฏิบติัเพ่ือใหมี้กำรปรับปรุงมำตรกำรควบคุม 

7. เด็มโก ้จดัให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบนัทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพ่ือยนืยนัควำมถูกตอ้ง
และเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน ตลอดจนขั้นตอนกำรปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ไม่มีรำยกำรใดท่ีไม่ไดรั้บกำร
บนัทึก หรือไม่สำมำรถอธิบำยได ้หรือรำยกำรท่ีเป็นเท็จ 

8. เด็มโก ้จดัใหมี้ขั้นตอนเพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบญัชีและกำรเก็บรักษำขอ้มูล
ไดรั้บกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือยืนยนัประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กำรบนัทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลกัฐำนอยำ่งเพียงพอเพ่ือใชใ้นกำรตรวจสอบ 

9. เด็มโก ้จดัให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอยำ่งต่อเน่ืองแก่บุคลำกรของ เด็มโก ้เพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอยำ่ง
แทจ้ริงเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ควำมคำดหวงัของ เด็มโก ้และบทลงโทษหำกไม่ปฏิบติัตำม
มำตรกำรน้ี 

10. เด็มโก ้ส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบติัไปยงับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมบริษทัอ่ืนท่ี เด็มโก ้มี
อ ำนำจในกำรควบคุม คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำย 
เพ่ือทรำบและน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั 

11. บุคลำกรของ เด็มโก ้ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
โดย เด็มโก ้จดัใหมี้ช่องทำงกำรแจง้เบำะแส รวมทั้งเม่ือบุคลำกรตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

12. คณะท ำงำนด้ำนพฒันำควำมอย่ำงย ัง่ยืนของ เด็มโก ้มีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีต่อคณะกรรมกำรควำมยัง่ยืน คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  
และคณะกรรมกำร เด็มโก ้โดยสม ่ำเสมออยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

13. ส ำนกังำนตรวจสอบสำมำรถรำยงำนประเด็นท่ีพบอยำ่งเร่งด่วนต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้ 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

เด็มโก ้ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรติดต่อส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพ่ือกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวำ่งกนั ตลอดจนรับฟัง
ควำมคิดเห็นและค ำแนะน ำของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำก
กำรปฏิบัติของ เด็มโก้ สำมำรถร้องเรียน แนะน ำ ติชม  หรือแจง้เบำะแส ต่อเด็มโก้ได้หลำยด้ำนทั้ งด้ำนธรรมำภิบำล รวมถึง
พฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจำกพนกังำนเอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนดว้ย เด็มโก ้ให้
ควำมส ำคญักบักำรเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นควำมลบั ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวจะรับรู้เพียงเฉพำะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำย 
และเก่ียวขอ้งดว้ยเท่ำนั้น เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียนและไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรรับเร่ืองและสอบสวนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์
อกัษร  โดยเด็มโก ้ไดจ้ดัท ำช่องทำงกำรติดต่อ ร้องเรียน หรือแจง้เบำะแส ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ E-mail Address :  Auditcom @demco.co.th 

(2) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
 E-mail Address : goodgovernance@demco.co.th  

mailto:goodgovernance@demco.co.th
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(3) เลขำนุกำรบริษทั  E-mail Address :  Com_Secretary@demco.co.th  

(4) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  E-mail Address :  AC_Secetary@demco.co.th 

(5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร  
E-mail Address :  Gov_Secetary@demco.co.th 

(6) ตูรั้บควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ติดตั้ง ณ ส ำนกังำนใหญ่ 
ส่งจดหมำย หรือช่องทำงอ่ืนตำมสมควรและปลอดภยั  ถึง ส ำนักงำนตรวจสอบ  บริษทั เด็มโก ้ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 59  ม.1  ต.สวนพริกไทย  อ.เมือง จ.ปทุมธำนี  12000  หรือโทรสำร 02-9595811 ต่อ 2018 

ซ่ึงเด็มโกมี้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยถือวำ่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบัและจะด ำเนินกำรพิสูจน์หำขอ้เท็จจริง 
เพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ทีร้่องเรียนหรือให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต 

 ผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยนั้นจะท ำให้เกิด
ควำมไม่ปลอดภยั หรือเกิดผลกระทบในทำงลบใด ๆ 

 เด็มโกถื้อวำ่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและผลกระทบในทำงลบ
ของผูร้ำยงำนแหล่งท่ีมำของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส ำคญั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรสอบสวนหรือหำ
ขอ้เท็จจริง มีหนำ้ท่ีในกำรรักษำควำมลบัของผูใ้หข้อ้มูลอยำ่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่ำฝืนจะถือเป็นกำรกระท ำผิดวนิยัร้ำยแรง 

 หำกมีกำรกระท ำท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบำะแส หรือผูท่ี้เป็นพยำน ถือเป็นกำรกระท ำผิดวนิยัร้ำยแรง และ
อำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยได ้

 กรณีท่ีผูร้้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดผลกระทบในทำงลบ ผูร้้องเรียนสำมำรถร้องขอใหเ้ด็ม
โกก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมได ้หรือเด็มโกอ้ำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอ หำก
เห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดผลกระทบในทำงลบหรือควำมไม่ปลอดภยั 

 ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในทำงลบจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรมโดยใน
ปี 2563 บริษทัไม่ไดรั้บประเด็นกำรร้องเรียน 

 

8.2  รายงานผลการปฎิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) (“เด็มโก”้) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1.  นำยนริศ   ศรีนวล  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั  กรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยปริญช ์ ผลนิวำศ  กรรมกำรตรวจสอบ   
4.  นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยมี นำงสำววรรณฤดี  สุวพนัธ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกัตรวจสอบ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระตำมขอบเขต หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั โดยถือปฏิบติัตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งตำมแนวปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด โดยสอบทำนและผลกัดนัให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำม
กฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ เหมำะสม มีระบบกำรตรวจสอบภำยใน ท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
ถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลำ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทั เพ่ือ
สร้ำงควำมโปร่งใสใหก้บัองคก์ร ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจ ำนวน 8 คร้ัง โดยมีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วม
ประชุมครบองคป์ระชุมทุกคร้ัง  ดงัน้ี 
 

ช่ือ -นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/คร้ังการประชุม 

1. นำยนริศ  ศรีนวล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
2. นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
3. นำยปริญช ์ ผลนิวำศ กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 
4. นำยปัญญ ์  เกษมทรัพย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 8/8 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ชิญฝ่ำยจดักำร ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมตำมวำระต่ำง ๆ เพื่อ
หำรือในประเด็นท่ีมีควำมส ำคญั หรือประเด็นท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ทั้งน้ีสำมำรถดูรำยละเอียดรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมเอกสำรแนบ 6  
 
8.3  สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ 
 คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกิจกำร (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”)  มีจ ำนวน 4 คน 
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร มี
สดัส่วนกรรมกำรอิสระมำกกวำ่ร้อยละ 50   

ในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำฯ  จดัใหมี้กำรประชุม จ ำนวน 6 คร้ัง  ดงัน้ี 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง รวม 
1 นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 6/6 
2 นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำรสรรหำฯ 5/6 
3 นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง* กรรมกำรสรรหำฯ 4/4 
4 นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรสรรหำฯ 4/6 
5 นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย*์ กรรมกำรสรรหำฯ 2/2 

หมำยเหตุ  มีกำรปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2563 โดยแต่งตั้งนำยปัญญ ์เกษม
ทรัพย ์แทนนำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง  และเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม  2563 แต่งตั้งนำยปริญช ์ ผลนิวำศ แทนนำยสงวน  
ตงัเดชะหิรัญ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและ
ก ำกบัดูแลกิจกำร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร โดยมีรำยนำม ดงัน้ี 

1. นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั 
ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 

2. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ 
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

3. นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 

4. นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร 

 มีรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนักงำนตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ   คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่งอิสระ รอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล  ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ี และ
ควำมรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรฯ  ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดใ้หไ้ว ้

 ส ำหรับปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร มีกำรประชุมจ ำนวน 6 คร้ัง เพ่ือ
พิจำรณำภำรกิจ ดงัน้ี 

ด้านสรรหา 

 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ไดด้ ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำและ
เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือใหพิ้จำรณำแต่งตั้งบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม ก่อนจะน ำเสนอท่ีประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรบริษทั 

 ในปี 2563 คณะกรรมกำรเด็มโก ้ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเห็นวำ่เหมำะสม เพ่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในระหวำ่งวนัท่ี 8 ตุลำคม ถึง 30 ธนัวำคม 2563 ปรำกฎวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดเสนอ
รำยช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้สู่กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564  ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยผำ่นระบบกำร
เผยแพร่ข่ำวสำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2564 

 พิจำรณำแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ย (Boards Committee) ประจ ำปี 
2563 ให้มีควำมครบถว้น เหมำะสม สอดคลอ้ง ตำมนโยบำยธรรมำภิบำล และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของกลุ่ม
ธุรกิจเด็มโก ้

 จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ยทั้ง 4 คณะ และกรรมกำรรำยบุคคล 
ประจ ำปี 2563 รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทั และเปิดเผยผลกำรประเมินในรำยงำนประจ ำปี 
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ด้านพจิารณาค่าตอบแทน 

 ส ำหรับปี 2563 ไดมี้กำรประชุมเพื่อพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั โดยพิจำณำจำกผลประกอบกำร
และขนำดธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้แนวปฏิบติัท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั 
หรือท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกัน รวมทั้งภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีต่อกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเด็มโก ้เพ่ือให้ควำมเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั   นอกจำกน้ี
ไดพิ้จำรณำหลกัเกณฑ์หรือวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ผลประโยชน์อ่ืนให้บุคคลภำยนอกท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษำ
และผูบ้ริหำร พนกังำนในกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติั ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงดว้ย 
 ทั้งน้ี ขอ้มูลค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละท่ำนปรำกฎอยูใ่นหวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงใน
รำยงำนประจ ำปี 2563 

ด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 พิจำรณำทบทวนนโยบำยธรรมำภิบำลต่ำง ๆ ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษทัจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้เสนอแนะจำกผลกำรประเมินโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR)  หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  รวมถึงน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
มำปรับใชต้ำมควำมเหมำะสมกบับทบำทของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้

 ใหค้วำมเห็นชอบนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้
 พิจำรณำผลกำรประเมินโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies : CGR) ท่ีจัดโดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)  และให้
ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และพฒันำนโยบำย และแนวปฏิบติัต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ
ของโครงกำรประเมินดงักล่ำว 

 พิจำรณำรำยงำนกำรรับขอ้เสนอแนะและเร่ืองร้องเรียนจำกผูมี้ส่วนได้เสียของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ตำมท่ีได้มีก ำหนด
ช่องทำงและขั้นตอนกำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียของเด็มโกผ้่ำนเวบ็ไซต ์www.demco.co.th โดยจะมีกำรส่ง
ขอ้มูลดงักล่ำวไปท่ี E-mail address : goodgovernance@demco.co.th ซ่ึงคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จะเป็นผูรั้บขอ้
ร้องเรียนโดยตรง ในปี 2563 ไม่ปรำกฎเร่ืองร้องเรียนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียของเด็มโก ้

 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือพฒันำสู่ควำมยัง่ยนื  
ด ำเนินกำรทบทวนนโยบำย และกลยทุธ์กำรพฒันำควำมยัง่ยืน โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมยัง่ยืน ตำมกระบวนกำรในกำร

ขับเคล่ือนธุรกิจสู่ควำมยัง่ยืน โดยคณะกรรมกำรบริษัท มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ งคณะกรรมกำรควำมยั่งยืน (Sustainable 
Development Committee : Board Committee) เพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยทุธศำสตร์หลกัในกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยนื (SD Strategies) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ยทุธศำสตร์คือ 

1. กำรพฒันำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ เพ่ือสร้ำงนวตักรรม และใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 
2. บริหำรจดักำรพนัธมิตร CLMV และห่วงโซ่อุปทำนคุณค่ำท่ีย ัง่ยนื 
3. กำรบริหำรจดักำรผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมกำรอนุรักษพ์ลงังำน และกำรใชท้รัพยำกรอยำ่ง

คุม้ค่ำ 

http://www.demco.co.th/
mailto:goodgovernance@demco.co.th
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4. ปลูกฝังและส่งเสริมใหก้ำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนขององคก์ร 
5. ส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และสร้ำงวฒันธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 

 โดยมีเป้ำหมำยเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกเขำ้กลุ่มรำยช่ือหุ้นย ัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment : 
THSI) ภำยในปี 2566 
 จำกควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้ดว้ยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย
ของเด็มโก ้ส่งผลใหเ้ด็มโกรั้บรำงวลัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม อนัไดแ้ก่ 
 ผลกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนไทย ประจ ำปี 2563 (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies 2020) ระดบั 5 ดำว จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : 
IOD) 

 ไดรั้บกำรรับรองให้เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Private Sector Collective 
Against Corruption : CAC) ตั้งแต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2559 และไดรั้บต่ออำยกุำรรับรองมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์
รัปชนั เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 

 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในระดับดีมำก (96.5/100 คะแนน) โดยสมำคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร  ได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำง
ละเอียดครบถว้นดว้ยควำมรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนใหค้วำมเห็นอยำ่งตรงไปตรงมำ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรอย่ำง
สมดุล และควำมเขม้แขง็ทำงศกัยภำพกบักำรด ำเนินงำนระยะยำว เพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจเด็มโกพ้ฒันำไปสู่ควำมยัง่ยนืต่อไป 

 
          นำยเสริมศกัด์ิ  จำรุมนสั 

    ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร 
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    คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้รับกำรแต่งตั้ งโดย

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 3 คน และตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 คน  
ในปี  2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  จดัใหมี้กำรประชุม จ ำนวน 4 คร้ัง  ดงัน้ี 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

     หมำยเหตุ  มีกำรปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยแต่งตั้ งนำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ์  เป็นกรรมกำร
บริษทัควำมเส่ียงองคก์รเพ่ิมเติม 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง รวม 
1 นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง ประธำนกรรมกำรฯ 4/4 
2 นำยนริศ  ศรีนวล กรรมกำรฯ 4/4 
3 นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำรฯ 4/4 
4 นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรฯ 2/2 
5 นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ กรรมกำรฯ 4/4 
6 นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำรฯ 4/4 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรสนบัสนุน 
และปฏิบติักำรในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รของบริษทั มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ ทิศทำง และกลยุทธ์ของบริษทั ลดผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของ
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ ทั้งดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม สำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินธุรกิจว่ำ บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสำมำรถรองรับควำมเส่ียงไดใ้นทุกมิติ บนหลกักำร
พ้ืนฐำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรตำมแนวทำงสำกล (COSO Enterprise Risk 
Management Framework) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้ งองค์กรจนกลำยเป็นวฒันธรรมบริษทั  
ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรบริษทัจ ำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ประกอบดว้ย 

1. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยนริศ   ศรีนวล  กรรมกำร 

3. นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ กรรมกำร 

4. นำยโอฬำร ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำร (ไดรั้บแต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2563) 

5. นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์  กรรมกำร 

6. นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั  กรรมกำร 

7. หวัหนำ้สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง  เลขำนุกำร   

ท ำหนำ้ท่ีก ำหนดและทบทวนนโยบำยกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ก ำกบัและสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงให้มี
แผนด ำเนินกำรลดผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร และรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงรำยงำนกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะส่งผลกระทบ
เป็นทำงลบต่อบริษทัใหก้บัคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ได้มีกำรประชุมจ ำนวน 6 คร้ัง และมีกำรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คร้ัง โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของงำนท่ีปฏิบติัในปี 2563 ดงัน้ี  

1.   อนุมติัแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ประจ ำปี  2563 เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่ง
สม ่ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ 

2.   พิจำรณำกลัน่กรอง รับทรำบ ติดตำม และให้ขอ้เสนอแนะผลกำรปฏิบติังำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร
ประจ ำปี 2563 

3.   อนุมติัคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง (ฉบบัปรับปรุง ตุลำคม 2563) คู่มือกำรบริหำรจดักำรในภำวะวกิฤต และแผนกำร
ส่ือสำรในภำวะวกิฤต 

4.   อนุมติัแผน Business Continuity Plan COVID – 19   เพ่ือรับมือกบัเหตุกำรณ์โรคระบำดไวรัสโควดิ  – 19  
5.   ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรท่ีได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์โรคระบำดไวรัสโควิด - 19 พร้อมให้ค ำแนะน ำ 

ขอ้เสนอแนะในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง  
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โดยสรุป คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรมีควำมมุ่งมัน่ ทุ่มเทท่ีจะพฒันำ ปรับปรุงระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงคู่มือต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้ดียิ่งข้ึน เหมำะกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้บริษทัสำมำรถ
บริหำรควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เหมำะสม และควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้สำมำรถสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้
เติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน และสร้ำงควำมมัน่ใจใหน้กัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีตั้งในระยะยำวภำยใต้
สภำพแวดลอ้มท่ีทำ้ทำยในปัจจุบนัไดอ้ยำ่งเตม็ศกัยภำพ 

 

     นำยปรำโมทย ์อินสวำ่ง 

   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร   
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  คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมกำรลงทุน (Investment Committee : IC)  ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวนกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5 

คน ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรไม่เกิน 2 คน โดยประธำนกรรมกำรลงทุนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

ในปี  2563 คณะกรรมกำรลงทุน  จดัใหมี้กำรประชุม จ ำนวน 6 คร้ัง  ดงัน้ี 
ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง รวม 
1 นำยปริญช ์ ผลนิวำศ ประธำนกรรมกำรฯ 6/6 
2 นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรฯ 6/6 
3 นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั กรรมกำรฯ 5/6 
4 นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง* กรรมกำรฯ 2/2 
5 นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต*์* กรรมกำรฯ 2/2 
6 นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย*์ กรรมกำรฯ 4/4 

  หมำยเหตุ  1.) มติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 วนัท่ี 21 กรกฎำคม 2563 แต่งตั้ ง นำย
ปรำโมทย ์อินสว่ำง ท ำหน้ำท่ีแทน นำยปัญญ์ เกษมทรัพย ์และแต่งตั้ง นำยพงษ์ศักด์ิ ศิริคุปต์ กรรมกำรท่ีเป็น
ผูบ้ริหำร  เป็นกรรมกำรลงทุนเพ่ิมเติม 
2.)  มติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2563 วนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563 แต่งตั้ง นำยสงวน ตงัเดชะหิรัญ 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร เป็นกรรมกำรลงทุนเพ่ิมเติม โดยใหมี้ผล ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2564  

 



  บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                                 รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1One Report)                  

รำยงำนประจ ำปี 2563 หนำ้ท่ี 203 

รายงานของคณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมกำร บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ตระหนกัถึงประโยชน์และควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดีตำมหลกัปฏิบติัประกำรหน่ึง ได้แก่ กำรมุ่งเน้นให้บริษทัรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงดำ้นกำรเงิน ด้วยกำรก ำหนดให้บริษทัมี
มำตรกำรก ำกบั ดูแล และติดตำมควำมพอเพียงของสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ มีกลไกตรวจจบัสัญญำณท่ีจะแสดงให้เห็น
แนวโน้มของปัญหำทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงมีแผนงำนในกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเหมำะสม ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไป
ตำมเกณฑ ์มำตรฐำนและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรลงทุนเป็นคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือช่วยคณะกรรมกำรบริษทัในกำรก ำกบั 
ดูแล ก ำหนดแผนกำรลงทุนของบริษทัให้เป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุน ค ำนึงถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงและผลตอบแทนกำร
ลงทุนเป็นส ำคญั กลัน่กรอง และติดตำมแผนงำนและกำรลงทุน รวมถึงกำรบริหำรดำ้นกำรเงินและสภำพคล่องของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรลงทุน ประกอบดว้ย 
1. นำยปริญช ์  ผลนิวำศ   ประธำนกรรมกำรลงทุน 
2. นำยโอฬำร   ปุ้ยพนัธวงศ ์ กรรมกำรลงทุน 
3. นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง   กรรมกำรลงทุน 
4. นำยพงษศ์กัด์ิ   ศิริคุปต ์  กรรมกำรลงทุน 
5. นำยไพฑูรย ์  ก ำชยั  กรรมกำรลงทุน 
 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรลงทุนจดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรลงทุน 6 คร้ัง เพ่ือด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมำย ดงัน้ี 
1. ติดตำมสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมถึง แผนกำรบริหำรสภำพคล่องท่ีเหมำะสม

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน 
2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย พร้อมเสนอแนะแนวกำรแกไ้ข

และปรับปรุงเพ่ือท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนดียิง่ข้ึน 
3. ทบทวนแผนงำน และงบประมำณปี 2563 ใหส้อดคลอ้งกบัภำวะเศรษฐกิจ ปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ ผลกำรด ำเนินงำน 

และฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
4. พิจำรณำแผนยทุธศำสตร์องคก์ร รวมถึงกลัน่กรองแผนยทุธศำสตร์ ประมำณกำรทำงกำรเงิน และงบประมำณ

ประจ ำปี 2564 ของกลุ่มบริษทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 
5. กลัน่กรองโครงกำรลงทุนท่ีฝ่ำยบริหำรน ำเสนอ เพ่ือใหมี้ควำมเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบันโยบำยและเป้ำหมำย

ตำมแผนกำรลงทุนของบริษทั โดยค ำนึงถึงผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน ปัจจยัเส่ียงต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงให้
มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

6. ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลโครงกำรท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้งทุน และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 
7. ติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั ปรับเปล่ียนแผนงำนของกำรข้ึนระบบ 

Enterprise Resource Planning (ERP) พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบค่ำใชจ่้ำยของโครงกำร และพิจำรณำปรับ
งบประมำณกำรลงทุนระบบ ERP ใหมี้ควำมเหมำะสม 
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คณะกรรมกำรลงทุนมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรบริหำรกำรเงินและ
สภำพคล่อง กลัน่กรองแผนกำรลงทุนและกำรจดัหำแหล่งเงินทุน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและกำรแข่งขนั เพ่ิม
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่ำของกิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 
 
 

  นำยปริญช ์ผลนิวำศ 
                                                                                                                                          ประธำนกรรมกำรลงทุน 
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 คณะกรรมการความยัง่ยืน 
คณะกรรมกำรควำมยัง่ยืน (Corporate Sustainability Committee : CSC) ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือ

วนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563  เพ่ือช่วยเสริมสร้ำงและก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ควำมยัง่ยืนในระดบัองค์กร และ
เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินกำรตำมทิศทำง นโยบำย และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก ้มีกำรบูรณำกำรกรอบและ
ประเด็นควำมยัง่ยนืท่ีส ำคญั (Materiality) และแนวทำงสู่กำรพฒันำควำมยัง่ยนืท่ีมีควำมชดัเจน  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรลงทุนยงัไม่ไดจ้ดัใหมี้กำรประชุม 
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9.  การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบภำยใน โดย
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน ใหดู้แลและสอบทำนระบบควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง ใหมี้ประสิทธิภำพเพียงพอและถูกตอ้งตำมกรอบแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี (Corporate Governance : CG) และมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ตำมเจตนำรมณ์ของโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองตั้งแต่ปี 2559 ต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั โดยอำ้งอิงกรอบแนวทำงปฏิบติั
ด้ำน กำรควบ คุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) – Internal 
Control Integrated Framework ซ่ึงก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว ้5 ดำ้น 17 หลกักำร  

โดยมีหน่วยงำนในสงักดัส ำนกังำนตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยก ำกบัและควบคุมท ำหนำ้ท่ี
ตรวจสอบและสอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ กำร
ปฏิบติังำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใชท้รัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษทัอยำ่งคุม้ค่ำสมประโยชน์ รวมถึงมีกำรควบคุมดำ้น
กำรด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย
ต่ำง ๆ ของบริษทั และให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำร
ทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บนพ้ืนฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม 

 
9.1.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นกระบวนการทีก่ ากบัดูแลโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ ซ่ึงการด าเนินการ

ตามองค์ประกอบหลกัของ COSO ทั้ง 5 ด้าน 17 หลกัาร มดีงันี ้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  

1.1 องค์กรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม   ผูบ้ริหำรทุกคนของบริษทั บริหำรงำนตำมนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี และนโยบำยต่ำง ๆ ท่ีบริษทัก ำหนด ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีและยึดมัน่ตำมแนวทำงหรือแนวปฏิบติัท่ี

ก ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณ ของบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และคุ่มือปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งมีกำรส่ือสำรภำยในใหบุ้คลำกรรับทรำบและปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง สม ่ำเสมอ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาการด าเนินงานด้านการ

ควบคุมภายใน   บทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ไดถู้กก ำหนดให้มีควำมเป็นอิสระแยกจำกฝ่ำยบริหำร

อยำ่งชดัเจน โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนให้สอดคลอ้งและเป็นไปตำมยทุธศำสตร์

ของประเทศ และตำมกรอบและขอ้บงัคบัของกฎหมำย หน่วยงำนก ำกบัดูแล และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้กำร

ก ำกับดูแลกิจกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียงองคก์ร เพ่ือช่วยท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

1.3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและหน้าที่ความ

รับผดิชอบทีชั่ดเจน เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการ  บริษทัมีกำร
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ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนใหมี้ควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบับทบำท ภำรกิจ กำรด ำเนิน

กิจกำรภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียงแปลงในปัจจุบนั เพ่ือใหพ้ร้อมรับต่อควำมเปล่ียนแปลง และกำรขยำยตวัของธุรกิจ 

1.4 มคีวามมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถ   บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำและ

รักษำบุคลำกร โดยไดจ้ดัให้มีแผนกำรฝึกอบรมและแผนกำรพฒันำบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งให้มีกำรพฒันำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีในภำรกิจและควำมรับผิดชอบหลกัหรือในสภำวกำรณ์ท่ีมีกำร

เปล่ียนแปลง โดยมีแผนกำรอบรมรำยปี และรำยต ำแหน่งท่ีส ำคญั ให้มีกำรพฒันำทั้งทำงดำ้น Hard Skill และ Soft 

Skill รวมถึงกำรวำงแผนและเตรียมสรรหำผู ้สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือรักษำควำมต่อเน่ืองและ

ควำมสำมำรถของบุคลำกรในต ำแหน่งท่ีมีนัยส ำคญัขององค์กร รวมทั้งมีกำรก ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำร

ปฏิบติังำนท่ีชดัเจนและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพ่ือจูงใจและรักษำบุคลำกร 

1.5 องค์กรก าหนดให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

บริษทัมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร และก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งงำน เพ่ือใหทุ้กต ำแหน่งไดมี้

ส่วนรับผิดชอบต่อระบบกำรควบคุมภำยในโดยก ำหนดกำรจดัท ำค ำบรรยำยงำน (Job Description)  กำรจดัท ำรำยงำน

ควำมเส่ียงและแผนกำรด ำเนินกำรในควำมเส่ียงต่ำง ๆ ทุกกิจกรรมของกำรด ำเนิน รำยงำนต่อท่ีประชุมผูบ้ริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร และคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ  รวมทั้งกำรด ำเนินกำรผำ่นกระบวนกำร

ตำมระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 :2015 และกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน เป็นตน้ 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
2.1 องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุ และประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
บริษทัก ำหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกลกัษณะงำนหรือกิจกรรม

ขององคก์รท่ีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไม่ครอบคลุมหรือไม่สำมำรถป้องกนัขอ้ผิดพลำดจำกกำรด ำเนินงำน
ได ้รวมถึงกำรไม่ปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีจดัไว ้สำเหตุของควำมเส่ียงอำจเกิดจำกปัจจยัภำยใน และ/หรือปัจจยั
ภำยนอกอย่ำงชดัเจน ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดำ้นบญัชี มีกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละวิธีกำรปฏิบติัท่ีชดัเจน เพ่ือให้กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยครอบคลุมตำมวตัถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยในทั้ง 3 ดำ้น คือ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ระบุ วิเคราะห์ความเส่ียงและวิธีจัดการความเส่ียง ทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุม 
บริษทัระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียง และจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกลกัษณะงำนหรือกิจกรรมท่ีอำจเกิดควำม

ผิดพลำด เสียหำย ไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด รวมทั้งควำมเส่ียงของสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรดูแลป้องกนัรักษำ 
หรือควำมเส่ียงของกระบวนกำรท ำงำนท่ีตอ้งส่งมอบสินคำ้และบริกำรให้ลูกคำ้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในสำมำรถ
ควบคุมจุดอ่อนท่ีมีควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดี  

2.3   พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริตในการประเมนิความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
บริษทัน ำระบบควบคุมภำยในมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกันควำมเส่ียงด้ำนทุจริต โดยก ำหนดจุดควบคุมใน

กิจกรรมท่ีมีปัจจยัเส่ียง เพ่ือระบุมำตรกำรป้องกนัจุดอ่อนของกระบวนกำรท ำงำน หรือประเด็นท่ีมีโอกำสเกิดควำมเส่ียง
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ดำ้นทุจริต และผลกระทบของควำมเส่ียง รวมทั้ งกำรคน้หำสำเหตุของปัจจยัเส่ียง เพ่ือน ำไปสู่กำรพฒันำ และปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน 

2.4 ระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัมีกำรระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยจดัแบ่งเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียง

ดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ ควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด ควำมเส่ียงดำ้นกำรผลิตและบริกำร ควำมเส่ียงดำ้นบริหำร
จดักำรองคก์รและทรัพยำกรบุคคล และควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต กำรก ำหนดเกณฑ์พิจำรณำระดบัควำมส ำคญัของควำม
เส่ียงหลงัจำกระบุปัจจยัเส่ียง โดยพิจำรณำจำกกำรประมำณโอกำสเกิดและควำมถ่ีท่ีควำมเส่ียงอำจเกิดข้ึนว่ำมีมำกน้อย
เพียงใด ซ่ึงผูบ้ริหำรจะพิจำรณำควำมส ำคญัต่อควำมเส่ียงท่ีมีระดบัควำมรุนแรงสูงและสูงมำก โดยจดัเรียงล ำดบัควำมส ำคญั
ของควำมเส่ียงและก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือจดักำรหรือลดควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีควำมเหมำะสม 
โดยมีกำรเฝ้ำระวงัและติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน/แผนกำรบริหำรจดักำรเพ่ิมเติมอยำ่งต่อเน่ือง หรือเม่ือ
สภำพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป 

3.   กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 มีมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทก ำหนดให้ทุกฝ่ำยจัดท ำ

แผนกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง(Action Plan) ของกิจกรรมท่ีมีกำรประเมินวำ่มีควำมเส่ียงในทุกระดบัควำมเส่ียง เพ่ือลด

โอกำสเกิดควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรท ำงำนดว้ยกำรออกแบบกิจกรรมกำรควบคุมภำยในให้สอดคลอ้งกบัระดบั

ควำมเส่ียง เช่น กิจกรรมใดมีผลกำรประเมินควำมเส่ียงสูงจ ำเป็นตอ้งมีกำรก ำหนดแผน/มำตรกำรกำรปรับปรุงกำร

ควบคุมภำยในเป็นล ำดบัแรก โดยแผนดงักล่ำวตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบัสำเหตุควำมเส่ียงและควำมเหมำะสมของกำร

ด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งควำมคุม้ค่ำ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และสอดคลอ้งกบัวิธีกำรพ้ืนฐำนในกำร

จดักำรควำมเส่ียง เป็นตน้ 

3.2 เลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี บริษทัทบทวนประกำศนโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้น

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร โดยก ำหนดให้น ำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มำใชใ้นกำร

ปฏิบัติงำนเพ่ือพฒันำระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ซ่ึงอยูใ่นช่วงทดสอบควำมพร้อมใชง้ำนและจดัท ำ

รำยละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กฎระเบียบขอ้บังคบัของบริษทั หรือ

หน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

จดัท ำแผนป้องกนัและลดควำมเสียหำยของระบบงำนหลกั โดยมีกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกนัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

กำรทดสอบควำมพร้อมใชง้ำนระบบระหวำ่งศูนยค์อมพิวเตอร์หลกักบัศูนยค์อมพิวเตอร์ส ำรอง และกำรเตรียมควำม

พร้อมใหร้องรับภยัคุกคำมดำ้น Cyber Attack   

3.3 จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือน านโยบายที่
ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้ กิจกรรมกำรควบคุมก ำหนดข้ึนตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือให้ผูบ้ริหำรทุกระดบั 
ทรำบว่ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนมีควำมเส่ียงท่ีส ำคัญในเร่ืองใด และในขั้นตอนใดของกำรปฏิบัติงำนมีระดับ
ควำมส ำคญัและโอกำสท่ีจะเกิด เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเส่ียงจำกผลกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ
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ควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยในดำ้นหน่ึง หรือหลำยดำ้น โดยบุคลำกรทุกคนท่ีมีส่วนร่วมทรำบ
และเขำ้ใจวตัถุประสงค์ของกิจกรรมกำรควบคุมตำมท่ีองคก์รก ำหนด มีกำรส่ือสำรให้ผูป้ฏิบติังำนเห็นควำมเส่ียงท่ี
อำจเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี กำรมอบหมำยบุคลำกรในกำร
ปฏิบติังำนท่ีส ำคญัในแต่ละขั้นตอนตำมหลกักำรวำ่ดว้ยกำรถ่วงดุล (Check and Balance)  

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

4.1 มข้ีอมูลทีเ่กีย่วข้องและมคุีณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินการไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 
บริษทัจดัตั้งส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือน ำเทคโนโลยีมำพฒันำระบบสำรสนเทศให้กำรด ำเนินงำน

ในกระบวนกำรต่ำง ๆ มีกำรประมวลผลขอ้มูลอยำ่งเป็นระบบ ครบถว้น และสำมำรถรำยงำนขอ้มูลเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำร
ตดัสินใจของผูบ้ริหำรระดบัต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลำ 

4.2 การส่ือสารข้อมูลภายใน ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถปฏิบัตไิด้ตามทีว่างไว้ 
บริษทัส่ือสำรขอ้มูลภำยในองคก์รเพื่อให้บุคลำกรในองคก์รไดรั้บขอ้มูลและสำมำรถบริหำรจดักำรเป็นไปในทิศทำง

เดียวกันให้ประสบผลส ำเร็จ โดยมีกำรส่ือสำรจำกบนลงล่ำง และจำกล่ำงข้ึนบน ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำยตำมควำม
เหมำะสม  

4.3 มกีารส่ือสารกบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน  
บริษัทส่ือสำรกับผูมี้ส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสมตำม

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีประกอบดว้ยลูกคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูถื้อหุ้น นักลงทุน หน่วยงำนก ำกบัดูแล ชุมชน และสังคม เช่น 
กลุ่มชุมชนโดยรอบท่ีตั้งของหน่วยงำน มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆของชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี
และสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั กลุ่มนกัลงทุนและผูถื้อหุ้น ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัใหท้รำบถึงกำรด ำเนินงำนและสถำนะของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

5. การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 

5.1 ตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม  
บริษทัก ำหนดใหส้ ำนกัตรวจสอบซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระภำยในบริษทั ท ำหนำ้ท่ีสอบทำน ตรวจสอบและติดตำมกำร

ปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในท่ีวำงไว ้เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรป้องกันควำมเส่ียงอย่ำงครบถ้วนตำม
กระบวนกำรควบคุมภำยในท่ีไดว้ำงไว ้รวมถึงกำรปฏิบติัตำมจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก ำหนดในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยโดยบุคลำกรในส ำนักตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมหลักมำตรฐำนสำกล และ
จรรยำบรรณของวิชำชีพตรวจสอบภำยใน ซ่ึงจะมีกำรรำยงำนผลกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

5.2 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อบุคคลที่รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึง
ผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
บริษทัก ำหนดใหมี้กำรติดตำมผลในระหวำ่งปฏิบติังำน และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยใน

ท่ีก ำหนดไวแ้ละมีกำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอยำ่งเหมำะสม มีกำรประเมินผลควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำร
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ควบคุมภำยในและประเมินกำรบรรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยส ำนกังำนตรวจสอบท ำกำรสอบทำน ประเมินผลและ
ส่ือสำรขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกจุดอ่อนของระบบควบคุมภำยในหรือจำกสภำพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป พร้อมเสนอแนวทำงแกไ้ข เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขไดอ้ยำ่งทนัท่วงที เพ่ือลดควำมเส่ียง
และผลกระทบต่อองคก์ร รวมทั้งมีกำรติดตำมผลกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจำกกำรประเมินผลนั้น รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดก้ ำหนดใหต้อ้งมีกำรรำยงำนต่อผูก้  ำกบัดูแลทนัทีในกรณีท่ีมีกำรทุจริตหรือ สงสยัวำ่มี
กำรทุจริต มีกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีกำรกระท ำอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อองคก์รอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบำยกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง  ปิดเผยอยูใ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.demco.co.th 
ภำยใตห้มวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หรือสแกนคิวอำร์โคด  

 
นโยบำยกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 

9.1.2    บริษทั ส ำนักงำนสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไดท้บทวนและประเมินกำรควบคุมทำงกำร
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยและ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมเห็น
ของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบังบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 9.1.3   คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชีวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และสำมำรถป้องกันทรัพยสิ์นของบริษทัจำกกำร
น ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนเก่ียวกบัควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   

กำรตรวจสอบภำยใน  
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีพนัธกิจในกำรปฏิบติังำนใหควำมเช่ือมัน่อยำ่งอิสระ และเท่ียงธรรม รวมทั้งให้ค  ำปรึกษำ 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และปรับปรุงกำรปฏิบติังำนของบริษทั หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำรโดยรำยงำนตรง
ต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบในดำ้นกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยใน  

วตัถุประสงค ์อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของ
หัวหนำ้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไดก้ ำหนดไว ้อยำ่งชดัเจนในกฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ซ่ึงไดรั้บกำรสอบทำน
และอนุมติัโดย  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อให้มัน่ใจวำ่ควำมรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบตัรและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในมีควำมสอดคลอ้งกนั นอกจำกน้ี หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรยนืยนัควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน
ตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี  

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยดึมัน่ในแนวทำงกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยในตำมหลกัจริยธรรม และกำรปฏิบติังำนตำม
มำตรฐำนสำกลของกำรปฏิบติังำนวชิำชีพ ตรวจสอบภำยใน 
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หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีท่ีมีควำมยดืหยุน่ โดยประเมินจำกทิศทำงกลยทุธ์ทำง
ธุรกิจและควำมเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงขอ้กงัวลของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ทั้งน้ี แผนกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีจะไดรับกำรสอบทำน และอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนกำรตรวจสอบท่ีได้รับอนุมติัแล้วนั้น หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัปฏิบัติงำนพิเศษอ่ืนตำมกำรร้องขอของผูบ้ริหำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบตำม ควำมเหมำะสม  

อน่ึง ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีนั้น หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะพิจำรณำและทบทวนควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึน สอบทำนควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนจุดบกพร่องของกำรควบคุมภำยในท่ี
เป็นสำระส ำคญั กำรไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ และแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบติังำนต่อผูบ้ริหำร โดยหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน มีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่ำผูบ้ริหำรได้ด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  รวมถึงผูต้รวจสอบภำยนอกอ่ืน ๆ ทั้  งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
รวมถึงควำมคืบหน้ำใน กำรด ำเนินกำรแก ้ไขปรับปรุงของจดักำร และควำมคืบหนำ้ของกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นประจ ำอยำ่ง นอ้ยไตรมำสละหน่ึงคร้ัง 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรกระท ำท่ีอำจเก่ียวของกบักำรทุจริตภำยในบริษทั 
และรำยงำนผลใหผู้บ้ริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ นอกจำกน้ี หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัให้ ค  ำปรึกษำเพ่ือช่วยให ้
ผูบ้ริหำรสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ทำงธุรกิจ พนกังำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในไดรั้บกำรสนบัสนุนให้มีกำร
พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญอย่ำงต่อเน่ือง  โดยเขำ้รับกำรฝึกอบรมท่ีหลำกหลำยทั้  งท่ีจดัข้ึนภำยในและภำยนอก
บริษัท นอกจำกน้ี พนักงำน ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในยงัมีโอกำสพฒันำตนเองโดยกำรเข้ำร่วมโครงกำรแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของบริษทั  

 

9.1.4    บริษทัไดแ้ต่งตั้ง น.ส.วรรณฤดี  สุวพนัธ์  เป็นรองกรรมกำรผูจ้ดักำร-ผูบ้ริหำรสูงสุดส ำนกังำนงำนตรวจสอบ ปฏิบติัหน้ำท่ี
เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสนบัสนุนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบติังำนบรรลุเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในมีคุณสมบติัเหมำะสม
เพียงพอกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ี  

9.1.5    กำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และหน่วยงำนอ่ืนใดภำยใตห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

9.2 รายการระหว่างกนั   
กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้จะตอ้งปฏิบติัตำมประกำศและ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล หรือเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ หรือรำคำตลำด โดยถือเสมือนเป็นรำยกำรท่ี
กระท ำกับบุคคลภำยนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรำยงำนรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนักบับริษัททีเ่กีย่วข้องหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง                   

บริษทัมีมำตรกำรท่ีจะคุม้ครองผูถื้อหุน้ โดยก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย
กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคตตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   โดยบริษทัจะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขต่ำงๆ ให้
เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด และมีกำรเปรียบเทียบรำคำท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภำยนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญ  ในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ 
เช่น ผูส้อบบญัชี   ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น เป็นตน้ ท่ีเป็นอิสระจำกบริษทัและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบั
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัตำมแต่กรณี 

นอกจำกน้ี บริษทั มีกำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูบ้ริหำร หรือผูมี้ส่วนได้เสียสำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติ
รำยกำรท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียทั้งทำงตรงและทำงออ้ม และคณะกรรมกำรบริษทัจะดูแลให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของ
บริษทัหรือบริษทัย่อย รวมทั้ งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบัญชีของบริษทั  และเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ  
56-1) และรำยงำนประจ ำปี  
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สรุปรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์เกิดข้ึนของปี 2561 - 2563 บริษทัมีกำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ ดงัน้ี 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ/                
ประเภทรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

บริษทั  เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้ำงเหล็กส ำหรับ
อำคำรโรงงำน, ผลิตและจ ำหน่ำยภำชนะรับแรงดนั ท่ี
ใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม, โรงไฟฟ้ำและโรงงำนปิ
โตรเค มี ,ออกแบบ  จัดห ำ ติ ดตั้ ง อุป กรณ์ และ
ระบบส่ือสำรโทรคมนำคม  
 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : 59 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย  
 อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี  
 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้สดัส่วน 100 % 

ค่ำจำ้ง 
 
 
 
 
 
 

รำยไดอ่ื้นๆ 

79,324,894.80 
 
 
 
 
 
 

2,400,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,701,374.00 
 
 
 
 
 
 

600,000.00 
 
 
 
 
 

 

-0- 
 
 
 
 
 
 

-0- 
 

เป็นค่ำจำ้งงำนออกแบบจดัหำพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้ำ,ระบบเคร่ืองวดั
ควบคุม และระบบส่ือสำรโทรคมนำคม โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
บนบกนครรำชสีมำ ส่วนต่อขยำย ของ บมจ.ปตท. (IAP1706,G17001) 
บริษทัจ่ำยค่ำจำ้งในอตัรำปกติเสมือนบริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี จ ำกดั เป็น
ผูรั้บจำ้งทัว่ไป 
 
รำยไดค้่ำบริหำรงำนโครงกำร 
บริษทัคิดรำยไดแ้ละก ำไรในอตัรำปกติเสมือนบริษทั เด็มโก ้อินดสัตร่ี 
จ ำกดั เป็นลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทั 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ/                
ประเภทรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

บริษทั  บริษทั  เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยโครงสร้ำงโลหะ ขำย
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ, ส่ือสำร และวสัดุก่อสร้ำง 
 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : 59 หมู่ท่ี 1 ต.สวนพริกไทย    
อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 
 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ย   
ซ่ึงบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้สดัส่วน 100 %  
 
 

ขำยสินคำ้ 
 
 
 

รำยไดอ่ื้นๆ 
 
 
 

ซ้ือสินคำ้ 
 
 
 
 

ค่ำขนส่ง 
 
 

ค่ำจำ้ง 
 
 

 

174,472.57 
 
 
 

893,536.00 
 
 
 

4,841,426.07 
 
 
 
 

925,800.00 
 
 

93,603,577.00 
 
 
 

312,267.58 
 
 
 

893,704.00 
 
 
 

18,599,394.00 
 
 
 
 

718,900.00 
 
 

120,329,173.30 
 
 

111,088.00  
 
 
 

1,096,429.00  
 
 
 

1,481,767.00  
 
 
 
 

369,800.00  
 
 

29,264,212.09  
 

เป็นรำยไดข้ำยสินคำ้ฮำร์ดแวร์งำนระบบไฟฟ้ำ 
บริษัทขำยสินค้ำในอัตรำปกติและปฎิบัติต่อบุคคลดังกล่ำว เสมือน
บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั เป็นลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทั 
 
เป็นรำยไดค้่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน,ค่ำเช่ำคลงัสินคำ้, ค่ำขนส่ง, ค่ำน ้ ำค่ำ
ไฟ บริษัทคิดรำยได้ค่ำเช่ำในรำคำตลำดและปฎิบัติต่อบุคคลดงักล่ำว 
เสมือนบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั เป็นลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทั 
เป็นค่ำเสำโครงเหลก็, เหลก็รูปรำงน ้ ำ, เหลก็ฉำก, แผน่เหลก็, ท่ีแขวนลูก
ถว้ยทำงโคง้  
บริษทัซ้ือสินคำ้ในอตัรำปกติเสมือนบริษทัเป็นลูกคำ้ทั่วไปของ บจก. 
เด็มโก ้เพำเวอร์ 
 
บริษทัจ่ำยค่ำขนส่งสินคำ้ในอตัรำปกติเสมือนบริษทัเป็นลูกคำ้ทัว่ไปของ 
บจก. เด็มโก ้เพำเวอร์  
 
บริษทัจ่ำยค่ำจำ้งผลิตเสำในอตัรำปกติเสมือนบริษทัเป็นลูกคำ้ทัว่ไปของ 
บจก.เด็มโก ้เพำเวอร์ 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ/                
ประเภทรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์ จ ำกดั  
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทิตย ์

ท่ีตั้งส ำนกังำน : 1168 หมู่ท่ี 3 ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 

บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์ จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
ซ่ึงบริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น สัดส่วน 
45.71 % 

ดอกเบ้ียรับ 
 
 
 

276,131.50 187,315.07 18,739.73 เป็นดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มื จ ำนวน 2,500,000.00 บำท โดยบริษทัให้
กูย้มืในวนัท่ี 08 กรกฎำคม 2557 โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี 
คืนเงินกูค้รบ เม่ือวนัท่ี 26 ก.พ.2563 
บริษทัคิดอตัรำดอกเบ้ียรับจำกเงินให้กูย้ืมในอตัรำท่ีไม่น้อยกว่ำอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีบริษทักูย้มืจำกธนำคำร (อตัรำดอกเบ้ียธนำคำร ร้อยละ6.25) 

บริษทั เค อำร์ ทู จ ำกดั  
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลงังำนลม 

ท่ีตั้งส ำนกังำน : 87/1 อำคำรแคปปิตอลทำวเวอร์  
ออลซีซัน่ส์เพลส ชั้น 25  ถ.วทิย ุแขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

บริษทัยอ่ยของบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั ซ่ึง 
บริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั ถือหุน้สดัส่วน 60% 
เป็นผลให ้บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้
ทำงออ้ม 15% 

ค่ำชดเชยควำม
เสียหำย 

 
 
 
 
 
 

32,585,399.57 172,253,030.06 116,162.00 เป็นค่ำชดเชยควำมเสียหำย (Production losses) ท่ีเกิดจำกกำรหยุดกำร
ท ำงำนของกังหันลม เม่ือบริษัทด ำเนินกำรซ่อมฐำนเสำกังหันลม 
(Downtime) หรือท ำให้กำรท ำงำนของกังหันลมลดน้อยลงกว่ำกำร
ท ำงำนปกติ (Curtailment time) เพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยของกงัหันลม 
ในตน้ท่ียงัรอกำรซ่อม ค่ำชดเชยควำมเสียหำยค ำนวณจำกผลผลิตของ
กังหันลมในโครงกำรเดียวกัน โดยว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ท ำกำรค ำนวณเพื่อให้บริษทัและบจก. เค อำร์ ทู พิจำรณำ
ควำมเหมำะสมและตกลงระหวำ่งกนั 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ/                
ประเภทรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

บริษทั  ซสัเทนเอเบิล เอนเนอยี ่คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกิจเขำ้ร่วมลงทุนกบับริษทัอ่ืนท่ีประกอบ
กิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

ท่ีตั้งส ำนกังำน : 33/84 อำคำรวอลลส์ตรีททำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 17 ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพ 

มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษัทเป็นผูถื้อหุ้นจ ำนวน 19.69  ล้ำนหุ้น  ถือหุ้น 
สดัส่วน 12.87% 

ดอกเบ้ียจ่ำย 881,313.36 
 

881,313.36 315,041.44 ดอกเบ้ียจ่ำย บริษทั ซลัเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั เกิดจำก
เจำ้หน้ีค่ำหุน้เขำคอ้ จ ำนวน 97,923,706.42 บำท  
เร่ิมคิดดอกเบ้ีย วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2558 - 19 มกรำคม 2563 อตัรำ 
ดอกเบ้ียร้อยละ 0.9 ต่อปี 
20 มกรำคม 2563 - 5 กมุภำพนัธ์ 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.7 ต่อปี 
6 กมุภำพนัธ์ 2563 - 23 มีนำคม 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 055 ต่อปี 
24 มีนำคม 2563 - 25 พฤษภำคม 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.3 ต่อปี 
26 พฤษภำคม 2563 -31 ธันวำคม 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.2 ต่อปี 
โดยใชอ้ตัรำเงินฝำกประจ ำของธนำคำรกสิกรไทย 

บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำ   

ท่ีตั้งส ำนกังำน บำ้นสงัคโลก เมืองหลวงพระบำง 
แขวงหลวงพระบำง ประเทศลำว 

มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
บริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั  เป็นบริษทัยอ่ย   
ซ่ึงบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ สดัส่วน 
90%  
( ปรับเป็น 100% วนัท่ี 18 มีนำคม 2562 ) 

ขำยสินคำ้ 
 
 
 

ดอกเบ้ียรับ 

49,345.00 
 
 
 

15,222,998.59 
 
 
 
 

1,342,117.15 
 
 
 

8,472,117.32 

-0- 
 
 
 

19,302,949.89 

เป็นรำยไดข้ำยสินคำ้ 
บริษัทขำยสินค้ำ ตน้ทุนบวกก ำไรในอตัรำปกติและปฎิบัติต่อบุคคล
ดงักล่ำว เสมือนบริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั เป็นลูกคำ้ทัว่ไปของบริษทั 
ดอกเบ้ียรับเกิดจำกเงินให้กูย้ืม จ ำนวน 345 ลำ้นบำท ในอตัรำดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 4.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2562 มีกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 
โดยรวมดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่ำงวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 28 
กุมภำพนัธ์ 2562 จ ำนวน 39.56 ลำ้นบำท กบัเงินตน้ 345 ลำ้นบำท รวม
เป็นเงินตน้จ ำนวน 384.56 ลำ้นบำท  
อตัรำดอกเบ้ียปีท่ี 1-5 ( 1 มีนำคม 2562 - 28 กุมภำพนัธ์ 2567) ร้อยละ 1 
ต่อปี 
อตัรำดอกเบ้ียปีท่ี 6-10 ( 1 มีนำคม 2567 - 28 กมุภำพนัธ์ 2572) ร้อยละ 2 
ต่อปี 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ/ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ/                
ประเภทรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

นำยสวำสด์ิ  ปุ้ยพนัธวงศ์ 
ท่ีอยู ่122/74 หมู่ท่ี 2 แขวงตลำดบำงเขน  เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพฯ 
 
มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทัดงัน้ี 
-  นำยสวำสด์ิ  ปุ้ยพนัธวงศ ์ เป็นผูถื้อหุน้สดัส่วน  
4.55% ของบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และมี
ควำมสมัพนัธ์กบันำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ประธำน
กรรมกำรและผูถื้อหุน้สดัส่วน 15.12% ของ บริษทั 
เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
มีควำมสมัพนัธ์เป็นบิดำของนำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์
กรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นสัดส่วน 0.2% ของ บริษทั 
เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)  
 
และมีควำมสมัพนัธ์เป็นบิดำของนำงสำวรัชนีวภิำ ปุ้ย
พนัธวงค ์ผูบ้ริหำรระดบัสูง ผูถื้อหุน้สดัส่วน 0.03% 
ของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

ค่ำท่ีปรึกษำ 
 

480,000.00 480,000.00 480,000.00 นำยสวำสด์ิ  ปุ้ยพันธวงศ์ เคยด ำรงต ำแหน่งผู ้บริหำรระดับสูงใน
รัฐวิสำหกิจท่ี เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้ำ กอรปกับ เป็นผู ้มีควำม รู้
ควำมสำมำรถ ในดำ้นเทคนิคของระบบไฟฟ้ำ บริษทัจึงเรียนเชิญมำเป็น
ท่ีปรึกษำ  เพื่อด ำเนินกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำด แนะน ำลูกคำ้และให้
ค  ำปรึกษำเก่ียวกบัเทคนิคของระบบไฟฟ้ำ 
โดยบริษทัไดท้ ำสญัญำวำ่จำ้งนำยสวำสด์ิ ปุ้ยพนัธวงศ ์ เป็นท่ีปรึกษำของ
บริษทั โดยสัญญำว่ำจำ้งมีระยะเวลำคร้ังละ 12 เดือน โดยมีรำยละเอียด
ค่ำจำ้งดงัน้ี 
มกรำคม  -   ธนัวำคม 2563   เดือนละ 40,000.00 บำท 
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นโยบายในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัอำจมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต โดยหำกเป็นรำยกำรท่ีเป็นธุรกิจปกติ จะตอ้งตั้งอยูบ่นเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ตำมปกติ ท่ีสำมำรถอำ้งอิงไดก้บัเง่ือนไขทำงธุรกิจประเภทเดียวกบัท่ีบริษทักระท ำกบับุคคลภำยนอก ทั้งน้ี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละใหค้วำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรท่ีเกิดข้ึนทุกไตรมำส  

ส ำหรับกรณีท่ีเป็นรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติ หรือรำยกำรท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริษัทจะเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำอนุมติัก่อนท ำรำยกำร และให้มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัตำมท่ีระบุไวใ้นขำ้งตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที 3 

 
รายงานและงบการเงนิรวม  

ณ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัท เดม็โก้ จาํกัด (มหาชน) 



 

 

   

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)  

 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) ซ่ึง

ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึง

หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) ดว้ย

เช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแส   

เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของ บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั 

(มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มกิจกำรและ

บริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี  

การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญางานโครงการ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.4.1 ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสร้ำง ขอ้ 4.1 นโยบำย

บญัชี เร่ือง รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมสัญญำก่อสร้ำง 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำงำน

โครงกำรจ ำนวน 2,053.28 ลำ้นบำท และมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรรับรู้รำยไดค้่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำโครงกำรจ ำนวน 275.36 

ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ธุรกิจกำรก่อสร้ำงโดยพื้นฐำนจะมีควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรใช้ดุลยพินิจเน่ืองจำกกำรรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำม

สัญญำโครงกำร จะรับรู้รำยได้เม่ือกิจกำรปฏิบัติตำมภำระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงโดยค ำนวณจำก

อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จตำมท่ีเกิดขึ้นจริง ทั้งน้ี อตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จค ำนวณจำกตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกบั

ประมำณกำรตน้ทุนทั้งหมดในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ และพิจำรณำประกอบกบัอตัรำส่วนงำนท่ีท ำเสร็จ ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของ

บริษัทจะมีกำรปรับปรุงหรือทบทวนประมำณต้นทุนค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำงำนโครงกำร โดยใช้ดุลยพินิจภำยใต้ข้อ

สมมติฐำนและหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองน้ี เน่ืองจำกประมำณตน้ทุนกำรก่อสร้ำงของโครงกำร

เป็นรำยกำรท่ีใชดุ้ลยพินิจและอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบั 

- ควำมครบถว้นและถูกตอ้งของประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีจะท ำใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

- กำรส่งมอบงำนตำมสัญญำภำยในเวลำท่ีประมำณไว ้  

- ควำมเพียงพอของทรัพยำกรท่ีสำมำรถท ำงำนใหเ้สร็จในแต่ละสัญญำ 

- กำรเปล่ียนแปลงตน้ทุนในกำรก่อสร้ำง  เช่น ค่ำวสัดุ ค่ำแรง ท่ีมีรำคำเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
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วิธีกำรตรวจสอบ  

ขำ้พเจ้ำก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบและได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงเหมำะสมจำกกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำร

ประมำณกำรตน้ทุนในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำงำนโครงกำร กำรรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำงำนโครงกำรและก ำไร

ขั้นตน้โดยก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี  

- สอบถำมผูบ้ริหำรและวิศวกรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท ำควำมเขำ้ใจวิธีกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำประมำณ

กำรงบประมำณกำรก่อสร้ำง กำรคิดค ำนวณอัตรำควำมส ำเร็จของงำน กำรเปล่ียนแปลงงบประมำณกำร

ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นระหวำ่งก่อสร้ำงเพื่อใหไ้ดค้วำมมัน่ใจในตวัเลขประมำณกำรต่ำง ๆ ท่ีจะน ำมำใชใ้น

กำรค ำนวณรำยไดข้องงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

- ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดัท ำงบประมำณของโครงกำร ท่ีมำของปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรค ำนวณ โดยกำร

รวบรวมหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดัท ำงบประมำณเพื่อประเมินควำมเหมำะสมของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ 

- ท ำควำมเข้ำใจกำรค ำนวณหำอตัรำควำมส ำเร็จของงำน และจะสืบหำสำเหตุหำกเกิดควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส ำคญั รวมทั้งยงัไดน้ ำอตัรำส่วนควำมส ำเร็จของงำนนั้นเทียบกบั อตัรำส่วนของตน้ทุนจริงท่ีเกิดขึ้น เม่ือ

เทียบกบังบประมำณทั้งหมด  และสืบหำสำเหตุควำมแตกต่ำงถำ้มีนยัส ำคญั เพื่อใหไ้ดค้วำมมัน่ใจเก่ียวกบัอตัรำ

ควำมส ำเร็จของงำนท่ีจะน ำมำใช ้

- ออกแบบกำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อทดสอบควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบัขั้นควำมส ำเร็จ

ของงำน ตน้ทุนท่ีจะท ำให้เสร็จและประมำณกำรตน้ทุนโดยใหค้รอบคลุมกำรรับรู้รำยไดค้่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ

งำนโครงกำรและกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้  

- ท ำกำรวิเครำะห์และประเมินก ำไรท่ีมีควำมผนัผวนท่ีเป็นสำระส ำคญัของงำนโครงกำรก่อสร้ำง 

- วิเครำะห์สภำพคล่องของกิจกำรเพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรัพยำกรต่ำงๆเพื่อให้สำมำรถท ำงำน

ไดเ้สร็จตำมสัญญำ  

- ทดสอบผลงำนขั้นสุดท้ำยของโครงกำรท่ีจะท ำเสร็จในปีท่ีสัมพนัธ์กับประมำณกำรปีก่อน เพื่อให้แน่ใจว่ำ

ผูบ้ริหำรของบริษทัมีกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณโครงกำรท่ีน่ำเช่ือถือ 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำร (แต่ไม่รวมถึง

งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมให้กบัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีใน

รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎวำ่ขอ้มูล

อ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
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เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำรตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจ้ำจะส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร

ด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ี

ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำร

ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับ

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม

กิจกำรและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก

กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำน

ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้

เป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญั

เม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำร

ตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิด

จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น 

และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำม

เส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก

ขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร

แสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 223

wiphaporn_upa
Typewritten Text
   บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)                                   รายงานประจําปี 2563 (แบบ56-1 One Report)                           

wiphaporn_upa
Line

wiphaporn_upa
Typewritten Text

wiphaporn_upa
Typewritten Text

wiphaporn_upa
Typewritten Text



5 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม

กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ

กลุ่มกิจกำรและบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ

กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก

หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ี

อำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

หรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี

ของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี

ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่ม

กิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดง

รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

- ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเ งินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรและบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร

ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำรและบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่

เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร

ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำร

ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือ

ว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจ้ำใช้เพื่อป้องกัน

ไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบ

งบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบ

บญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ี ยำกท่ีจะเกิดขึ้น 

ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำง

สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 

 

 

                  บริษทั ส ำนกังำนสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จ ำกดั 

 
                                                                                                                                            

                                 (นำยนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล) 

                ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 10305 

กรุงเทพมหำนคร : วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 
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บริษทั เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ของประเทศไทย เป็นบรษิัทจ ำกดั เมื่อวนัที่ 1 มถุินำยน 2535  และบรษิัทได้แปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั เมื่อ
วนัที ่26 พฤษภำคม 2549 โดยมทีีอ่ยู่จดทะเบยีนตัง้อยู่เลขที ่59 หมู่ 1 ต ำบลสวนพรกิไทย อ ำเภอเมอืงปทุมธำนี 
จงัหวดัปทุมธำนี 

ธุรกิจหลักของบริษัทคือกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำ  งำนบริกำรด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
งำนโทรคมนำคมทุกประเภท จ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำและวสัดุก่อสร้ำง รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรพลงังำน
ทดแทนและระบบสำธำรณูปโภค 

บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวม
เรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 

2. เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
2.1  เกณฑก์ำรถอืปฏบิตั ิ
 งบกำรเงนิจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนด ภำยใต้พระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2543 

ซึง่หมำยควำมถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตักิำรบญัช ีพ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำน
ทำงกำรเงนิภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

 งบกำรเงินได้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้น
รำยกำรบำงประเภทซึง่ใชม้ลูค่ำยุตธิรรมตำมทีอ่ธบิำยในนโยบำยบญัช ี

 งบกำรเงนิฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้ตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทยในกรณีทีม่คีวำมหมำยขดัแยง้กนัหรอืมี
ควำมแตกต่ำงกนัในกำรตคีวำมระหว่ำงสองภำษำ ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

2.2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 (1) งบกำรเงินรวมนี้จดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบริษัท เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ 

“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย (ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “บรษิทัย่อย”) ดงันี้ 
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ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ จดัตัง้ขึน้ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น  
  ในประเทศ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม
2563 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 
บริษทัย่อยทำงตรง     
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั รบัจำ้งผลติและตดิตัง้โครงสรำ้งเหลก็ ภำชนะ

แรงดนัสงู และระบบท่อรบัแรงดนั 
ไทย 100 100 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั รบัจำ้งผลติและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็ และเสำ
โทรคมนำคม 

ไทย 
 

100 
 

100 
 

บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ สปป.ลำว 100 100 
 
 (2) งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีต่ัง้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศใชส้กุลกำรด ำเนินงำนและสกุลใน

กำรน ำเสนองบกำรเงนิเป็นสกุลเงนิบำทเน่ืองจำกธุรกรรมในกำรด ำเนินธุรกจิโดยสว่นใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท   

 (3) นโยบำยบญัชทีีเ่กีย่วกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ขอ้ 4.28 

2.3   สกุลเงนิที่น ำเสนองบกำรเงนิ  

งบกำรเงนินี้จดัท ำและแสดงหน่วยเงนิตรำเป็นสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิทัง้หมดมกีำรปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับำท ยกเวน้ทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

2.4   กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
กำรจดัท ำงบกำรเงนินี้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ผูบ้รหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจกำรประมำณ 
และขอ้สมมตฐิำนหลำยประกำร ซึง่มผีลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชแีละกำรรำยงำนจ ำนวนเงนิที่
เกีย่วกบั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกทีป่ระมำณไว้ 

ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินจะได้รบักำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีี่ประมำณกำรดงักล่ำวได้รบักำรทบทวนและในงวดอนำคตที่
ไดร้บัผลกระทบ 

ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรประมำณควำมไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐำนที่ส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีมี
ผลกระทบต่อกำรรบัรูจ้ ำนวนเงนิในงบกำรเงนิ และรวมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
2.4.1   ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรก่อสรำ้ง 

กำรพจิำรณำภำระทีต่้องปฎบิตัติำมสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ อำศยัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประเมนิ
และระบุภำระที่ต้องปฏิบตัิตำมข้อตกลงของแต่ละสญัญำ รวมถึงรำยได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
สญัญำที่ยงัไม่มกีำรก ำหนดรำคำที่จะเปลี่ยนแปลง อำศยัดุลยพนิิจของผู้บรหิำรในกำรประมำณกำร
จ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนผนัแปรทีก่ลุ่มบรษิทัมสีทิธจิะไดร้บั โดยพจิำรณำขอ้มลูทีม่อียู่ทัง้หมดอย่ำง
สมเหตุสมผล นอกจำกนี้ ระดบัควำมกำ้วหน้ำของกำรปฏบิตัติำมภำระทีต่้องปฏบิตัิใหเ้สรจ็สิน้ตลอด
ช่วงเวลำหนึ่งของแต่ละสญัญำรบัเหมำก่อสร้ำง ประเมนิโดยผู้บรหิำรซึ่งพจิำรณำจำกขอ้มูลที่มอียู่
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ทัง้หมด ณ วนัที่ในรำยงำน โดยให้ควำมส ำคญัเกี่ยวกบัเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ งำนที่ท ำแล้ว และ
ประมำณกำรต้นทุนที่จะต้องใช้ในกำรปฏบิตัิงำนให้แล้วเสรจ็ ทัง้นี้ ขอ้สมมติฐำนทีส่ ำคญัต้องใชก้ำร
ประมำณกำรส ำหรบัต้นทุนทัง้หมดและส่วนที่จะไดร้บัชดเชยจำกค ำสัง่เปลีย่นแปลงรำยละเอยีดของ
งำน  ซึ่งจะมผีลกระทบกบักำรค ำนวณอตัรำส่วนของงำนที่ท ำเสรจ็ ต้นทุนและรำยได้ที่เกดิขึ้นจริง
อำจจะสงูหรอืต ่ำกว่ำทีป่ระมำณกำรไว ้ณ วนัทีใ่นรำยงำน ซึง่มผีลกระทบต่อรำยไดแ้ละก ำไรทีร่บัรูใ้นปี
ถดัไปโดยกำรปรบัปรุงจ ำนวนเงนิทีไ่ดบ้นัทกึสะสมไว ้

2.4.2   ส ำรองเผื่อผลขำดทุนส ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้ง 
ฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกโครงกำรก่อสรำ้งแต่ละ
โครงกำรจำกประมำณกำรต้นทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำจำกควำมคบืหน้ำของกำรก่อสรำ้ง 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงประกอบกบักำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และสภำวะกำร ณ์
ปัจจุบนั หำกมขีอ้บ่งชีข้องผลขำดทุนส ำหรบัโครงกำรก่อสรำ้ง เกดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยอำศยัดุลยพนิิจของผู้บรหิำร และรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนเมื่อมคีวำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำตน้ทุนสงูกว่ำรำยไดต้ำมสญัญำ 

2.4.3   สญัญำเช่ำ 
ในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิว่ำกลุ่มกจิกำรมคีวำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรอืไม่ทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
โดยค ำนึงถึงขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ที่ท ำให้เกดิสิง่จูงใจในทำงเศรษฐกจิ
ส ำหรบักลุ่มกจิกำรในกำรใช้สทิธเิลอืกนัน้ ภำยหลงัจำกวนัทีส่ญัญำเช่ำมผีล กลุ่มกจิกำรจะประเมนิ 
อำยุสญัญำเช่ำใหม่หำกมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและส่งผล
ต่อควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืก 

2.4.4   ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลกูหนี้กำรคำ้และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และสนิทรพัย์ทีเ่กดิ
จำกสญัญำ ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะ
เกดิขึน้จำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดตี อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและ
สภำวะเศรษฐกจิทีค่ำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ทีม่คีวำมเสีย่งดำ้นเครดติทีค่ลำ้ยคลงึกนั เป็นต้น ทั ้งนี้ 
ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดตีและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
กจิกำรอำจไม่ไดบ้่งบอกถงึกำรผดิสญัญำของลกูคำ้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนำคต 

2.4.5   ค่ำเผื่อลดมลูค่ำส ำหรบัสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั และเสือ่มคุณภำพ 
บรษิทัได้ประมำณกำรค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรบัสนิค้ำเก่ำ ล้ำสมยั และเสื่อมคุณภำพเพื่อใหส้ะท้อนถึง
กำรด้อยค่ำลงของสินค้ำคงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนัน้จะพิจำรณำจำกกำรหมุนเวียนและ
เสือ่มสภำพของสนิคำ้คงเหลอืประเภทต่ำง ๆ 
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2.4.6   ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์
บรษิัทจะตัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยเ์มื่อมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมี
สำระส ำคัญหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัหรอืไม่นัน้จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ำยบรหิำร 

 
2.4.7   มลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

ในกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่รบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ทีไ่ม่มกีำรซื้อ
ขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ก ำหนดสมมตฐิำนเพื่อประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิค วธิกีำร
ประเมนิมลูค่ำทีเ่หมำะสม และแบบจ ำลองกำรประเมนิมลูค่ำ ทัง้นี้ ขอ้สมมตฐิำนหรอืตวัแปรทีใ่ชใ้นกำร
ค ำนวณเพื่อขอ้มูลมูลค่ำยุตธิรรมอำจมผีลกระทบต่อมลูค่ำยุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
และกำรเปิดเผยล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 
 

2.4.8 ค่ำเสื่อมรำคำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และค่ำตดัจ ำหน่ำยของสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตน 
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และค่ำตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลอืเมื่อเลกิใชง้ำน (ถำ้ม)ี และต้องทบทวนอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลอืใหม่หำกมกีำร
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
 
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบรหิำรจะต้องพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้  
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนหำกมขีอ้บ่งชี ้และบนัทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 
 
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ สนิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตจำก
สนิทรพัย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้กำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำร
ค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ ๆ ทัง้นี้ กระแสเงนิสดประมำณกำรบนพืน้ฐำนของขอ้มูล
กำรด ำเนินงำนที่มอียู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมติฐำน
เกีย่วกบัสภำวะตลำดในอนำคตรวมถึงรำยได้และค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยห์รอื
หน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดนัน้ โดยประมำณกำรกระแสเงนิสดดงักล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจำก ภำวะกำรแข่งขนั แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้โครงสรำ้งต้นทุน กำรเปลีย่นแปลง
ของอตัรำคดิลด ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4.9   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบรษิทัจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้นัน้ ในกำรนี้ฝ่ำยบรหิำร
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จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบรษิทัควรรบัรูจ้ ำนวนสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีป็นจ ำนวนเทำ่ใด 
โดยพจิำรณำถงึจ ำนวนก ำไรทีค่ำดว่ำจะเกดิในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

2.4.10 ผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษยีณอำยุ 
บรษิทัมขีอ้ผกูมดัในกำรใหป้ระโยชน์แก่พนักงำนหลงัเกษียณอำยุ โดยหนี้ทีม่ต่ีอพนกังำนเป็นไปตำม
กฎหมำยแรงงำนไทย ประมำณกำรหนี้สนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนที่ค ำนวณดว้ยวธิคีณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกหลำยสมมตฐิำน 
สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์ของพนกังำนสทุธปิระจ ำงวดไดร้วมถงึอตัรำคดิลด 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนักงำน และอตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนักงำนและอื่น ๆ กำร
เปลี่ยนแปลงในอตัรำเหล่ำนี้มผีลต่อประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงำน
สทุธ ิในทุกปีบรษิทัจะมกีำรทบทวนสมมตฐิำนดงักล่ำว เช่น อตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม ซึง่ควรสะทอ้นถงึ
อตัรำดอกเบีย้ทีค่วรน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคตทีค่ำดว่ำ
จะต้องจ่ำยใหก้บัพนกังำนในกำรประเมนิอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม บรษิทัจะพจิำรณำโดยเทยีบเคยีงกบั
อตัรำดอกเบีย้ของพนัธบตัรรฐับำลระยะยำว 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
3.1   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปีกลุ่มกจิกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบ
ระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 มำถอืปฏบิตัใิช้ครัง้แรก มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัดงักล่ำวมกีำรเปลีย่นแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
(1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่16 

เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงินลงทุนสุทธใิน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัที ่19 

เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเกีย่วกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมลูค่ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมหรอืรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำและแผนธุรกจิของกจิกำร (Business Model) 
หลกักำรเกีย่วกบัวธิกีำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขำดทุนดำ้น
เครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ และหลกักำรเกี่ยวกบักำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มนี้มผีลบงัคบั
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ใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัช ีกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชบีำงฉบบัทีม่ี
ผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลกิไป 
 

(2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

และกำรตคีวำมมำตรฐำนบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งมำตรฐำนฉบบันี้ไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำร
วดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำและก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรบัรูส้นิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกรำยกำรที่มรีะยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืนเวน้แต่สนิทรพัยอ์้ำงองิ
นัน้มมีลูค่ำต ่ำ 

 กำรบญัชสี ำหรบัผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงต้องจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรอืสญัญำเช่ำเงนิทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 

  
กลุ่มกจิกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้มำปฏบิตัใิชเ้ป็นครัง้
แรกโดยไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทัง้นี้กลุ่มกิจกำรเลือกปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้กบัสญัญำเช่ำทีก่่อนหน้ำจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
โดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำทีเ่หลอือยู่คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มกิจกำร ณ วนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิช้
ครัง้แรกและรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชเ้ป็นรำยสญัญำในจ ำนวนเท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำปรบัปรุงดว้ย
จ ำนวนในกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีจ่่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ้งจ่ำยซึง่เกีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิก่อนวนัทีน่ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้มำถอืปฏบิตั ิ
 
ทัง้นี้ ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชแีสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 
5 

3.2 แนวปฏบิตัิทำงกำรบญัชี เรื่องมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบัทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรบั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
 
สภำวชิำชพีบญัชไีด้ประกำศใชแ้นวปฏบิตัิทำงกำรบญัช ีเรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบัทำงเลอืก
เพิม่เตมิทำงบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเรื่องจำกกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิบำงฉบบั และเพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิำงบญัชใีนช่วงเวลำทีย่งัมคีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบั
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 แนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชดีงักล่ำวได้ประกำศลงในรำชกจิจำนุเบกษำเมื่อวนัที ่22 เมษำยน 2563 และมผีล
บงัคบัใชส้ ำหรบักำรจดัท ำงบกำรเงนิของบรษิทัทีม่รีอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่
1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
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บรษิทัเลอืกใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรบัทำงเลอืกเพิม่เตมิทำงบญัช ีดงัต่อไปนี้ 

-  เลอืกทีจ่ะไม่ต้องน ำขอ้มูลทีม่กีำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วดัมูลค่ำ
ของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 

-  เลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่1 
มกรำคม 2563 

-  เลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่คีวำมไม่แน่นอนซึง่อำจกระทบต่อกำรประมำณ
กำรก ำไรทำงภำษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตมำเป็นขอ้มูลในกำรประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่
จะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี 

3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงั
วนัที ่1 มกรำคม 2564 

 สภำวชิำชพีบญัชไีดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้ ำหรบังบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 
มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว ไดร้บักำรปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหำ
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจน
เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิำงกำรบญัชแีละกำรใหแ้นวปฏบิตัทิำงบญัชกีบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
4.1   กำรรบัรูร้ำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำก่อสรำ้ง 
รำยได้และต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชจีำกสญัญำก่อสรำ้งจะรบัรู้เป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยก็
ต่อเมื่อสำมำรถประมำณผลส ำเรจ็ของสญัญำก่อสรำ้งไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมสญัญำ
ก่อสรำ้งรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ลอดช่วงเวลำทีใ่หบ้รกิำรตำมวธิอีตัรำส่วนของงำนทีท่ ำเสรจ็ตำมสญัญำคงทีด่ว้ยวธิี
อตัรำส่วนของงำนทีท่ ำเสรจ็ อตัรำสว่นของงำนทีท่ ำเสรจ็ค ำนวณจำกต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิกบัต้นทุนทัง้หมดที่
ประมำณว่ำจะใชใ้นกำรก่อสรำ้งตำมสญัญำ โดยเทยีบเคยีงกบัอตัรำสว่นงำนทีท่ ำเสรจ็ ผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้จำกสญัญำก่อสร้ำงจะรบัรูท้ ัง้จ ำนวนทนัทใีนงบก ำไรขำดทุนเมื่อมคีวำมเป็นได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำต้นทุน
รวมตำมสญัญำจะมมีลูค่ำสงูกว่ำรำยไดร้วมตำมสญัญำ 

เงนิค่ำงวดทีถ่งึก ำหนดช ำระตำมสญัญำส่วนทีย่งัไม่ไดร้บัช ำระแสดงไวเ้ป็น “ลกูหนี้กำรคำ้” สว่นของรำยไดท้ี่
รบัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำรอ้ยละของงำนทีท่ ำเสร็จทีเ่กนิกว่ำเงนิค่ำงวดทีถ่งึก ำหนดช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น 
“สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำ” ภำยใตส้นิทรพัยห์มุนเวยีน เงนิค่ำงวดทีไ่ดร้บัช ำระตำมสญัญำซึง่เกนิกว่ำรำยได้
ทีร่บัรูต้ำมเกณฑอ์ตัรำสว่นของงำนทีท่ ำเสรจ็แสดงไวเ้ป็น “หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ” ภำยใตห้นี้สนิหมุนเวยีน 
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รำยไดค้่ำบรกิำรตำมสญัญำทีม่กี ำหนดระยะเวลำ  
รำยไดค้่ำบรกิำรตำมสญัญำทีม่กี ำหนดระยะเวลำ จะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำทีใ่หบ้รกิำรตำมวธิเีสน้ตรงตำม
ระยะเวลำของสญัญำ 

รำยไดค้่ำบรกิำรอื่น 
รำยไดค้่ำบรกิำรอื่นรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ หรอืตลอดช่วงเวลำทีใ่หบ้รกิำรโดยพจิำรณำจำกขัน้
ควำมส ำเรจ็ของงำน 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้รบัรู้เมื่อกลุ่มกจิกำรไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสนิคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำร
ขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสนิคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ส ำหรบัสนิคำ้ทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจำกหกั
สว่นลดแลว้ 

รำยไดด้อกเบีย้รบั  
รำยไดด้อกเบีย้รบัรบัรูต้ำมเกณฑส์ดัสว่นของเวลำโดยค ำนึงถงึอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของช่วงเวลำจนถงึวนั
ครบอำย ุ

รำยไดอ้ื่น 
รำยไดอ้ื่น รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงนิปันผลรบั 
เงนิปันผลรบั รบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อมสีทิธใินกำรรบัเงนิปันผลทีป่ระกำศจ่ำย 

ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ้่ำยอื่น 
ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ้่ำยอื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยรำคำทุน เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม หรอืเงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่ี
สภำพคล่องสงูในกำรเปลีย่นมอืสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิ 3 เดอืน นับจำกวนัทีไ่ดม้ำและไม่น ำไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้ำ
ประกนัใดๆ 

4.3   ลกูหนี้กำรคำ้ 
นโยบำยทีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 
ลกูหนี้กำรคำ้รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี้ และจะวดัมลูค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงนิทีเ่หลอือยู่หกัดว้ยค่ำ
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูซึง่ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูหมำยถงึ
ผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองลกูหนี้กำรคำ้เปรยีบเทยีบกบัมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกลูกหนี้กำรคำ้  หนี้
สญูสงสยัจะสญู หนี้สญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทุนโดยถอืเป็นสว่นหนึ่งของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
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นโยบำยทีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่นแสดงในรำคำตำมใบแจง้หนี้หกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกดิขึน้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้เปิดเผยไวห้มำยเหตุขอ้ 4.29 

4.4   สนิคำ้คงเหลอื 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยรำคำทุน หรอืมูลค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะ
ต ่ำกว่ำ 

รำคำทุนของสนิคำ้คงเหลอืทีผ่ลติตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ค ำนวณโดยวธิเีจำะจง สว่นสนิคำ้คงเหลอือื่นค ำนวณ
โดยวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

มลูค่ำสทุธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัประมำณจำกรำคำทีค่ำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตขิองธุรกจิ หกัดว้ยตน้ทุนสว่นเพิม่ที่
จะผลติใหเ้สรจ็(ส ำหรบัสนิคำ้ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรผลติ) และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นตอ้งจ่ำยเพื่อใหส้นิคำ้นัน้ขำยได้ 

ตน้ทุนในกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้ และค่ำใชจ้่ำยทำงตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซื้อสนิคำ้นัน้ เช่น ค่ำขนสง่หกั
ดว้ยสว่นลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจำกกำรซือ้สนิคำ้ (ถำ้ม)ี 

ต้นทุนของสนิค้ำส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วย ค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงงำนทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ทำงตรงและค่ำโสหุย้กำรผลติ 

กลุ่มกจิกำรบนัทกึค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสือ่มสภำพเท่ำทีจ่ ำเป็น 

4.5   เงนิลงทุน 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร แสดงดว้ยรำคำทุนและปรบั
ดว้ยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ (ถ้ำม)ี รำยไดเ้งนิปันผลจำกบรษิทัย่อย บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำจะ
รบัรูเ้มื่อมกีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผล 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมแสดงมลูค่ำตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 
บรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้จะเปลีย่นนโยบำยกำรบญัชเีท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชี
ของกลุ่มกจิกำร ก ำไรและขำดทุนเงนิลงทุนจำกกำรลดสดัสว่นในบรษิทัร่วมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 

กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรำคำตำม
บญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรทุนชนิด
เดยีวกนัออกไปบำงส่วนรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะใชว้ธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักด้วยรำคำตำม
บญัชจีำกจ ำนวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 

เงนิลงทุนทัว่ไป คอื เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ม่มตีลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 
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บรษิทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่ำเงนิลงทุนนัน้อำจมคี่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้ 
หำกรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนสงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื บรษิทัจะบนัทกึรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรำคำตำม
บญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีทีจ่ ำหน่ำยเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตรำสำรทุนชนิด
เดยีวกนัออกไปบำงส่วนรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะใชว้ธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักดว้ยรำคำตำม
บญัชจีำกจ ำนวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้

4.6   ค่ำควำมนิยม 
ค่ำควำมนิยมคอืสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในสนิทรพัย์และ
หนี้สนิทีร่ะบุได้ และหนี้สนิที่อำจเกดิขึน้ของบรษิทัย่อย ณ วนัที่ได้มำซึง่บรษิทัย่อยนัน้ ค่ำควำมนิยมทีเ่กดิ
จำกกำรไดม้ำซึง่บรษิทัย่อยจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม หำกมลูค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้ำสงูกว่ำต้นทุนกำรรวมธุรกจิ บรษิทัจะรบัรูส้่วนทีส่งูกว่ำนี้เป็นก ำไรในส่วนของก ำไร
หรอืขำดทุนทนัท ี
ค่ำควำมนิยมทีร่บัรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทีร่บัรูแ้ลว้จะไม่มกีำรกลบัรำยกำร ทัง้นี้มูลค่ำคงเหลอืตำมบญัชขีองค่ำควำม
นิยมจะถูกรวมค ำนวณในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรขำยกจิกำร 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด 
โดยทีห่น่วยนัน้อำจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลำยหน่วยรวมกนัซึง่คำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิ 
ซึง่ค่ำควำมนิยมเกดิขึน้จำกสว่นงำนปฏบิตักิำรทีร่ะบุได้ 

4.7   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
อสงัหำรมิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำระยะยำว หรอืจำกกำรเพิม่มลูค่ำของสนิทรพัยห์รอื
ทัง้สองอย่ำงและไม่ไดม้ไีวเ้พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนในบรษิทัถูกจดัประเภทเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
รวมถงึอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งเพื่อพฒันำเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ได้แก่ ที่ดนิที่ถือครองไว้โดยยงัมไิด้ระบุวตัถุประสงค์ของกำรใช้ในอนำคต 
บรษิทัใหญ่ไม่ไดร้ะบุว่ำจะใชท้ีด่นินัน้เป็นอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้ำนหรอืเพื่อขำยในระยะสัน้ 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยรำคำทุนซึง่รวมถงึต้นทุนในกำรท ำรำยกำร และวดัมลูค่ำ
ภำยหลงักำรรบัรูด้ว้ยรำคำทุนหกัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้ม)ี 

ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะบนัทกึรวมในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยก์ต่็อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ว่ำบรษิทัจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกต้นทุนนัน้ และสำมำรถวดัรำคำมูลค่ำต้นทุนไดอ้ย่ำง
น่ำเชื่อถอื 

ตน้ทุนในกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิรำยกำร 
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4.8   ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
ทีด่นิ แสดงดว้ยรำคำทุนและปรบัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 
อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมหรอืค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์(ถ้ำ
ม)ี 
ต้นทุนที่เกดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตำม
ควำมเหมำะสมเมื่อต้นทุนนัน้เกดิขึน้และคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตแก่บรษิทัและต้นทุน
ดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 
ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อ
เกดิขึน้ 
ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณโดยวธิเีสน้ตรง เพื่อลดรำคำตำมบญัชใีหเ้ท่ำกบัมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ต่ละชนิด
ตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของสนิทรพัย ์  

ทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหว่ำงด ำเนินงำนไม่มกีำรคดิค่ำเสือ่มรำคำ 

อำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของสนิทรพัย ์ดงันี้ 

       อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 

- ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ      5 และ 20 ปี 

- อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร      5 และ 20 ปี 

- เครื่องจกัรและอุปกรณ์      5 และ 15 ปี 

- อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์   5 และ 25 ปี 

- เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนกังำน     3 และ 15 ปี 

- ยำนพำหนะ        5 และ 15 ปี 

มลูค่ำคงเหลอื และอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของสนิทรพัยไ์ดท้บทวนและแกไ้ขตำมควำมเหมำะสม ณ ทุก
สิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

ในกรณีทีร่ำคำตำมบญัชสีงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื รำคำตำมบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำทีค่ำด
ว่ำจะไดร้บัคนืทนัท ี

ผลก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยค์ ำนวณโดยเปรยีบเทยีบจำกสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ได้รบั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัช ีและรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนอื่นสทุธใินก ำไรหรอืขำดทุน 

กลุ่มกจิกำรรบัรู้ต้นทุนกำรกู้ยมืซึง่ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ำยหรอืค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิอื่นทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงจำก
กำรไดม้ำของสนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกกำรก่อสรำ้งหรอืกำรผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขเพื่อใหส้นิทรพัยอ์ยู่ในสภำพ
พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคไ์ดบ้นัทกึรวมเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 

4.9   ขอ้ตกลงสมัปทำนบรกิำร 
ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร คอื ขอ้ตกลงระหว่ำงภำครฐั (ผู้ให้สมัปทำน) กบัเอกชน (ผู้ประกอบกำร) ที่ให้
ผูป้ระกอบกำรเป็นผูก้่อสรำ้งโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บรกิำรสำธำรณะหรอืเพื่อยกระดบัโครงสร้ำงพื้นฐำน 
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กำรด ำเนินกำร และกำรบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งพืน้ฐำนในช่วงเวลำทีร่ะบุไวซ้ึง่ผูป้ระกอบกำรจะไดร้บัค่ำบรกิำร
ตลอดระยะเวลำของข้อตกลง โดยผู้ให้สัมปทำนจะมีกำรควบคุมหรือก ำกับดูแลประเภทของบริกำรที่
ผูป้ระกอบกำรต้องด ำเนินกำรในกำรใช้โครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อใหบ้รกิำร กลุ่มผูท้ี่ไดร้บับรกิำร และรำคำกำร
ใหบ้รกิำร และผูใ้หส้มัปทำนควบคุมสว่นไดเ้สยีคงเหลอืทีส่ ำคญัในโครงสรำ้งพืน้ฐำนเมื่อสิน้สุดระยะเวลำของ
ขอ้ตกลงไม่ว่ำโดยกำรเป็นเจำ้ของ กำรไดร้บัประโยชน์หรอืวธิอีื่นใด 

ในกรณีที่กลุ่มกจิกำรในฐำนะผู้ประกอบกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสรำ้งหรอืยกระดบักำรให้บรกิำร จะบนัทกึ
รำยไดแ้ละต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก่อสรำ้งหรอืกำรยกระดบักำรใหบ้รกิำร โดยอำ้งองิกบัขัน้ควำมส ำเรจ็ของ
งำนก่อสร้ำง โดยรบัรูส้ ิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหรอืคำ้งรบัส ำหรบัมูลค่ำเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิหรอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิหำกกลุ่มกจิกำรสรำ้งโครงสรำ้งพื้นฐำนและมสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไข
ตำมสญัญำทีจ่ะไดร้บัเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นจำกผูใ้หส้มัปทำน และรบัรูส้นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนหำก
กลุ่มกจิกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนและได้รบัสทิธ ิ(ใบอนุญำต) ในกำรเรยีกเก็บค่ำบรกิำรจำกผู้ใช้บรกิำร
สำธำรณะ ซึ่งสทิธใินกำรเรยีกเกบ็ค่ำบริกำรจำกผู้ใช้บริกำรสำธำรณะไม่ใช่สทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขที่จะ
ไดร้บัเงนิสด เน่ืองจำกจ ำนวนเงนิดงักล่ำวขึน้อยู่กบัจ ำนวนกำรใชบ้รกิำรสำธำรณะ ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บั
ช ำระค่ำบรกิำรส ำหรบักำรก่อสร้ำงบำงส่วนเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและบำงส่วนเป็นสนิทรพัย์ไม่ มตีวัตน 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึแต่ละองคป์ระกอบของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัแยกจำกกนั ส ำหรบัรำยไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดแ้ละตน้ทุนเมื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ตำมเงื่อนไขสญัญำ 

ภำระผูกพนัตำมสญัญำในกำรบ ำรุงรกัษำหรอืปรบัปรุงซ่อมแซมโครงสรำ้งพื้นฐำนที่ไม่ใช่เป็นกำรปรบัปรุง
เพื่อยกระดบัจะรบัรู้และวดัมูลค่ำด้วยจ ำนวนประมำณกำรที่ดทีี่สุดของรำยจ่ำยที่ต้องน ำไปจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนัในปัจจุบนั ณ วนัสิน้งวดบญัช ี

4.10 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยทีซ่ือ้มำบนัทกึเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดว้ยต้นทุนในกำรไดม้ำและกำร
ด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ ำหน่ำยโดยวิธี
เสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณเป็นระยะเวลำ 5 ปี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน บนัทกึดว้ยรำคำทุนและจะไม่มกีำรตรีำคำเพิม่ แต่จะทบทวนรำคำตำมบญัชใีหม่ในแต่ละ
ปีและปรบัปรุงหำกมกีำรดอ้ยค่ำ 

สทิธภิำยใตส้ญัญำสมัปทำนบรกิำร 

สทิธภิำยใต้สญัญำสมัปทำนบรกิำรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สะสม (ถ้ำมี)กลุ่มกิจกำรตัดจ ำหน่ำยสทิธิภำยใต้สญัญำสมัปทำนบริกำร โดยวิธีจ ำนวนผลผลิต (Unif of 
Production) และจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรพัย์นัน้เกิดกำรด้อยค่ำ 
บรษิทัจะทบทวนจ ำนวนผลผลติทัง้หมดทีใ่ชใ้นกำรตดัจ ำหน่ำยของสทิธภิำยใตส้ญัญำสมัปทำนบรกิำรทุกสิน้
ปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน 
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4.11 กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์
สนิทรพัย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยแต่จะถูก
ทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมี
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำมบญัชอีำจสงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื 

กำรรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์หรอืมูลค่ำตำมบญัชขีองหน่วยสนิทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กดิเงนิสดสงูกว่ำมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนื ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในงบก ำไรขำดทุน 

กำรค ำนวณมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื 
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื หมำยถงึ รำคำขำยสทุธขิองสนิทรพัย ์หรอืมูลค่ำจำกกำรใชข้องสนิทรพัย ์แลว้แต่
มลูค่ำใดจะสงูกว่ำในกำรประเมนิมูลค่ำจำกกำรใชข้องสนิทรพัยเ์กดิจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนำคตจะคดิลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคดิลดก่อนค ำนวณภำษีเงนิได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจ
ประเมนิไดใ้นตลำดปัจจุบนัซึง่แปรไปตำมเวลำและควำมเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส ำหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
กระแสเงนิสดรบัซึง่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอสิระจำกสนิทรพัยอ์ื่นให้พจิำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนืให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้มคีวำมเกีย่วขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
บรษิทัจะกลบัรำยกำรบญัชขีำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกมกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรค ำนวณ
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื 

บรษิทัจะกลบัรำยกำรบญัชขีำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพยีงเพื่อใหม้ลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ำมลูค่ำ
ตำมบญัชภีำยหลงัหกัค่ำเสือ่มรำคำหรอืค่ำตดัจ ำหน่ำย เช่นเดยีวกบัในกรณีทีไ่ม่เคยมกีำรบนัทกึขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

4.12 เงนิกูย้มื 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ 

เงนิกูย้มืวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ผลต่ำงระหว่ำงเงนิ
ทีไ่ดร้บั(หกัดว้ยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้) เมื่อเทยีบกบัมูลค่ำทีจ่่ำยคนืเพื่อช ำระหนี้นัน้จะรบัรูใ้นงบ
ก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 

ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูม้ำจะรบัรูเ้ป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงนิกูใ้นกรณีทีม่คีวำมเป็นไปไดท้ี่
จะใชว้งเงนิกูบ้ำงสว่นหรอืทัง้หมด 

เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้
ออกไปอกีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

4.13 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นแสดงในรำคำทุน 
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4.14 ประมำณกำรหนี้สนิ 
บรษิทัจะบนัทกึประมำณกำรหนี้สนิ เมื่อเกดิภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืโดยอนุมำนจำกผลสบื
เน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ภำระผกูพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะสง่ผลใหต้อ้งใชท้รพัยำกรเพื่อจ่ำยช ำระตำมภำระ
ผกูพนัและสำมำรถประมำณกำร จ ำนวนทีต่้องจ่ำยไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื เมื่อไดจ้่ำยช ำระประมำณกำรหนี้สนิไป
แลว้หำกแน่ใจว่ำจะไดร้บัคนือย่ำงแน่นอนใหบ้นัทกึรำยจ่ำยทีจ่ะไดร้บัคนืเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่ำงหำก 

4.15 ผลประโยชน์พนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 
เงนิเดอืน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมและเงนิสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี รบัรูเ้ป็น
ค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรบัพนกังำน 
โครงกำรสมทบเงนิ 
กลุ่มกจิกำรและพนกังำนไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมและ
เงนิที่บรษิัทจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดอืน สนิทรพัย์ของกองทุนส ำรองเลีย้งชพีได้แยกออกจำกสนิทรพัยข์อง
บรษิทั เงนิทีบ่รษิทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีทีเ่กดิรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์ 
กลุ่มกจิกำรมภีำระส ำหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่กลุ่ม
กจิกำรถอืว่ำเงนิชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรบัพนกังำน 

หนี้สนิส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์จะรบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ 
วนัทีส่ ิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

กลุ่มกจิกำรค ำนวณหนี้สนิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติที่
หลำกหลำยรวมถงึขอ้สมมตเิกี่ยวกบัอตัรำคดิลดอตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต อตัรำกำรเปลีย่นแปลงใน
จ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะ และอตัรำเงนิเฟ้อ 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
อื่น และรบัรูค้่ำใชจ้่ำยของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนทีก่ ำหนดไวใ้นก ำไรขำดทุน 

ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทัง้จ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรอืเมื่อกจิกำรรบัรูต้น้ทุนกำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.16 ทุนเรอืนหุน้   
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของผูถ้อืหุน้   
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4.17 หุน้ทุนซือ้คนื 
หุน้ทุนซือ้คนื แสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยรำคำทุนเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 
หำกรำคำขำยของหุน้ทุนซือ้คนืสงูกว่ำรำคำซือ้ของหุน้ทุนซือ้คนื บรษิทัจะรบัรูผ้ลต่ำงเขำ้บญัชสีว่นเกนิมูลค่ำ
หุน้ทุนซือ้คนืและหำกรำคำขำยของหุน้ทุนซือ้คนืต ่ำกว่ำรำคำซื้อของหุน้ทุนซือ้คนื บรษิทัจะน ำผลต่ำงหกัจำก
สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ทุนซือ้คนืใหห้มดไปก่อน แลว้จงึน ำผลต่ำงทีเ่หลอือยู่ไปหกัจำกบญัชกี ำไรสะสม 

4.18 กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระดว้ยตรำสำรทุน 
บรษิทัรบัรูโ้ครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์มื่อไดร้บับรกิำรจำกพนักงำนตำมมลูค่ำยุตธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ 
ณ วนัใหส้ทิธ ิโดยบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมเงื่อนไขของระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนทีก่ ำหนดไวใ้น
โครงกำรพรอ้มกบัรบัรู ้“สว่นทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ในกำรประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ฝ่ำยบรหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจในกำรวดัมูลค่ำ
รวมทัง้สมมตฐิำนต่ำง ๆ ทีเ่หมำะสม เช่น อำยุของสทิธซิือ้หุน้ ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ และอตัรำเงนิปันผล 
เป็นตน้ 

4.19 ส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัใหญ่ 
ภำยใต้บทบญัญตัิของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องจดัสรร
ก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสุทธปิระจ ำปี หกั
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงนิปันผลได้ 

บริษทัย่อย 
บรษิัทย่อยในประเทศไทยจะต้องจดัสรรก ำไรสุทธอิย่ำงน้อยร้อยละห้ำ เป็นส ำรองตำมกฏหมำยทุกครัง้ที่
ประกำศจ่ำยเงนิปันผลจนกว่ำส ำรองตำมกฏหมำยจะมเีท่ำกบัรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้จะน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลไม่ได ้

4.20 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
เงนิปันผลทีจ่่ำยบนัทกึในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัในรอบระยะเวลำบญัชซีึง่ทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล 

4.21 ภำษเีงนิได ้
ภำษเีงนิได ้

ภำษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภำษเีงนิไดปั้จจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

ภำษเีงนิไดปั้จจุบนั 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึภำษีเงนิได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรฐั โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษตีำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำยภำษอีำกร 
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ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
กลุ่มกจิกำรบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำภำษี
ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้
รอบระยะเวลำบญัช ี

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะไม่ถูกรบัรูเ้มื่อเกดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปนี้ เกดิจำกกำรรบัรูค้่ำควำมนิยม
เมื่อเริม่แรกกำรรบัรูเ้มื่อเริม่แรกซึง่สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่เกดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิและรำยกำร
นัน้ไม่มผีลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชหีรอืทำงภำษี และผลแตกต่ำงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อยและกจิกำรทีค่วบคุมร่วมกนัหำกเป็นไปไดว้่ำจะไม่มกีำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวในอนำคตอนั
ใกล ้

กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต่้องเสยีภำษีทุกรำยกำร แต่รบัรู้
สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษี รวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษีทีย่งั
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ที่บรษิัทจะมกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษแีละผลขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

กลุ่มกิจกำรจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรบัลดมลูค่ำตำมบญัชดีงักล่ำว หำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบรษิทัจะไม่มกี ำไร
ทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีัง้หมดหรอืบำงสว่นมำใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หำกภำษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบั
รำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถหกักลบไดเ้มื่อกจิกำรมสีทิธิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั
และภำษีเงนิไดน้ี้ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัส ำหรบัหน่วยภำษเีดยีวกนัหรอืหน่วย
ภำษต่ีำงกนั ส ำหรบัหน่วยภำษีต่ำงกนันัน้กจิกำรมคีวำมตัง้ใจจะจ่ำยช ำระหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้อง
งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธหิรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัยแ์ละจ่ำยช ำระหนี้สนิในเวลำเดยีวกนั 

4.22 สญัญำเช่ำ 

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 

1) สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำเมื่อเริม่แรกว่ำแต่ละสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิหรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำร
จ ำแนกประเภทสญัญำเช่ำแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรต้องประเมนิว่ำสญัญำนัน้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทน
เกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีผู่เ้ป็นเจำ้ของพงึไดร้บัว่ำสญัญำเช่ำมีกำรโอนควำมเสีย่งและผลตอบแทน
ทัง้หมดหรอืไม่ หำกเป็นไปตำมนัน้ สญัญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงนิทุน หรอืหำกไม่เป็นไป
ตำมนัน้ สญัญำเช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
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สนิทรพัยท์ี่ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิในส่วนทีด่นิ อำคำร และ
อุปกรณ์ และตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัยด์ว้ยเกณฑเ์ดยีวกนักบัรำยกำรทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกจิกำรซึง่มลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัรำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ด้
จ่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 

2) สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
รำยจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ ค่ำเช่ำที่
อำจเกดิขึน้ต้องน ำมำรวมค ำนวณจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยตำมระยะเวลำที่คงเหลอืของสญัญำเช่ำ เมื่อ
ไดร้บักำรยนืยนักำรปรบัค่ำเช่ำ 

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 

1) สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบัผูใ้หเ้ช่ำไม่มกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชทีีถ่ือ
ปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกรำคม 2563 

2) สญัญำเช่ำ - กรณีกลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้

กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน
หกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรบัปรุงดว้ยกำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิตำมสญัญำ
เช่ำใหม่ รำคำทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงนิของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูค่ำ
เริม่แรก ต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกดิขึน้ จ ำนวนเงนิที่จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล
หรอืก่อนวนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ด้รบั 
หำกกลุ่มกจิกำรไม่มคีวำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสนิทรพัยอ์ำ้งองิจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มกจิกำรเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำเช่ำ สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะถูกคดิค่ำเสื่อมรำคำโดยวธิเีสน้ตรงนับจำกวนัที่
สญัญำเช่ำเริม่มผีลจนถงึวนัสิน้สดุของอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชห้รอืวนัสิน้สดุอำยุสญัญำ
เช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน 
ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตำมอำยุของสญัญำ
เช่ำหรอือำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลำใดจะสัน้
กว่ำ ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ  2 ปี 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร  10  ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์  15 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนกังำน 5-10 ปี 
ยำนพำหนะ  2-15 ปี 
อื่นๆ  5 ปี 
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หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 

ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำย
ตำมสญัญำเช่ำคดิลดด้วยอตัรำดอกเบีย้ตำมนัยของสญัญำเช่ำหรอือตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่ม
กจิกำร หลงัจำกวนัที่สญัญำเช่ำเริ่มมีผลมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจะเพิม่ขึ้นโดยสะท้อน
ดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสญัญำเช่ำและลดลงโดยสะท้อนกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยช ำระแล้ว 
นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืประเมนิ
สญัญำเช่ำใหม่ 

สญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำ 12 เดอืนหรอืน้อยกว่ำนับตัง้แต่วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มี
ผล หรอืสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ จะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 

4.23 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ  

สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ  

รำยกำรทีร่วมในงบกำรเงนิของแต่ละกจิกำรในกลุ่มกจิกำรถูกวดัมลูค่ำโดยใชส้กุลเงนิของสภำพแวดลอ้มทำง
เศรษฐกจิหลกัทีก่จิกำรด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
รำยกำรและยอดคงเหลอื 

รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ 
วนัทีเ่กดิรำยกำรและแปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิเป็นตวัเงนิ ซึง่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นเงนิบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิรำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอื
จ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็และงบกระแสเงนิสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกดิจำกกำรแปลงค่ำของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงำน
ต่ำงประเทศรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำย
หน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทัง้หมดดงักล่ำวถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำร
ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ 

4.24 ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรนี้ เป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรและกรรมกำรของบริษัท ประกอบด้วย
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่ำตอบแทนกรรมกำร รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรปูอื่น 
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4.25 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)สทุธสิ ำหรบังวดบญัชดีว้ยจ ำนวนถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัตำมระยะเวลำทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

4.26  กำรน ำเสนอขอ้มลูสว่นงำนด ำเนินงำน 

สว่นงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีไ่ดร้ำยงำนต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนผู้มีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึง บุคคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรร
ทรพัยำกร และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของสว่นงำนด ำเนินงำน 

4.27 มลูค่ำยุตธิรรม  

มูลค่ำยุตธิรรม คอื รำคำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรขำยสนิทรพัยห์รอืรำคำทีจ่ะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สนิใหแ้ก่
ผูอ้ื่นโดยเป็นรำยกำร ทีเ่กดิขึน้ในสภำพปกตริะหว่ำงผูร้่วมตลำด (market participants) ณ วนัทีว่ดัมลูค่ำ 

กลุ่มกจิกำรใชว้ธิรีำคำตลำด (Market approach) เป็นเทคนิคในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
ยกเว้นในกรณีทีไ่ม่มตีลำดทีม่สีภำพคล่อง หรอืไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มสีภำพคล่องได้ 
บรษิทัจะใชว้ธิเีทคนิคทำงกำรเงนิเป็นเทคนิคในกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิแทน 

ล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเหล่ำนี้ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัทีต่่ำงกนัของล ำดบัชัน้
มลูค่ำยุตธิรรมตำมขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูค่ำ นิยำมของระดบัต่ำงๆ มดีงันี้  

ระดบั 1 ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนัในตลำดทีม่สีภำพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ         
ทำงออ้ม  

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเกีย่วกบักระแสเงนิในอนำคตที่
กจิกำรประมำณขึน้   

4.28  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม    
งบกำรเงนิรวมประกอบดว้ยงบกำรเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย (รวมกนัเรยีกว่ำ “กลุ่มกจิกำร”) และสว่นได้
เสยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้  

กำรรวมธรุกิจ 

กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชสี ำหรบักำรรวมธุรกจิตำมวธิซีือ้ เมื่อกำรควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มกจิกำร  

กำรควบคุม หมำยถงึอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนของกจิกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่
ประโยชน์จำกกจิกรรมของกจิกำรนัน้  ในกำรพจิำรณำอ ำนำจในกำรควบคุม กลุ่มกจิกำรต้องน ำสทิธใินกำร
ออกเสยีงทีเ่กดิขึน้มำรวมในกำรพจิำรณำดว้ย วนัทีซ่ือ้กจิกำรคอืวนัทีอ่ ำนำจในกำรควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงั
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ผูซ้ื้อ กำรก ำหนดวนัที่ซื้อกจิกำรและกำรระบุเกี่ยวกบักำรโอนอ ำนำจควบคุมจำกผู้ถูกซื้อไปยงัผู้ซือ้ต้องใช้
ดุลยพนิิจเขำ้มำเกีย่วขอ้ง  

กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชกีำรรวมธุรกจิโดยใชว้ธิกีำรซือ้ สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ ำหรบักำรซือ้บรษิทัย่อย ตอ้งวดั
ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีผู่ซ้ือ้โอนใหแ้ละหนี้สนิทีก่่อขึน้และสว่นไดเ้สยีในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกโดย
บรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรัพย ์หรอืหนี้สนิทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระ และวดัมลูค่ำ
เริม่แรกของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำทีร่ะบุได้และหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในกำรรวมธุรกจิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่
ซือ้ ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมูลค่ำ
ยุตธิรรม หรอื มลูค่ำของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซือ้ตำมสดัสว่นของหุน้ทีถ่อื 

หนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถู่กซือ้ทีร่บัมำจำกกำรรวมธุรกจิ รบัรูเ้ป็นหนี้สนิหำกมภีำระผูกพนัในปัจจุบนั
ซึง่เกดิขึน้จำกเหตุกำรณ์ในอดตี และสำมำรถวดัมลูค่ำยุตธิรรมไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถอื 

กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมตำมอตัรำสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดม้ำจำกผูถู้กซือ้ 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อของกลุ่มกิจกำรที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำที่ปรึกษำ
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวชิำชพีและค่ำทีป่รกึษำอื่นๆ ถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 

บรษิทัย่อย 
บรษิทัย่อยเป็นกจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  กำรควบคุมเกดิขึน้เมื่อกลุ่มกจิกำรเปิดรบัหรอื
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบักจิกำรนัน้และมคีวำมสำมำรถในกำรใชอ้ ำนำจเหนือกจิกำร
นัน้ท ำใหเ้กดิผลกระทบต่อจ ำนวนเงนิผลตอบแทนของกลุ่มกจิกำร  งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบ
กำรเงนิรวมนบัแต่วนัทีม่กีำรควบคุมจนถงึวนัทีก่ำรควบคุมสิน้สดุลง   

นโยบำยกำรบญัชขีองบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตำมควำมจ ำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบำยเดยีวกนักบัของกลุ่ม
กจิกำร 

กำรสญูเสยีกำรควบคุม 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสญูเสยีกำรควบคุมในบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัย่อย
นัน้ออกรวมถงึส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจำ้ของทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั
ย่อยนัน้   ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรสญูเสยีกำรควบคุมในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน  ส่วน
ไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีกำรควบคุม 

สว่นไดเ้สยีในเงนิลงทุนทีบ่นัทกึตำมวธิสีว่นไดเ้สยี  
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในเงนิลงทุนทีบ่นัทกึตำมวธิสี่วนไดเ้สยี ประกอบดว้ยสว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้ 

บรษิัทร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัโดยมอี ำนำจเขำ้ไปมสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจ
เกี่ยวกบันโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบำย
ดงักล่ำว  กำรร่วมค้ำเป็นกำรร่วมกำรงำนที่กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมในกำรงำนนัน้ โดยมีสิทธิใน
สนิทรพัยส์ทุธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ มำกกว่ำกำรมสีทิธใินสนิทรพัยแ์ละภำระผกูพนัในหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรร่วมกำรงำนนัน้ 
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สว่นไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้บนัทกึบญัชตีำมวธิสี่วนไดเ้สยี โดยรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำ
ทุนภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก ส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นของเงนิลงทุนที่
บนัทกึตำมวธิสีว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร จะถูกบนัทกึในงบกำรเงนิรวมจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีควำมมี
อทิธพิลอย่ำงมนียัส ำคญั หรอืกำรควบคุมร่วม  

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงนิรวม  

ยอดคงเหลอืและรำยกำรบญัชรีะหว่ำงกจิกำรในกลุ่ม รวมถงึรำยได ้หรอืค่ำใชจ้่ำยทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซึง่เป็น
ผลมำจำกรำยกำรระหว่ำงกจิกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม  ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ซึง่เป็นผลมำจำกรำยกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ถูกตดัรำยกำรกบัเงนิลงทุนเท่ำทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนได้
เสยีในกจิกำรทีถู่กลงทุนนัน้  ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิถูกตดัรำยกำรในลกัษณะเดยีวกบัก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้
จรงิ แต่เท่ำทีเ่มื่อไม่มหีลกัฐำนกำรดอ้ยค่ำเกดิขึน้  

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 

ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม คอื จ ำนวนก ำไรหรอืขำดทุนและสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อย
สว่นทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัและแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในสว่นของก ำไรหรอืขำดทุนรวมและส่วนของผู้
ถอืหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 
 

4.29  เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

นโยบำยทีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่ได้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน 
อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้ทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกบักำรจดัหำเงนิทีม่นียัส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมทีก่ล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชเีรื่องกำรรบัรูร้ำยได้ 

1) กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงิน ณ วนัที่รบัรู้รำยกำรเริม่แรก เป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดั
มูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น และสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
หรอืขำดทุน โดยพจิำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เมื่อกลุ่มกิจกำรถือครอง
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนินัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตำมสญัญำ และเงื่อนไขตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำง
กำรเงนิก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดทีเ่ป็นกำรรบัช ำระเพยีงเงนิตน้และดอกเบีย้จำกยอดคงเหลอืของเงนิ
ตน้ในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่ำนัน้ 

 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะแสดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม โดยรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงสทุธขิองมูลค่ำยุตธิรรมในส่วนของ
ก ำไรหรอืขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิ 

ยกเว้นหนี้สนิตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มกิจกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกส ำหรับหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหกัต้นทุนกำรท ำรำยกำรและจดัประเภทหนี้สนิทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชว้ธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ผลก ำไรและขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดั
รำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นส่วนของก ำไรหรอืขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอตัรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จรงินัน้ด้วย ทัง้นี้ ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธดีอกเบี้ยที่แท้จรงิแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำง
กำรเงนิในสว่นของก ำไรหรอืขำดทุน 

2) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรใช้วิธกีำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรบัลูกหนี้
กำรค้ำและสนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำดงันัน้ ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจึงไม่มกีำร
ตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของควำมเสีย่งทำงดำ้นเครดติ แต่จะรบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้กำรค้ำและสนิทรัพย์ที่เกดิจำกสญัญำ โดยอ้ำงอิงจำก
ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี ปรบัปรุงด้วยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต
เกีย่วกบัลกูหนี้รวมทัง้สภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกจิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัช ีเมื่อกจิกำรคำดว่ำจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตำม
สญัญำอกีต่อไป 

3) สญัญำอนุพนัธแ์ละกจิกรรมป้องกนัควำมเสีย่ง 

เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกบนัทกึบญัชีเมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำรวดั
มูลค่ำใหม่ภำยหลงักำรบนัทกึครัง้แรกใชมู้ลค่ำยุตธิรรม ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ให้เป็น
มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน อย่ำงไรกต็ำมหำกตรำสำรอนุพนัธเ์ขำ้เงื่อนไขมไีวเ้พื่อเป็นเครื่องมอื
ป้องกนัควำมเสีย่ง กำรบนัทกึรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตรีำคำจะขึน้อยู่กบัประเภทของรำยกำรที่
ไดร้บักำรป้องกนัควำมเสีย่ง 

4) กำรตดัรำยกำรของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้
ได้สิน้สุดลง หรอืได้มกีำรโอนสทิธทิี่จะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัย์นัน้ รวมถงึได้มกีำรโอนควำม
เสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสินทรพัยน์ัน้หรอืมกีำรโอนกำรควบคุมในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่ำจะ
ไม่มกีำรโอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึง่ควำมเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิกต่็อเมื่อไดม้กีำรปฏบิตัติำมภำระผูกพนัของหนี้สนินัน้แลว้ มี
กำรยกเลกิภำระผูกพนันัน้หรอืมกีำรสิน้สุดลงของภำระผูกพนันัน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นหนี้สนิทำงกำร
เงนิที่มอียู่ให้เป็นหนี้สนิใหม่จำกผู้ให้กู้รำยเดียวกนัซึ่งมีขอ้ก ำหนดที่แตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรอืมกีำร
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แกไ้ขขอ้ก ำหนดของหนี้สนิทีม่อียู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหนี้สนิเดมิและรบัรู้ 
หนี้สนิใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่ำงของมลูค่ำตำมบญัชดีงักล่ำวในสว่นของก ำไรหรอืขำดทุน 

5) กำรหกักลบของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกจิกำรมสีทิธบิงัคบัใช้ได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหกักลบจ ำนวนเงนิที่รบัรู้ และ
กจิกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะช ำระดว้ยยอดสทุธ ิหรอืตัง้ใจทีจ่ะรบัสนิทรพัยแ์ละช ำระหนี้สนิพรอ้มกนั 

5. ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นครัง้แรก 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด และไม่
ปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบญัชจีะรบัรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 อย่ำงไรกต็ำม กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 3  มำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบกำรเงนิ ดงันี้ 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ต่ีองบกำรเงนิรวม   มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
  มำตรฐำน มำตรฐำน  
 ณ วนัท่ี กำรรำยงำน กำรรำยงำน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 2562 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 2563 

สินทรพัยห์มนุเวียน     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น 884,215 - (500) 883,715 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 43,199 - (12,032) 31,167 
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1,110,827 (1,110,827) - - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมนุเวยีนอื่น - 2,882,009 - 2,882,009 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1,338,822 (9,604) - 1,329,218 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  321,302 - (21,704) 299,598 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 37,635 37,635 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 751,217 - (286) 750,931 

รวมสินทรพัย ์ 4,449,582 1,761,578 3,113 6,214,273 

      หน้ีสินหมนุเวียน     
      สว่นของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี  6,941 - 1,401 8,342 
      หน้ีสินไม่หมนุเวียน     

         หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  6,920 - 1,712 8,632 
      หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 27,987 354,236 - 382,223 

รวมหน้ีสิน 41,848 354,236 3,113 399,197 
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      ส่วนของผู้ถือหุ้น     
      องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - 1,407,342 - 1,407,342 
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะบริษทัใหญ่ - 1,407,342 - 1,407,342 
     รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,848 1,761,578 3,113 1,806,539 

 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำใชเ้ป็นครัง้แรกทีม่ต่ีองบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร มดีงันี้ 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มำตรฐำน มำตรฐำน  
 ณ วนัท่ี กำรรำยงำน กำรรำยงำน ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 1 มกรำคม 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 2562 ฉบบัท่ี 9 ฉบบัท่ี 16 2563 
     สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     

     เงนิลงทุนระยะยำวอื่น 1,110,827 (1,110,827) - - 
     สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มนุเวยีนอื่น - 2,882,009 - 2,882,009 
     เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 762,986 181,291 - 944,277 
     เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 386,093 (170,915) - 215,178 
     ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์  176,301 - (19,931) 156,370 
     สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 23,155 23,155 
     สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18,531 - (286) 18,245 
     สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 165,611 (165,611) - - 

                รวมสินทรพัย ์ 2,620,349 1,615,947 2,938 4,239,234 

      หน้ีสินหมนุเวียน     
    สว่นของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำที่ถงึก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี  6,519 - 1,355 7,874 
      หน้ีสินไม่หมนุเวียน     

     หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ  6,919 - 1,583 8,502 
     หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - 188,625 - 188,625 

รวมหน้ีสิน 13,438 188,625 2,938 205,001 
     
      ส่วนของผู้ถือหุ้น     

     ก ำไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 114,961 10,376 - 125,337 
     องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ - 1,416,946 - 1,416,946 
     รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะบริษทัใหญ่ 114,961 1,427,322 - 1,542,283 
    รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 128,399 1,615,947 2,938 1,747,284 

 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรกนัน้ สว่นใหญ่เกดิจำกกำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำของ
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.1       เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
            ผลกระทบทีม่ต่ีอก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

หน่วย : พนับำท  

   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 277,733  114,961 
กำรปรบัปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 2563    
           กำรเพิม่ขึน้ของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำว -  10,376 
ก ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 277,733  125,337 

 
 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    
กำรปรบัปรุงองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 2563    
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มุนเวยีนอื่น 1,771,182  1,771,182 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำง

กำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น (354,236)  (354,236) 
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมจำกกำรป้องกนัควำมเสีย่งกระแส

เงนิสด (9,604)  - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,407,342  1,416,946 
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กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 (วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก) ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดป้ระเมนิโมเดลธุรกจิทีใ่ชจ้ดักำรสนิทรพัยแ์ละ

หนี้สนิทำงกำรเงนิของกลุม่กจิกำรและจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ ดงันี้  
หน่วย : พนับำท 

     งบกำรเงินรวม   
 

 
  มูลค่ำยุติธรรม

ผำ่นก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

  
รวม 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -  192,534  192,534 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น  -  883,715  883,715 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  -  4,108  4,108 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผกูพนั  -  42,200  42,200 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น  2,882,009  -  2,882,009 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไม่หมุนเวยีนอื่น  -  70,932  70,932 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  2,882,009  1,193,489  4,075,998 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิ 

 -  1,243,007  1,243,007 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น  -  713,552  713,552 
เงนิกูย้มืระยะยำว  -  491,988  491,988 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  -  16,974  16,974 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  -  2,465,521  2,465,521 
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หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
  มูลค่ำยุติธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

  
รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

  
 

รวม 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  -  171,087  171,087 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น  -  808,111  808,111 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้  -  4,108  4,108 
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผกูพนั  -  42,200  42,200 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น  2,882,009  -  2,882,009 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไม่หมุนเวยีนอื่น  -  70,932  70,932 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว  -  215,178  215,178 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน  2,882,009  1,311,616  4,193,625 
 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  -  1,153,007  1,153,007 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น  -  850,079  850,079 
เงนิกูย้มืระยะยำว  -  472,458  472,458 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  -  16,376  16,376 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน  -  2,491,920  2,491,920 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งวดัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น มรีำยกำรดงัต่อไปนี้ 

หน่วย : พนับำท  
   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563    
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 2,882,009  2,882,009 

 
5.2 สญัญำเช่ำ 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำใชเ้ป็นครัง้แรก กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบั
สญัญำเช่ำทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใชโ้ดยมมีูลค่ำเท่ำกบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีจ่่ำยล่วงหน้ำหรอืคำ้ง
จ่ำยซึ่งเกี่ยวข้องกบัสญัญำเช่ำที่รบัรู้ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิก่อนวนัที่น ำมำปฏบิตัิใช้ครัง้แรก หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ดงักล่ำววดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำทีย่งัไม่ไดจ้่ำยช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 261



เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มกจิกำร อตัรำดอกเบีย้เงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ดงักล่ำวของกลุ่มกจิกำรและบรษิัททีน่ ำมำค ำนวณหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 อตัรำรอ้ยละ 2.50 – 5.60 

ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 กลุ่มกจิกำรรบัรูม้ลูค่ำตำม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 มำถอืปฏบิตัเิป็น
มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำมำปฏบิตัใิชค้รัง้แรก 

หน่วย : พนับำท  
   งบกำรเงิน  
 งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย                               
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 7,597  7,403 

หกั สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (4,173)  (4,173) 
สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำม

วธิเีสน้ตรง (1,028)  (1,028) 
บวก สทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขยำยระยะเวลำทีค่่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกีำรใชส้ทิธ ิ 859  859 
 3,255  3,061 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยรอตดับญัช ี (142)  (124) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเพิม่ขึน้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิฉบบัที ่16 มำปฏบิตัใิช ้ 3,113  2,937 

หนี้สนิสญัญำเช่ำกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 13,861  13,439 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 16,974  16,376 
ประกอบดว้ย    

หนี้สนิสญัญำเช่ำหมุนเวยีน 8,342  7,874 
หนี้สนิสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 8,632  8,502 

รวม 16,974  16,376 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563    
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 12,815  284 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 554  554 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 1,889  732 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 8,023  7,847 
ยำนพำหนะ  14,067  13,451 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 287  287 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 37,635  23,155 

 
6. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งและพนกังำนของบรษิทัไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีภำยใตก้ำรอนุมตัิ
จำกกระทรวงกำรคลงัตำมพระรำชบญัญตักิองทุนส ำรองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงำนจ่ำย
สะสมเป็นรำยเดอืนและเงนิทีบ่รษิัทจ่ำยสมทบใหใ้นอตัรำรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืนและจะจ่ำยใหพ้นักงำนในกรณีที่
ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัท และกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของบริษัท บริหำรโดยบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน 

7. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บรษิทัย่อย (บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั)  
บรษิทัย่อย (บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั) ไดร้บัสทิธพิเิศษตำมพระรำชบญัญตัสิง่เสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
กำรอนุมตัขิองคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนดงันี้   

บตัรสง่เสรมิกำรลงทุน เลขที ่1611(1)/2557  
บรษิทัไดร้บับตัรสง่เสรมิกำรลงทุน เลขที ่1611(1)/2557   ลงวนัที ่19 พฤษภำคม 2557 จำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิ
กำรลงทุนส ำหรบักำรลงทุนในสำธำรณูปโภคและบรกิำรขัน้พืน้ฐำนประเภท 7.1 (กำรลงทุนในกจิกำรผลติไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทติย)์ ภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำหนดบำงประกำร สทิธพิเิศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้
นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบักำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัที่เริ่มมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรนัน้ (วนัที ่6 กุมภำพนัธ ์2558) 
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รำยไดข้องบรษิทัจ ำแนกตำมกจิกำรทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนและไม่ไดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนสำมำรถสรุปได ้
ดงันี้  

 
           (หน่วย : พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม 

    
กิจกำรท่ีได้รบักำร

ส่งเสริม  
กิจกำรท่ีไมไ่ด้รบั
กำรส่งเสริม รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร             
- ในประเทศ             
- กจิกำรผลติSTEEL STRUCTURE  -  -  315,765  272,094  315,765  272,094 
- กจิกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยท์ีต่ดิตัง้
บนหลงัคำ  7,482  7,974  -  -  7,482  7,974 
 รวม   7,482  7,974  315,765  272,094  323,247  280,068 

 

 
8. รำยกำรและยอดคงเหลือกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิทั หรอืถูกบรษิทัควบคุม
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั  

นอกจำกน้ี บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลที่มสีทิธอิอกเสยีงโดยทำงตรงหรอื
ทำงอ้อม ซึ่งท ำให้มีอิทธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษัท ผู้บริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทที่มี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

ในระหว่ำงปี กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรธุรกจิทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกลุ่มกจิกำรและบรษิทักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

ช่ือบริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั เป็นบรษิทัยอ่ยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั เป็นบรษิทัยอ่ยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั เป็นบรษิทัยอ่ยโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั  เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้* 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้* 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั เป็นกำรร่วมคำ้  
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บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั เป็นบรษิทัรว่มโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั เค.อำร.์ทู จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เป็นบรษิทัรว่มโดยกำรถอืหุน้ทำงตรงและมกีรรมกำรร่วมกนั 
บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ี จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บรษิทั ซนิแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอยี ่คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอยี่ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 
คณุสวำสดิ ์ ปุ้ยพนัธวงศ์ ผูถ้อืหุน้บรษิทั 

 
* ในระหว่ำงปี 2562 กำรร่วมคำ้ ไดม้กีำรเปลีย่นชื่อบรษิทัใหม่ ดงันี้ บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั เปลีย่นเป็น 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั และ บรษิทั ไทคอน เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั เปลีย่นเป็น บรษิทั 
เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั 
** เมื่อวนัที ่31 มนีำคม 2563 บรษิทัร่วม ไดแ้ก่ บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั , บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ี จ ำกดั และ 

บรษิทั ซนิแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิกำรต่อนำยทะเบยีน ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัช ี

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัรำยกำรแต่ละประเภทรำยกำรมดีงันี้ 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรสว่นเกนิ 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร ตำมสญัญำ 
ดอกเบีย้รบั(ตำมสญัญำ) อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1 - 12 ต่อปี 
รำยไดอ้ื่น รำคำตำมทีต่กลงร่วมกนั 
ซือ้สนิคำ้ รำคำทุนบวกก ำไรสว่นเกนิ 
ตน้ทุนบรกิำร รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำ รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำทีป่รกึษำ รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำสญูเสยีโอกำสในกำรผลติ รำคำตำมบนัทกึเพิม่เตมิแนบทำ้ย 

8.1   ยอดคงเหลอืทีส่ ำคญักบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้  
หน่วย: พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ลกูหน้ีกำรค้ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  -  1 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 985  1,158  985  1,158 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้   เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั 1,601  1,959  1,601  1,959 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั 1,312  1,365  1,312  1,365 
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บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั 1,083  1,169  1,083  1,169 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั 580  666  580  666 
บรษิทั เค.อำร.์ทู จ ำกดั 56,710  56,710  56,710  56,710 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั 50,290  50,290  50,290  50,290 
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั -  77  -  77 

รวม 112,561  113,394  112,561  113,395 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  144  145 

รวม -  -  144  145 
เงินปันผลค้ำงรบั - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 800  -  800  - 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 800  -  800  - 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 1,600  -  1,600  - 
 3,200  -  3,200  - 
เงินทดรองจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 130  115  130  115 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั 1,560  1,260  1,560  1,260 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั 100  310  100  310 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั 150  360  150  360 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 12  -  12  - 

รวม 1,952  2,045  1,952  2,045 
ลกูหน้ีเงินวำงประกนั  -  กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 600  3,800  600  3,800 

รวม 600  3,800  600  3,800 
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หน่วย: พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบีย้ค้ำงรบั – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  6,300  3,194 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั -  83  -  83 

รวม -  83  6,300  3,277 
เงินให้กู้ยืม – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี(ก่อนปรบัปรุง) -  -  386,093  343,764 
หกั รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 -  -  (167,199)  - 
เพิม่ขึน้ -  -  11,730  42,330 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -  -  230,624  386,094 

       
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,000  1,750  1,000  1,750 
ลดลง (1,000)  (750)  (1,000)  (750) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -  1,000  -  1,000 

    
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี -  85  -  85 
เพิม่ขึน้ -  30  -  30 
ลดลง -  (115)  -  (115) 
รวม -  -  -  - 

        
บรษิทั ซนิแก๊ส ลพบุร ี จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี 80  60  80  60 
เพิม่ขึน้ -  20  -  20 
รวม 80  80  80  80 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ-เงนิใหกู้ย้มื (80)  (80)  (80)  (80) 
ยอดคงเหลอืปลำยปี -  -  -  - 

        
บรษิทั ซนิแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั        
ยอดคงเหลอืตน้ปี -  60  -  60 
เพิม่ขึน้ -  20  -  20 
ลดลง -  (80)  -  (80) 
รวม -  -  -  - 

รวมเงนิใหกู้ย้มื-กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั -  1,000  230,624  387,094 
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      หน่วย: พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  35,000  35,000 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  30  - 

รวม -  -  35,030  35,000 
เจ้ำหน้ีงำนโครงกำร-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  105,418  106,784 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  6,023  21,436 

รวม -  -  111,441  128,220 
เจ้ำหน้ีเงินประกนัผลงำน – กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  20,848  20,720 

รวม -  -  20,848  20,720 
เจ้ำหน้ีค่ำหุ้น-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั        
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 97,924  97,924  97,924  97,924 

รวม 97,924  97,924  97,924  97,924 
เจ้ำหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  12  314 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  -  950 
บรษิทั เค.อำร.์ทู จ ำกดั -  1,096  -  1,096 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั -  1,700  -  1,700 

รวม -  2,796  12  4,060 
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั       
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 4,282  3,967  4,282  3,967 

รวม 4,282  3,967  4,282  3,967 
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8.2  รำยกำรเคลื่อนไหวบญัชทีีส่ ำคญัระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย: พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำย        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  111  312 
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  -  1,342 

รวม -  -  111  1,654 
รำยได้อ่ืน        
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  -  600 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  1,096  894 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร1์1 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั 5  -  5  - 
บรษิทั อุดรธำนีโซลำ่รพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 20  -  20  - 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 20  -  20  - 
บรษิทั แมโ่ขง กรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 20  -  20  - 

รวม 85  -  1,181  1,494 
รำยได้เงินปันผล        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  -  60,000 
บรษิทั อุดรธำนีธำนีโซลำ่รพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 2,400  1,120  2,400  1,120 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 2,400  1,120  2,400  1,120 
บรษิทั แมโ่ขง กรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 1,600  -  1,600  - 
บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั 60,750  168,704  60,750  168,704 

รวม 67,150  170,944  67,150  230,944 
ดอกเบีย้รบั        
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  19,303  8,472 
บรษิทั แมโ่ขง กรนีพำวเวอร ์จ ำกดั 19  187  19  187 

รวม 19  187  19,322  8,659 
ขำยทรพัยสิ์นถำวร        
บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั -  -  -  17 

รวม -  -  -  17 
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ซ้ือทรพัยสิ์นถำวร 
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  500  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  -  121 

รวม -  -  500  121 
ต้นทุนขำย        
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  30,746  138,691 

รวม -  -  30,746  138,691 
 

 
  

 
 

 
 

 
     หน่วย: พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษทั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ต้นทุนบริกำร        
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั -  -  -  1,701 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั -  -  370  956 

รวม -  -  370  2,657 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน        
บรษิทั เค.อำร.์ท ูจ ำกดั 1,042  13,478  1,042  13,478 
บรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั 55  2,051  55  2,051 

รวม 1,097  15,529  1,097  15,529 

ดอกเบีย้จ่ำย        
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ เอนเนอย ีคอร ์ปอเรชัน่ จ ำกดั 315  881  315  881 

รวม 315  881  315  881 
ค่ำสญูเสียโอกำสในกำรผลิต        
บรษิทั เค.อำร.์ท ูจ ำกดั 116  172,253  116  172,253 

รวม 116  172,253  116  172,253 
ค่ำท่ีปรึกษำ        
คุณสวำสดิ ์ปุ้ยพนัธวงศ ์ 480  480  480  480 

รวม 480  480  480  480 
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8.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
กลุ่มกจิกำรมคี่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนของผูบ้รหิำร สิน้สดุวนัที ่31ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย: พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 38,712  39,952  36,936  36,760 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 909  1,228  707  868 

รวม 39,621  41,180  37,643  37,628 

9. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย 
รำยกำรค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะงำนสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญั ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

 

         หน่วย : พนับำท 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2563  2562  2563  2562 

 
9.1 กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและ 
งำนระหว่ำงท ำ  8,775  1,111  7,574  11,636 

 9.2 ขำดทุน(โอนกลบั)จำกกำรลดมลูค่ำสนิคำ้  (756)  (10,694)  (2,669)  (10,550) 

 9.3 ซือ้สนิคำ้  719,233  849,130  705,899  828,438 

 9.4 วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป  207,951  175,330  -  - 

 9.5 งำนทีก่จิกำรท ำและถอืเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน  -  98  -  - 

 9.6 ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร  39,621  41,180  37,643  3,856 

 9.7 ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน  318,701  365,787  236,827  280,371 

 9.8 ค่ำเสือ่มรำคำ  42,395  41,571  27,068  - 

 9.9 ค่ำใชจ้่ำยตดัจ่ำย  18,380  24,287  1,701  - 

 9.10 ค่ำจำ้งท ำของ  888,615  1,118,928  915,551  1,255,392 

 9.11 ค่ำธรรมเนียม  46,664  56,242  45,532  55,361 

 9.12 ค่ำน ้ำมนั  14,979  26,228  14,368  25,323 

 9.13 ค่ำขนสง่  5,327  20,812  1,962  20,221 
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10. ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 

รำยกำรทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัเงนิสดทีม่สีำระส ำคญั ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจำ้หนี้ค่ำซือ้สนิทรพัยถ์ำวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6.74  5.94  1.49  2.41 

แปลงเงนิใหกู้ย้มืเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  18.33  -  18.33 

กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  -  181.29  - 

กำรเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไมห่มุนเวยีน 1,771.18  -  1,771.18  - 

 
11. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิสดในมอื 2,099  2,667  1,960  1,672 
เงนิฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 37,971  85,147  13,565  66,983 
เงนิฝำกธนำคำร - ออมทรพัย ์ 49,720  104,465  47,438  102,177 
เงนิฝำกประจ ำทีถ่งึก ำหนด 
จ่ำยคนืภำยใน 3 เดอืน 

 
354 

  
255 

  
354 

  
255 

รวม 90,144  192,534  63,317  171,087 
 

12. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

12.1 ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้เหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
ลกูหน้ีกำรค้ำ         
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บรษิทัอื่น  544,022  629,962  483,646  559,742 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  112,561  113,394  112,561  113,395 

รวม  656,583  743,356  596,207  673,137 
หกั  คำ่เผื่อหน้ีผลขำดทุนดำ้นเครดติ-ลูกหน้ี  (3,026)  (3,026)  (3,026)  (3,026) 

รวม  653,557  740,330  593,181  670,111 
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ลกูหน้ีหมนุเวียนอ่ืน         
ดอกเบีย้คำ้งรบั –กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  -  83  6,300  3,277 
เงนิจำ่ยล่วงหน้ำคำ่สนิคำ้และบรกิำร  63,931  29,423  63,925  29,020 
คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยล่วงหน้ำ  20,138  18,451  19,610  17,108 
เงนิปันผลคำ้งรบั  3,200  -  3,200  - 
เงนิทดรองจำ่ย  2,181  2,361  2,029  2,195 
ลูกหน้ีเงนิประกนั   89,560  54,074  89,560  54,074 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร  5,482  9,043  -  3,482 
ลูกหน้ีอื่น   28,001  27,787  26,950  28,831 
อื่นๆ  4  2,663  4  13 

 รวม  212,497  143,885  211,578  138,000 
 รวม  866,054  884,215  804,759  808,111 

 

ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 จ ำแนกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - บริษทัอ่ืน        
ยงัไมถ่งึก ำหนด 460,911  518,530  411,607  505,862 
เกนิก ำหนดช ำระ        
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 3 เดอืน 44,455  57,666  36,560  44,368 
มำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 22,628  -  19,451  - 
มำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 9 เดอืน 6,939  35,518  6,939  - 
มำกกว่ำ 9 เดอืน ถงึ 12 เดอืน -  10,228  -  1,492 
มำกกว่ำ 12 เดอืนขึน้ไป 9,089  8,020  9,089  8,020 

รวม 544,022  629,962  483,646  559,742 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ-
ลกูหนี้ (3,026)  (3,026)  (3,026)  (3,026) 

รวม 540,996  626,936  480,620  556,716 
ลกูหนี้เชค็คนื -  1,047  -  1,047 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ-
ลกูหนี้ -  (1,047)  -  (1,047) 

รวม -  -  -  - 
รวม 540,996  626,936  480,620  556,716 
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ลูกหน้ีกำรค้ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เกนิก ำหนดช ำระ        
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 3 เดอืน -  77  -  78 
มำกกว่ำ 12 เดอืนขึน้ไป 112,561  113,317  112,561  113,317 

รวม 112,561  113,394  112,561  113,395 
รวม 653,557  740,330  593,181  670,111 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้กำรคำ้สุทธทิีค่ำ้งช ำระเกนิก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดอืนจ ำนวน 118.62 
ลำ้นบำท และ 172.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกลุ่มกจิกำรคำดว่ำสว่นทีเ่หลอืจะไดร้บัช ำระในภำยหลงั 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทได้โอนสิทธิเรียกร้องในกำรรับเงินจำกลูกหนี้ ตำมสัญญำ 
กำรใหบ้รกิำรบำงโครงกำรจ ำนวน 217.90 ลำ้นบำท และ 347.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ใหแ้ก่สถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำ
ประกนัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนินัน้ (ดหูมำยเหตุขอ้ 28) 

12.2 ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไม่หมุนเวยีนอื่น 

กลุ่มกจิกำรมลีกูหนี้กำรคำ้สว่นหนึ่งทีไ่ดท้ ำแผนขอผ่อนช ำระหนี้กบับรษิทัมรีะยะเวลำในกำรผ่อนช ำระประมำณ 8 ปี 
ดงันัน้ บรษิทัจงึจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนมูลค่ำดงักล่ำวไดท้ ำกำรคดิลดโดยใชอ้ตัรำ
ดอกเบีย้เงนิกูส้ว่นเพิม่ 

13. สินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำหมุนเวียน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทได้มอบอ ำนำจกำรรับเงินหรือโอนสิทธิเรียกร้องในกำรช ำระหนี้จำก
สนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำ จ ำนวน 301.67 ล้ำนบำท และจ ำนวน 151.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เป็นหลกัประกนั
ส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ 

14. เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้         
- บุคคลหรอืกจิกำรอื่น  3,075  3,108  3,075  3,108 
- บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  80  1,080  80  1,080 

    หกั ค่ำเผื่อหนี้ผลขำดทุนดำ้นเครดติ-เงนิใหกู้ย้มื  (80)  (80)  (80)  (80) 
รวม  -  1,000  -  1,000 
รวม  3,075  4,108  3,075  4,108 
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15. สินค้ำคงเหลือ 

สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 138,928  92,803  125,407  83,409 
งำนระหว่ำงท ำ 17,180  22,277  21  21 
งำนโครงกำรระหว่ำงก่อสรำ้ง -  140  -  140 
วสัดุก่อสรำ้ง 76,232  126,968  8  8 
วสัดุใชส้ิน้เปลอืง 1,277  1,232  -  - 
     รวม 233,617  243,420  125,436  83,578 
หกั ค่ำเผื่อมลูค่ำสนิคำ้ลดลง (13,503)  (14,260)  (3,934)  (6,603) 
     รวม 220,114  229,160  121,502  76,975 

16. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่ำ่ย 35,977  117,620  31,990  113,188 
ภำษซีือ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 20,783  23,080  20,735  23,021 
อื่นๆ 221  243  214  232 

                 รวม 56,981  140,943  52,939  136,441 

17. เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 47.70 ลำ้นบำท และ 42.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ (ดหูมำยเหตุขอ้ 28 และ 32) 
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18. สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

     หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษทั 
               ทุนเรียกช ำระแล้ว       สดัส่วน  งบกำรเงินรวมและงบเฉพำะ

กิจกำร 
เงินปันผล 

               2563             2562      ร้อยละ  2563 2562 2563 2562 
เงินลงทุนท่ีวดัมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบต็เสรจ็อ่ืน         
บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ  เอนเนอย ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 712,500 712,500 12.87  114,114 114,114 - - 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ- เงนิลงทุน     (21,858) (21,858)   

สุทธ ิ     92,256 92,256   
บรษิทั วนิด ์เอนเนอยี ่โฮลดิง้ จ ำกดั 1,088,373 1,088,373 3.87  800,000 800,000 48,000 - 
บวก ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุน     1,771,182 -   

สุทธ ิ     2,571,182 800,000   
บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 1,530,000 1,530,000 14.28  218,571 218,571 - - 

รวม     2,882,009 1,110,827 48,000 - 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บรษิทัไดม้กีำรจดัประเภทและวดัมูลคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นใหม่ จำกเดมิวดัตำมรำคำทุนเปลี่ยนเป็นวดัตำมมลูค่ำยตุธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยผลต่ำงจำกกำร

เปลีย่นแปลงกำรวดัมลูค่ำขำ้งต้นมจี ำนวน 1,771.18 ลำ้นบำท บรษิทัมนีโยบำยในกำรรบัรูเ้ขำ้องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ทัง้น้ีจำกกำรทบทวนมลูค่ำยตุธิรรม  

ณ วนัที ่1 มกรำคม และวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ผูบ้รหิำรมคีวำมเหน็ว่ำมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัทีข่ำ้งตน้เป็นมลูคำ่เดยีวกนั โดยมรีำยละเอยีด ดงัน้ี 
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  หน่วย : พนับำท 
  ณ วนัท่ี 1 มกรำคม และ 31 ธนัวำคม 2563 
  รำคำต่อหุ้น จ ำนวนเงิน 

 
จ ำนวนหุ้น รำคำทุน  มลูค่ำยติุธรรม  รำคำตำมบญัชีวดัตำม

มลูค่ำยติุธรรม 

บรษิทั ซสัเทนเอเบลิ  เอนเนอยคีอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 19,696 6  5  92,255 

บรษิทั วนิด ์เอนเนอยี ่โฮลดิง้ จ ำกดั 4,211 190  600  2,526,316 

บรษิทั เขำคอ้ วนิด ์พำวเวอร ์จ ำกดั 21,857 10  12  263,438 

       2,882,009 

19. เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 
19.1 กระทบยอดเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงันี้ 

       หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ต้นปี 1,339,390  1,304,522  1,208,409   1,208,409 
หกั รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำใช้ (9,604)  -  -  - 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม ณ วนัที ่1 มกรำคม 1,329,786  1,304,522  1,208,409  1,208,409 
บวก/(หกั ) ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 129,184  203,121  -  - 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบต็เสรจ็ (ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำอนุพนัธ ์– บรษิทัรว่ม) (310)  451  -  - 
หกั  เงนิปันผลรบั  (60,750)  (168,704)  -  - 

รวม 1,397,910  1,339,390  1,208,409  1,208,409 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน (568)  (568)  (1,560)  (1,560) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ปลำยปี 1,397,342  1,338,822   1,206,849  1,206,849  
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19.2 รำยละเอยีดกำรลงทุน เงนิปันผลรบัและสว่นแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบรษิทัร่วม 

บรษิทัรว่มทัง้หมดจดัตัง้ในประเทศไทย ณ 31 ธนัวำคม มรีำยละเอยีดดงัน้ี 
      หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร  ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  มลูค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
  2563   2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562 
       ร้อยละ ร้อยละ         
บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301   1,301,301  25.00 25.00  1,206,849  1,206,849  1,397,342  1,338,822 

บรษิทั ซไีอเอน็  (ไทยแลนด)์ 
จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำย  
กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 6,000 

 
 6,000 

  
26.00 

 
26.00 

  
1,560 

 
1,560 

  
568  

  
568 

หกั  คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน 
  

- 
 
 

 
- 

     
(1,560) 

 
(1,560) 

  
(568) 

 
(568) 

   รวม  1,307,301   1,307,301     1,206,849  1,206,849  1,397,342  1,338,822 

หน่วย : พนับำท 

    งบกำรเงินรวม 
ช่ือบริษทั  ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษทัรว่ม  ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน 

    ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 
    31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 
    2563  2562  2563  2562 

บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั  129,184  203,121  (310)  451  
บรษิทั ซไีอเอน็  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  -  -  -  - 

 รวม   129,184  203,121  (310)  451  
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หน่วย : พนับำท 
   งบเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 
ประเภทกิจกำร  ทุนท่ีช ำระแลว้  สดัส่วนเงิน

ลงทุน 
 รำคำทุน  เงินปันผลรบั 

  2563   2562  2563 2562  2563  2562  2563  2562 
       รอ้ยละ รอ้ยละ         
บรษิทั อโีอลสัพำวเวอร ์จ ำกดั ดำ้นกำรลงทุน 1,301,301   1,301,301  25.00 25.00  1,206,849  1,206,849  60,750  168,704 
บรษิทั ซไีอเอน็  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำย  

กระแสไฟฟ้ำจำกขยะ 6,000   6,000  
 

26.00 
 

26.00  
 

1,560  1,560  
 
-  

 
- 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน  -   -     (1,560)  (1,560)  -  - 
   รวม  1,307,301   1,307,301     1,206,849  1,206,849  60,750  168,704 

 

 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 279



บรษิทัร่วมทัง้หมดไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์จงึไม่มรีำคำทีต่อ้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ของบรษิทัร่วมทัง้หมด ค ำนวณ
จำกงบกำรเงนิส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 โดยบรษิัทจะรบัรู้ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)
ดงักล่ำวเฉพำะสดัส่วนกำรถือหุน้ที่บรษิัทใหญ่มสี่วนไดเ้สยีซึง่งบกำรเงนิดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบบญัชี
ของบรษิทัดงักล่ำวแลว้ 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 23 มถุินำยน 2563 ระบุว่ำ บรษิัท อี
โอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั   จ ำนวน 159 ลำ้นบำทและ
ได้รบัเงินปันผลจำกบริษัท เค.อำร์.ทู. จ ำกดั จ ำนวน 84 ล้ำนบำท และนอกจำกนี้บริษัท อีโอลสัพำวเวอร์ 
จ ำกดั มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จ ำนวน 243 ล้ำนบำท และเป็นเงินปันผลที่จ่ำย
ใหก้บับรษิทั จ ำนวน 60.75 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่30 มถุินำยน 2563 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 20 ธนัวำคม 2562 ระบุว่ำ บรษิัท อี
โอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทั เฟิรส์ โครำช วนิด ์จ ำกดั   จ ำนวน 225 ลำ้นบำทและ
ได้รบัเงนิปันผลจำกบรษิัท เค.อำร.์ทู. จ ำกดั จ ำนวน 210 ล้ำนบำท และนอกจำกนี้บรษิัท อโีอลสัพำวเวอร์ 
จ ำกดั มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรสะสม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 และผล
กำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2562 ถงึวนัที ่20 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 435 ลำ้นบำท 
และเป็นเงินปันผลที่จ่ำยให้กับบริษัท จ ำนวน 108.75 ล้ำนบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในเดือน
ธนัวำคม 2562 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 20 มถุินำยน 2562 ระบุว่ำ บรษิัท อี
โอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลจำกบรษิัท เฟิร์ส โครำช วนิด ์จ ำกดั จ ำนวน 155.93 ล้ำนบำท
และไดร้บัเงนิปันผลจำกบรษิทั เค.อำร.์ทู. จ ำกดั จ ำนวน 83.97 ลำ้นบำท และนอกจำกนี้บรษิทั อโีอลสั พำว
เวอร์ จ ำกดั มมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกเงนิปันผลระหว่ำงกำลทีไ่ดร้บัของครึ่งปี
แรก จ ำนวน 239.83 ล้ำนบำท และเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้กบับรษิัท จ ำนวน 59.96 ล้ำนบำท โดยก ำหนด
จ่ำยเงนิปันผลภำยในเดอืนมถุินำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 280



19.3  ขอ้มลูทำงกำรเงนิภำยใตง้บกำรเงนิรวมของบรษิทัรว่ม 
  รำยละเอยีดสนิทรพัยส์ุทธ ิ

            หน่วย : พนับำท 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  สินทรพัย ์
    หมนุเวียน   ไม่หมนุเวียน   หมนุเวียน   ไม่หมนุเวียน  สทุธิ 

บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั  1,280,587  8,816,725  1,272,286  3,764,182  5,060,844 
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั*  -  -  -  -  - 
* ขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เป็นขอ้มลูทำงกำรเงนิทีผู่บ้รหิำรใหก้ำรรบัรอง เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเลกิกจิกำร ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำง
กำรช ำระบญัช ี
            หน่วย : พนับำท 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  สินทรพัย ์

    หมนุเวียน   ไม่หมนุเวียน   หมนุเวียน   ไม่หมนุเวียน  สทุธิ 
บรษิทั อโีอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั  1,358,309  8,229,367  1,211,057  3,693,399  4,683,220 
บรษิทั ซไีอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  474  -  160  -  314 

รำยละเอยีดก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม 
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หน่วย : พนับำท 

     บริษทั อีโอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั*   บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั* 

    ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี  ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 

    31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 
    2563  2562  2563  2562 

รำยได ้    1,943,948   2,563,521   381  1,668 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  822,277   1,356,373   (140)  399 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น  (2,065)  3,010  -  - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม  820,212   1,359,383  (140)  399 

* งบการเงนิรวมของบรษิทัร่วม ประกอบดว้ยสว่นของบรษิทัใหญ่และสว่นทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

รำยละเอยีดสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้    
              หน่วย : พนับำท 

        บริษทั อีโอลสั พำวเวอร ์จ ำกดั*   บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  
        2563  2562  2563  2562 

ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูลงทุน ณ วนัต้นปี  703,811  668,943  -   -  
หกั รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน          
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำใช ้   (9,604)  -  -  - 
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูลงทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   694,207  668,943  -  - 
บวก/หกั  ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็น ของกลุ่มกจิกำร    128,874   203,572  -   - 
หกั เงนิปันผลรบัระหว่ำงปี        (60,750)   (168,704)   -      -    
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูลงทุน ณ วนัต้นปี  762,331  703,811   -      -    
ค่ำควำมนิยม         635,011   635,011   -      -    
มลูค่ำตำมบญัชีของส่วนได้เสียในผูถ้กูลงทุน ณ วนัปลำยปี    1,397,342   1,338,822   -      -    
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20. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
20.1  กระทบยอดเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 

        หน่วย : พนับำท 
      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2563  2562 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัต้นปี   769,281  718,327 
บวก จดัประเภทเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวเป็นเงนิลงทุนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  181,291  - 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่1 มกรำคม  950,572  718,327 
บวก  จ่ำยช ำระค่ำหุน้จำกกำรเพิม่ทุน   -  32,629 
โอนเปลีย่นสดัส่วนผูถ้อืหุน้   -  18,325 
                                      รวม   950,572  769,281 
หกั    ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุน   (6,065)  (6,295) 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัปลำยปี   944,507  762,986 
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20.2 รำยละเอียดกำรลงทุนและเงินปันผลรบัในบริษทัย่อย 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรบั 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ส ำหรบัปี 
  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
      รอ้ยละ  รอ้ยละ         
บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั 260,000 190,000  190,000  100.00  100.00  167,600  167,600  -  - 
หกั คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุน          (6,065)  (6,295)  -  - 
                   สทุธ ิ          161,535  161,305  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั 200,000 200,000  200,000  100.00  100.00  200,000  200,000  -  60,000 
บรษิทั เดม็โก ้เดอ ลำว จ ำกดั 639,600 401,681  401,681  100.00  100.00  582,972  401,681  -  - 

รวม  791,681  791,681      944,507  762,986  -  60,000 

 
บรษิทัย่อยทัง้หมดไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์จงึไม่มรีำคำทีต่อ้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน  
 
บริษทั เดม็โก้ เดอ ลำว จ ำกดั 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 บรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิ(ครัง้แรก) มผีลท ำใหก้ำรวดัมูลค่ำของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อย ถูกรบัรูด้ว้ยอตัรำ
ดอกเบีย้ทีเ่ป็นมลูค่ำยุตธิรรม ผลต่ำงจำกดอกเบีย้ตำมสญัญำ (1-2% ต่อปี) กบัมลูค่ำยุตธิรรม (9% ต่อปี) จงึถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มผีลท ำให ้ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้จ ำนวน 181.29 ลำ้นบำท 
ส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั เพิม่ขึน้จ ำนวน 18.32 ลำ้นบำท โดยกำรแปลงเงนิใหกู้้ยมืเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จำกกำร
เปลีย่นแปลงดงักล่ำวมผีลท ำใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนใน บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั คดิเป็นสดัสว่น 100% 
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ส ำหรบัปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทั เดม็โก ้เดอลำว จ ำกดั ไดเ้รยีกช ำระหุน้เพิม่จ ำนวน 1.73 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.65 เหรยีญสหรฐั รวมเป็นเงนิจ ำนวน 1.12 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐั (เทยีบเท่ำ 32.63 ลำ้นบำท)  
 
บริษทั เดม็โก้ เพำเวอร ์จ ำกดั 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2562  เมื่อวนัที ่29 สงิหำคม 2562 มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม 2562  ถึงเดอืนมถุินำยน 
2562  เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.32 ลำ้นบำท และอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2562  ถงึเดอืนมถุินำยน 2562 ในอตัรำหุน้
ละ 15 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 30 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่30 ธนัวำคม 2562 
 
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562  เมื่อวนัที ่25 เมษำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนเดอืนตุลำคม 2559  ถงึเดอืนธนัวำคม 2561 เป็น
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.76 ลำ้นบำท และอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่เดอืนตุลำคม 2559  ถงึเดอืนธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 15 บำท 
เป็นจ ำนวนเงนิ 30 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลภำยในวนัที ่30 กนัยำยน 2562 

21. เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ 

21.1 กระทบยอดเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงันี้ 
             หน่วย : พนับำท 

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
       2563  2562  2563  2562 

เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ ต้นปี    97,260   91,121  60,824   60,824  
บวก/(หกั ) สว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี   9,708   8,379  -    -    
(หกั) เงนิปันผลรบั    (6,400)  (2,240)  -  - 
เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ ปลำยปี    100,568  97,260  60,824  60,824 
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21.2  รำยละเอยีดกำรลงทุน 

กจิกำรร่วมคำ้ทัง้หมดจดัตัง้บรษิทัในประเทศไทย 
หน่วย : พนับำท 

  งบกำรเงินรวม 
ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  มลูค่ำบญัชี 

        ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2563 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม

2562 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2563 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 

2562 
      ร้อยละ ร้อยละ         
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้  เดม็โก ้ 

เพำเวอร ์6 จ ำกดั 
ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000 

 
5,000  49.00 49.00  2,450  2,450  3,374  3,091 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้
เพำเวอร ์11 จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000 
 

4,000  49.00 49.00  1,959  1,959  2,646  2,494 

บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  3,370  3,152 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,467  4,041 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  4,514  4,098 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  28,371  27,639 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  27,461  27,148 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  26,365  25,597 

รวม  130,500  130,500     60,824  60,824  100,568  97,260 
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หน่วย : พนับำท 
     งบกำรเงินรวม 

ช่ือบริษทั   ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรร่วมค้ำ 

 
    ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 

     31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 
     2563  2562 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั   283  285 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั   152  205 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั   218  111 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั   426  347 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั   416  355 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั    3,132  3,093 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั    2,713  2,173 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั    2,368  1,810 
 รวม    9,708  8,379 
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หน่วย : พนับำท 
                                               งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร ทุนท่ีช ำระแล้ว  สดัส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน  เงินปันผลรบั 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ส ำหรบัปี 

 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563                 2562 
      ร้อยละ ร้อยละ         
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้ เพำเวอร ์6 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,000  5,000  49.00 49.00  2,450  2,450  -  - 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 4,000  4,000  49.00 49.00  1,959  1,959  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  -  - 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 5,500  5,500  51.00 51.00  2,805  2,805  -  - 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  2,400  1,120 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  2,400  1,120 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 35,000  35,000  45.71 45.71  16,000  16,000  1,600  - 

   รวม  130,500  130,500     60,824  60,824  6,400  2,240 
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กำรร่วมคำ้ทัง้หมดไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์จงึไม่มรีำคำทีต่อ้งเปิดเผยต่อสำธำรณชน  

บริษทั อดุรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่18 ธนัวำคม 2563 มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 15 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 5.25 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2.40 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิ
ปันผลในปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็นเงนิปันผล 1.60 ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในปี 2564 จ ำนวนหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 0.80 ลำ้นบำท  

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่4 กนัยำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุน้ละ 7 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 1.12 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิปัน
ผลภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอรย่ี์ จ ำกดั 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่18 ธนัวำคม 2563 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 15 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 5.25 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2.40 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิ
ปันผลในปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 10 บำท รวมเป็นเงนิปันผล 1.60 ลำ้นบำท และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในปี 2564 จ ำนวนหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นเงนิ 0.80 ลำ้นบำท 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่4 กนัยำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุน้ละ 7 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน 1.12 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิปัน
ผลภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 

บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร ์จ ำกดั 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่18 ธนัวำคม 2563 มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม ถงึ
วนัที ่30 กนัยำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 10 บำท จ ำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท และเป็นเงนิปันผลทีจ่่ำยใหก้บับรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน 1.60 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงนิ
ปันผลในปี 2564 
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21.3  ขอ้มลูทำงกำรเงนิภำยใตง้บกำรเงนิของกำรร่วมคำ้ 
รำยละเอยีดสนิทรพัยส์ทุธ ิ
          หน่วย : พนับำท 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  สินทรพัย ์
    หมนุเวียน   ไม่หมนุเวียน   หมนุเวียน   ไม่หมนุเวียน  สทุธิ 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  1,132  11,726  2,349  3,663  6,845 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  948  8,790  2,328  2,050  5,360 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,443  13,162  4,319  3,846  6,440 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  1,584  13,103  2,639  3,490  8,558 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  1,520  13,188  2,206  3,841  8,661 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   43,692  47,319  10,961  17,986  62,064 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   42,033  47,418  11,544  17,838  60,069 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   42,100  47,507  13,649  18,290  57,668 
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หน่วย : พนับำท 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ช่ือบริษทั  สินทรพัย ์  สินทรพัย ์  หน้ีสิน   หน้ีสิน  สินทรพัย ์
    หมนุเวียน   ไม่หมนุเวียน   หมนุเวียน    ไม่หมนุเวียน  สทุธิ 

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  1,336  12,330  2,536   4,863  6,267 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  1,268  9,244          2,711   2,752  5,049 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,489  13,842  4,070   5,250  6,011 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  1,780  13,783  2,946   4,894  7,723 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  1,728  13,868  2,506   5,245  7,845 
บรษิทั อุดรธำนีโซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   42,688  49,852  7,496   24,582  60,462 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   42,604  49,947  8,789   24,380  59,382 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   43,653  50,043  12,710   24,998  55,988 
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รำยละเอยีดก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวม 

            หน่วย : พนับำท 
    ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 

    31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
       ก ำไร(ขำดทุน)    ก ำไร(ขำดทุน)      ก ำไร(ขำดทุน)    ก ำไร(ขำดทุน)  
     รำยได้รวม    สุทธิ  เบด็เสรจ็รวม    รำยได้รวม    สุทธิ  เบด็เสรจ็รวม  

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์6 จ ำกดั  1,811  578  578  1,959   582   582 
บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้เดม็โก ้เพำเวอร ์11 จ ำกดั  1,178  311  311  1,385   419   419 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์15 จ ำกดั  1,580  428  428  1,599   218   218 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์16 จ ำกดั  1,943  835  835  2,005   680   680 
บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์17 จ ำกดั  2,193  815  815  2,254   696   696 
บรษิทั อุดรธำนโีซล่ำรพ์ำวเวอร ์จ ำกดั   12,621  6,852  6,852  13,292   6,765   6,765 
บรษิทั อนิโดไชน่ำ กรนีเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั   12,988  5,936  5,936  13,496   4,754   4,754 
บรษิทั แมโ่ขงกรนีพำวเวอร ์จ ำกดั   12,130  5,180  5,180  12,782   3,960   3,960 

รวม  46,444  20,935  20,935  48,772   18,074   18,074 
 

 

 

 

 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 292



รำยละเอยีดสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กลงทุน 
               หน่วย : พนับำท  

  ส ำหรบัปี ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  
 บริษทั เฟรเซอรส์ 

พรอ็พเพอรต้ี์  
เดม็โก้ เพำเวอร ์ 

6 จ ำกดั 

 บริษทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

เดม็โก้ เพำเวอร ์
11 จ ำกดั 

 บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์15 

จ ำกดั 

 บริษทั เดม็โก้ 
เพำเวอร ์16 

จ ำกดั 

 บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์17 

จ ำกดั 

 บริษทั อดุรธำนี
โซล่ำร ์พำว
เวอร ์จ ำกดั 

 บริษทั อินโดไช
น่ำ กรีนเอน็
เนอรย่ี์ จ ำกดั 

 บริษทั แม่โขง
กรีน พำวเวอร์

จ ำกดั 
        

         
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน                
สนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กลงทุน ณ วนัตน้ปี 3,091  2,494  3,152  4,041  4,098  27,638  27,148  25,597 
บวก/หกั ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็น                

ของกลุ่มกจิกำร 283  152  218  426  416  3,132  2,713  2,368 
หกั เงนิปันผลระหว่ำงปี -  -  -  -  -  (2,400)  (2,400)  (1,600) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูลงทุน ณ วนัปลำยปี 3,374  2,646  3,370  4,467  4,514  28,371  27,461  26,365 

 

             
 

 หน่วย : พนับำท  
  ส ำหรบัปี ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

 บริษทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต้ี์  

เดม็โก้ เพำเวอร ์6 
จ ำกดั 

 บริษทั เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรต้ี์   

เดม็โก้ เพำเวอร ์
11 จ ำกดั 

 บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์15 

จ ำกดั 

 บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์16 

จ ำกดั 

 บริษทั เดม็โก้
เพำเวอร ์17 

จ ำกดั 

 บริษทั อดุรธำนี 
โซล่ำร ์พำว
เวอร ์จ ำกดั 

 บริษทั อินโดไช
น่ำ กรีนเอน็
เนอรย่ี์ จ ำกดั 

 บริษทั แม่โขง
กรีน พำวเวอร์

จ ำกดั 
        

         
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน                
สนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กลงทุน ณ วนัตน้ปี 2,806  2,289  3,041  3,694  3,743  25,666  26,095  23,787 
บวก/หกั ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส่วนทีเ่ป็น                
               ของกลุ่มกจิกำร  285  205  111  347  355  3,093  2,173  1,810 
หกั เงนิปันผลระหว่ำงปี -  -  -  -  -  (1,120)  (1,120)  - 
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูลงทุน ณ วนัปลำยปี 3,091  2,494  3,152  4,041  4,098  27,639  27,148  25,597 
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22.  เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 
                หน่วย : พนับำท  
      งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
      2563   2562   2563    2562  

เงินให้กู้ยืมระยะยำว - บริษทัย่อย                
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562     -       -      386,093     -    
  ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน                
  ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 มำถอืปฏบิตั ิ                
  ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563    -       -      (170,916)    -    
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   -  -  215,177  - 
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม     -       -      215,178     384,560  
  บวก ดอกเบี้ยรอตดับญัช ี    -       -      15,447     1,533  
     รวม     -       -      230,625     386,093  

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 บรษิทัไดม้กีำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  จำกเดมิบรษิทัรบัรูเ้งนิใหกู้ย้มืระยะยำวในอตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อปีตำมอตัรำทีต่กลงกนั เปลีย่นมำ

เป็นรบัรูด้อกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้เงนิกูส้ว่นเพิม่ ผลต่ำงทีเ่กดิจำกกำรปรบัปรุงดอกเบีย้และมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิตน้ ณ 

วนัที ่1 มกรำคม 2563 บรษิทัรบัรูใ้นบญัชกีบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย จ ำนวน 181.29 ลำ้นบำท และปรบัปรุงผลกระทบ

จำกกำรรบัรูด้อกเบีย้รบัในปี 2562 ทีร่บัรูต้ ่ำไปจ ำนวน 10.38 ลำ้นบำทกบัก ำไรสะสมตน้งวด 

23. อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน  
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

                                                                                                                                               หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 

รำคำทุน 8,000  8,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม    (400)  (1,200) 
 รำคำตำมบญัชีสุทธิ 7,600  6,800 

 

ในระหว่ำงปีกลุ่มกจิกำรไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมนิรำคำอสิระใหป้ระเมนิมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยใ์หม่ โดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบรำคำ
ตลำด (Market Approach) และพบว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนดงักล่ำวเพิม่ขึน้ ซึง่สง่ผลใหมู้ล
ค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พิม่ขึน้เช่นกนั ดงันัน้ผูบ้รหิำรจงึพจิำรณำโอนกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ย
ค่ำของอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท 
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24. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเคลื่อนไหวของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรบัปรุง

ท่ีดิน 

 อำคำรและ
ส่วนปรบัปรุง

อำคำร 

 เครื่องจกัร
และอปุกรณ์ 

 เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  อปุกรณ์ผลิต
ไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 สินทรพัย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

 รวม 

รำคำทุน                

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 73,103  92,413  259,593  58,447  110,525  48,282  9,677  652,040 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ                

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร                

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (2,437)  (10,091)  (13,989)  -  -  (26,517) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 73,103  92,413  257,156  48,356  96,536  48,282  9,677  625,523 

ซือ้เพิม่ -  -  4,526  1,566  34  -  9,767  15,893 

โอนเขำ้(โอนออก) -  1,108  (118)  55  -  -  (1,108)  (63) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (4,639)  (3,378)  (7,598)  -  (12)  (15,627) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 73,103  93,521  256,925  46,599  88,972  48,282  18,324  625,726 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 28,746  38,766  164,827  35,923  54,058  8,418  -  330,738 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ                

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร                

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (548)  (2,244)  (2,021)  -  -  (4,813) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 28,746  38,766  164,279  33,679  52,037  8,418  -  325,925 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี 4,198  3,946  19,564  3,581  4,461  1,711  -  37,461 

โอนเขำ้(โอนออก) -  -  (117)  53  -  -  -  (64) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (3,207)  (2,739)  (6,526)  -  -  (12,472) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 32,944  42,712  180,519  34,574  49,972  10,129  -  350,850 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม                

2563 40,159  50,809  76,406  12,025  39,000  38,153  18,324  274,876 

2562 44,357  53,647  94,766  22,524  56,467  39,864  9,677  321,302 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  

       
      

2563 37,461               

2562 41,571               
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและส่วน

ปรบัปรงุท่ีดิน 

 อำคำรและส่วน

ปรบัปรงุอำคำร 

 เครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ 

 เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  สินทรพัยร์ะหว่ำง

ก่อสร้ำง 

 รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 61,612  44,508  93,198  49,307  85,577  2,257  336,459 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (897)  (10,091)  (12,624)  -  (23,612) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 61,612  44,508  92,301  39,216  72,953  2,257  312,847 

ซือ้เพิม่ -  -  4,436  1,224  500  9,767  15,927 

โอนเขำ้(โอนออก) -  1,108  (118)  55  -  (1,108)  (63) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (2,157)  (3,355)  (5,909)  -  (11,421) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 61,612  45,616  94,462  37,140  67,544  10,916  317,290 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 23,729  17,917  57,408  28,142  32,962  -  160,158 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  -  (165)  (2,244)  (1,272)  -  (3,681) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 23,729  17,917  57,243  25,898  31,690  -  156,477 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัปี 4,061  2,227  9,790  2,893  4,139  -  23,110 

โอนเขำ้(โอนออก) -  -  (117)  53  -  -  (64) 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  -  (1,824)  (2,729)  (4,837)  -  (9,390) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 27,790  20,144  65,092  26,115  30,992  -  170,133 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม              

2563 33,822  25,472  29,370  11,025  36,552  10,916  147,157 

2562 37,883  26,591  35,790  21,165  52,615  2,257  176,301 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม              

2563 23,110             

2562 26,221             

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำที่ดนิ อำคำรพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งตลอดจนเครื่องจกัรบำงส่วนไปค ้ำประกนัสนิเชื่อที่
ไดร้บัจำกสถำบนักำรเงนิ และนอกจำกน้ี กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัยท์ีค่ ำนวณคำ่เสื่อมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชด้ ำเนินงำนอยูด่งัน้ี 
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หน่วย : ล้ำนบำท 
                     งบกำรเงินรวม                 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563                   2562  2563                     2562 
รำคำตำมบญัชก่ีอนหกัคำ่เสื่อมรำคำสะสม 65.89  58.25  51.96  44.19 
มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี 0.31  0.03  0.02  0.01 

 
25. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรบัปรงุท่ีดิน 

 อำคำรและ
ส่วนปรบัปรุง

อำคำร 

 เครื่องจกัรและ
อปุกรณ์ 

 เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  อ่ืน  ๆ  รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที่ 1 มกรำคม 
2563 12,815  555  2,437  10,267  16,087  475 

 

42,636 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 12,815  555  2,437  10,267  16,087  475 42,636 

ซือ้เพิม่ -  -  -  -  4,389  -  4,389 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (555)  -  (210)  -  -  (765) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 12,815  -  2,437  10,057  20,476  475  46,260 
 

             
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  -  

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที่ 1 มกรำคม 
2563 -  -  548  2,244  2,021  188  5,001 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 -  -  548  2,244  2,021  188  5,001 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัปี 784  135  208  1,698  2,014  95  4,934 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (135)  -  (61)  -  -  (196) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 784  -  756  3,881  4,035  283  9,739 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม              

31 ธนัวำคม 2563 12,031  -  1,681  6,176  16,441  192  36,521 

  1 มกรำคม 2563 12,815  555  1,889  8,023  14,066  287  37,635 

31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดินและ
ส่วนปรบัปรงุ

ท่ีดิน 

 อำคำรและ
ส่วน

ปรบัปรงุ
อำคำร 

 เครื่องจกัร
และอปุกรณ์ 

 เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส ำนักงำน 

 ยำนพำหนะ  อ่ืนๆ  รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 
2563 284  555  897  10,091  14,723  475  27,025 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 284  555  897  10,091  14,723  475  27,025 
ซื้อเพิม่ -  -  -  -  4,389  -  4,389 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (555)  -  (210)  -  -  (765) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 284  -  897  9,881  19,112  475  30,649 
              ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 

รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16              
มำถอืปฎบิตั ิณ วนัที ่1 มกรำคม 
2563 -  -  165  2,244  1,273  188  3,870 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 -  -  165  2,244  1,273  188  3,870 
ค่ำเสือ่มรำคำส ำหรบัปี 284  135  54  1,648  1,741  95  3,957 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (135)  -  (61)  -  -  (196) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 284  -  219  3,831  3,014  283  7,631 
              มลูค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม              

31 ธนัวำคม 2563 -  -  678  6,050  16,098  192  23,018 
  1 มกรำคม 2563 284  555  732  7,847  13,450  287  23,155 
31 ธนัวำคม 2562 -  -  -  -  -  -  - 
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26. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มดีงันี้ 

                    หน่วย : พนับาท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สิทธิภำยใต้

สญัญำ 

สปัทำนบริกำร 

 โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 โปรแกรม

ระหว่ำงพฒันำ 

 รวม  โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

 โปรแกรม

ระหว่ำงพฒันำ 

 รวม 

รำคำทุน              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 795,052  28,724  15,091  838,867  24,307  15,091  39,398 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  (475)  -  (475)  (475)  -  (475) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 795,052  28,249  15,091  838,392  23,832  15,091  38,923 

ซือ้เพิม่ 5,762  1,549  4,260  11,571  1,531  4,260  5,791 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  63  1,541  1,604  63  1,541  1,604 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (374)  -  (374)  (374)  -  (374) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 800,814  29,487  20,892  851,193  25,052  20,892  45,944 
              

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 63,603  24,046  -  87,649  20,867  -  20,867 
จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธ ิ              

กำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร              
รำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 -  (188)  -  (188)  (188)  -  (188) 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 63,603  23,858  -  87,461  20,679  -  20,679 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปี 16,277  2,103  -  18,380  1,701  -  1,701 

โอนเขำ้ (โอนออก) -  64  -  64  64  -  64 

ขำยและตดัจ ำหน่ำยบญัช ี -  (373)  -  (373)  (374)  -  (374) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 79,880  25,652  -  105,532  22,070  -  22,070 
              

มูลค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
             

2563 720,934  3,835  20,892  745,661  2,982  20,892  23,874 

2562 731,449  4,678  15,091  751,218  3,440  15,091  18,531 
              

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม              

2563       18,380      1,701 

2562       24,287      2,024 
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27. สินทรพัยห์น้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยห์นี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 6,930  179,167  -  171,860 
หกั  หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (405)  (6,755)  -  (6,249) 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีุทธ ิ 6,525  172,412  -  165,611 
        
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 101,905  -  101,907  - 
หกั  หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (391,824)  (27,987)  (360,504)  - 
หน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีทุธ ิ (289,919)  (27,987)  (258,597)  - 
        

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
และ 2562 มดีงันี้ 

            หน่วย : พนับำท  
       งบกำรเงินรวม 

       ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง)  ณ วนัท่ี 

       
1 มกรำคม 

2563 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี         
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื  1,531  382  -  1,913 
 ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 3,994  (13)  (656)  3,325 
 อื่นๆ  1,781  (89)  -  1,692 
 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  7,306  280  (656)  6,930 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  506  (101)  -  405 
 รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  506  (101)  -  405 
 สทุธิ  6,800  381  (656)  6,525 

 หน้ิสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี         
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ - ลกูหนี้กำรคำ้  9,438  (9,438)  -  - 
 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื  1,320  (534)  -  786 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  240  (160)  -  80 
 ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 13,489  1,413  (1,464)  13,438 
 ขำดทุนสะสม  147,373  (59,772)  -  87,601 
 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   171,860  (68,491)  (1,464)  101,905 
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         หน่วย : พนับำท 
     งบกำรเงินรวม 
     ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง)  ณ วนัท่ี 

     
1 มกรำคม 

2563 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี        
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 5,490  225  -  5,715 
 ค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์ 759  (208)  -  551 
 มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนทัว่ไป -  -  354,236  354,236 
 อื่นๆ  27,987  3,335  -  31,322 
  รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 34,236  3,352  354,236  391,824 
    สทุธิ 137,624   (71,843)  (355,700)  (289,919) 

        

          
 

หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินรวม 
   ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง)  ณ วนัท่ี 

   
1 มกรำคม 

2562 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 31 ธนัวำคม 

2562 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี        
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี        
 ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลกูหนี้กำรคำ้ 9,438  -   -     9,438 
 ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ -  -   -     - 
 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื 4,934  (2,082)   -     2,852 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 240  -   -     240 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  16,895   589  -  17,484 
 ประมำณกำรหนี้สนิ  36,831   (36,831)   -     - 
 ขำดทุนสะสม  116,798   30,574   -     147,372 
 อื่น ๆ  1,870  (89)   -     1,781 
 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 187,006  (7,839)  -  179,167 

 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี        
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 5,912  83   -     5,995 
 ค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์ 948  (188)   -     760 
  รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 6,860  (105)   -     6,755 
  สทุธิ     180,146  (7,734)  -  172,412 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี        
 อื่น ๆ    20,136  7,851  -  27,987 
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หน่วย : พนับำท  
       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
       ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง)  ณ วนัท่ี 

       
1 มกรำคม 

2563 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 31 ธนัวำคม 

2563 
 สินทรพัย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินได้รอตดับญัชี         
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ – ลกูหนี้กำรคำ้  9,438  (9,438)  -  - 
 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื  1,322  (534)  -  788 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  240  (160)  -  80 
 ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน  13,488  1,413  (1,464)  13,437 
 ขำดทุนสะสม  147,372  (59,771)  -  87,601 
 รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  171,860  (68,490)  (1,464)  101,906 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  5,490  225  -  5,715 
 ค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์  759  (207)  -  552 
 มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนทัว่ไป  -  -  354,236  354,236 
 รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  6,249  18  354,236  360,503 
 สทุธิ  165,611  (68,508)  (355,700)  (258,597) 

          
       หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วนัท่ี  กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้/(ลดลง)  ณ วนัท่ี 

   
1 มกรำคม 

2562 
 ก ำไรหรือ

ขำดทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน)

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 31 ธนัวำคม 

2562 
 สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี         
 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 ค่ำเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - ลกูหนี้กำรคำ้  9,438  -  -  9,438 
 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื  3,431  (2,109)  -  1,322 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  240  -  -  240 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  13,457  31  -  13,488 
 ประมำณกำรหนี้สนิ  36,831  (36,831)  -  - 
 ขำดทุนสะสม  116,798  30,574  -  147,372 
  รวมสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี   180,195  (8,335)  -  171,860 
 หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี         
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ  5,264  226  -  5,490 
 ค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัย ์  947  (188)  -  759 
 รวมหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  6,211  38  -  6,249 
 สทุธิ  173,984  (8,373)  -  165,611 
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28. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
เงนิกูท้รสัตร์ซีที 379,205  773,007  379,205  773,007 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 619,695  470,000  613,695  380,000 

รวม 998,900  1,243,007  992,900  1,153,007 

รำยละเอยีดของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม จ ำแนกไดด้งันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำดอกเบีย้  ครบก ำหนด  ยอดคงเหลือ 
 ร้อยละต่อปี  (เดือน)  2563  2562 

บริษทั เดม็โก้ จ ำกดั (มหำชน)        
เงนิกูท้รสัต์รซีที 2.50 – 3.60  3 – 6  379,205  773,007 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 2.95 – 4.50  1 - 3  613,695  380,000 

รวม     992,900  1,153,007 

บริษทั เดม็โก้ เพำเวอร ์จ ำกดั        
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 2.00 - 6.50  3 - 12  6,000  90,000 

รวม     6,000  90,000 
                                     รวม     998,900  1,243,007 

กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิสนิเชื่อส ำหรบัเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ซึง่ค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนั
กำรเงนิ (ดูหมำยเหตุขอ้ 17) ที่ดนิ อำคำรและเครื่องจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้มอบ
อ ำนำจกำรรบัเงนิหรอืสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี้บำงโครงกำร (ดหูมำยเหตุขอ้ 12) สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำหมุนเวยีน (ดู
หมำยเหตุขอ้ 13) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรใหก้บัสถำบนักำรเงนิเพื่อค ้ำประกนั
วงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำว ส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัย่อยมบีรษิทัซึง่เป็นบรษิทัแม่เป็นผูค้ ้ำประกนัร่วมดว้ย 
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29. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท  

30. หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำหมุนเวียน 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 

เงนิมดัจ ำรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้   146,391  125,701  107,958  123,336 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ  113,354  58,483  146,390  58,407 

รวม  259,745  184,184  254,348  181,743 

31. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษขีำยทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 38,243  44,451  31,305  34,503 
อื่นๆ 83  81  78  76 

รวม 38,326  44,532  31,383  34,579 

 
 
 
 
 
 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2563  2562  2563  2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   302,714  276,194  327,394  278,172 
เจำ้หน้ีงำนโครงกำร  194,806  224,712  306,247  350,734 
เจำ้หน้ีเงนิประกนัผลงำน  63,964  55,645  84,754  76,303 
เจำ้หน้ีคำ่หุน้  97,924  97,924  97,924  97,924 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย  21,334  41,899  14,061  38,651 
อื่นๆ  23,192  17,178  14,665  8,295 

รวม  703,934  713,552  845,045  850,079 
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32. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงนิกูย้มืระยะยำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 355,025  491,988  324,935  472,458 
หกั สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำว        
    ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (151,665)  (171,963)  (142,185)  (167,523) 

รวม 203,360  320,025  182,750  304,935 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 

กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะยำวส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

           หน่วย : พนับำท  
      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม   491,988  406,125  472,458  382,155 
บวก รบัเงนิกูย้มืระหว่ำงปี    35,000  235,000   20,000  235,000  
หกั  กำรจำ่ยคนืเงนิกูย้มืระหวำ่งปี  (171,963)  (149,137)  (167,523)  (144,697) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   355,025  491,988  324,935  472,458 

บริษทัใหญ่   
บรษิทัใหญ่มเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิโดยไดร้บัวงเงนิสนิเชื่อ ดงันี้ 
- วงเงนิกู ้20 ลำ้นบำท เป็นกำรกูเ้งนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกจิของผูใ้ชส้นิเชื่อ

(ซึง่ไม่ใช่เพื่อกำร Re-finance ภำระหนี้เดมิ) มำตรกำรสนิเชื่อดอกเบีย้ต ่ำเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรทีไ่ดร้บั 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วงเงิน 2563  2562  2563  2562 

เงนิกู้   41.73 ลำ้นบำท 15,090  19,530  -  - 
เงนิกู้   15.00 ลำ้นบำท 15,000  -  -  - 
เงนิกู้ 200.00 ลำ้นบำท 6,860  46,820  6,860  46,820 
เงนิกู้ 345.00 ลำ้นบำท 173,075  240,638  173,075  240,638 
เงนิกู ้     20.00 ลำ้นบำท 20,000  -  20,000  - 
เงนิกู้ 300.00 ลำ้นบำท 125,000  185,000  125,000  185,000 

 รวม 355,025  491,988  324,935  472,458 
             หกั ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวที่        
             จะถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (151,665)  (171,963)  (142,185)  (167,523) 

 สทุธ ิ 203,360  320,025  182,750  304,935 
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 ผลกระทบทัง้ทำงตรงและทำงออ้มจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) และมกีำรจ่ำยดอกเบีย้ทุก
เดอืน โดยมอีตัรำดอกเบีย้ 2 ต่อปี ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

- วงเงนิกู้ 300 ลำ้นบำท เป็นกำรกู้เงนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อปรบัปรุงซ่อมแซมฐำนกงัหนัโรงไฟฟ้ำพลงัลม 
(WTG Foundation Remedy Works) และมกีำรจ่ำยดอกเบีย้ทุกเดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ต่อปี 

- วงเงนิกู้ 200 ลำ้นบำท เป็นกำรกู้เงนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อปรบัปรุงซ่อมแซมฐำนกังหนัโรงไฟฟ้ำพลงัลม 
(WTG Foundation Remedy Works) และมกีำรจ่ำยดอกเบีย้ทุกเดอืน โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-2 ต่อปี 
ไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั 

- วงเงนิกู ้345 ลำ้นบำท เป็นกำรกูเ้งนิกบัธนำคำรแห่งหนึ่งเพื่อใชใ้นโครงกำรพฒันำระบบน ้ำประปำแขวงหลวง
พระบำง สปป.ลำว และมกีำรจ่ำยดอกเบีย้ทุกเดอืน โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.75 ต่อปี ไม่มหีลกัทรพัย์
ค ้ำประกนั 

บริษทัย่อย (บริษทั เดม็โก้ เพำเวอร ์จ ำกดั) 
บรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิโดยไดร้บัวงเงนิสนิเชื่อ ดงันี้  
- วงเงนิ 41.73 ล้ำนบำท เป็นกำรกู้ยมืโดยกำรท ำสญัญำเงินกู้ยืม ก ำหนดจ่ำยคืนเงินต้นเป็นรำยเดอืน ๆ ละ 

370,000.00 บำท โดยเริ่มผ่อนช ำระครัง้แรกวันที่ 6 กรกฎำคม 2552 โดยต้องช ำระเงินกู้ให้ครบภำยใน
ระยะเวลำ 126 เดอืน อตัรำดอกเบีย้ MLR-1 ต่อปีภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก และอตัรำ
ดอกเบีย้ MLR-0.50 ต่อปีนบัจำกวนัทีค่รบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี จนถงึวนัทีค่รบก ำหนดปีที ่3 โดยน ำสนิทรพัย์
เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนัตำมอธบิำยไวแ้ลว้ และมบีรษิทัใหญ่ร่วมค ้ำประกนั 

- วงเงนิ 15 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้มืโดยกำรท ำสญัญำเงนิกูย้มื ช ำระดอกเบีย้เป็นรำยเดอืน นบัจำกวนัสดุทำ้ยของ
เดอืนทีม่กีำรเบกิรบัเงนิกูแ้ละจะช ำระคนืเงนิตน้เป็นรำยเดอืนๆ 420,000 บำท โดยจะช ำระคนืเงนิงวดแรกในวนั
ท ำกำรสุดทำ้ยของเดอืนถดัจำกเดอืนทีม่กีำรเบกิรบัเงนิกู ้(28 ธนัวำคม 2563) และงวดต่อๆไป ช ำระในวนัท ำ
กำรสุดทำ้ยของแต่ละเดอืนถดัจำกนัน้ ระยะเวลำ 36 งวด อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี โดยน ำเงนิฝำกในบญัชี
หลกัประกนัจ ำนวน 3 ลำ้นบำท เป็นหลกัทรพัยค์ ้ำประกนั ตำมหมำยเหตุ 14 และมบีรษิทัใหญ่ร่วมค ้ำประกนั 
กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิสนิเชื่อส ำหรบัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิซึง่ค ้ำประกนัโดยเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 17) ที่ดิน อำคำรและเครื่องจกัรบำงส่วน (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) นอกจำกนี้ บรษิัทยงัได้มอบ
อ ำนำจกำรรบัเงินหรอืสทิธเิรยีกร้องในลูกหนี้บำงโครงกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) สนิทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำ
หมุนเวยีน (ดูหมำยเหตุขอ้ 13) และผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัในสนิทรพัย์ของกลุ่มกจิกำรใหก้บัสถำบนั
กำรเงนิเพื่อค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่ำว ส ำหรบัวงเงนิสนิเชื่อของบรษิทัย่อยไดม้บีรษิทัซึง่เป็นบรษิทัแม่เป็นผู้
ค ้ำประกนัร่วมดว้ย 

 
33. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเป็นหนี้สนิจำกกำรเช่ำยำนพำหนะและทรพัย์สนิอื่น จ ำนวนที่ต้องจ่ำยในอนำคต ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม สรุปไดด้งันี้ 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 จ ำนวนเงิน  มลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงิน 
 ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย  ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย 
 2563  2562  2563  2562 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไมเ่กนิหน่ึงปี 6,647  7,416  6,311  6,941 
เกนิหน่ึงปีและไมเ่กนิหำ้ปี 6,586  7,160  6,404  6,920 

รวม 13,233  14,576  12,715  13,861 
หกั   คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (518)  (715)  -  - 
มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงนิ        
    ขัน้ต ่ำทีต่อ้งจำ่ย 12,715  13,861  12,715  13,861 
หกั   ส่วนของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี (6,311) 
 

(6,941) 
 

(6,311) 
 

(6,941) 
รวม 6,404  6,920  6,404  6,920 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนเงิน  มลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงิน 
 ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย  ขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำย 
 2563  2562  2563  2562 

ระยะเวลำกำรช ำระ        
ไมเ่กนิหน่ึงปี 6,593  6,989  6,263  6,519 
เกนิหน่ึงปีและไมเ่กนิหำ้ปี 6,500  7,160  6,322  6,920 

รวม 13,093  14,149  12,585  13,439 
หกั   คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (508)  (710)  -  - 
มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงนิ        
    ขัน้ต ่ำทีต่อ้งจำ่ย 12,585  13,439  12,585  13,439 
หกั   ส่วนของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี 
 

(6,263)  
 

(6,519)  (6,263)  
 

(6,519) 
รวม 6,322  6,920  6,322  6,920 

บรษิทัใหญ่  
บรษิทัใหญ่ไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะกบับรษิทัหลำยแห่งโดยกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยจ์ะโอนเป็นของบรษิทัเมื่อได้
จ่ำยช ำระค่ำงวดครบถว้นแลว้ และมกีรรมกำรบรษิทัเป็นผูค้ ้ำประกนั 
บรษิทัย่อย (บรษิทั เดม็โก ้เพำเวอร ์จ ำกดั) 
บรษิทัใหญ่ไดท้ ำสญัญำเช่ำซือ้ยำนพำหนะกบับรษิทัหลำยแห่งโดยกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยจ์ะโอนเป็นของบรษิทัเมื่อได้
จ่ำยช ำระค่ำงวดครบถว้นแลว้ และมกีรรมกำรบรษิทัเป็นผูค้ ้ำประกนั 
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34. ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

            หน่วย : พนับำท 
            งบกำรเงิน 

          งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562      90,755     67,286 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนัระหว่ำงปี       11,513   8,561 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบีย้จ่ำย)ระหว่ำงปี       1,961  1,403 
จ่ำยเงนิเกษยีณพนกังำนระหว่ำงปี    (8,905)  (8,310) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนกังำน    (1,602)  (1,496) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562      93,722  67,444 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนัระหว่ำงปี       12,284  9,047 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (ดอกเบีย้จ่ำย)ระหว่ำงปี       2,205  1,612 
จ่ำยเงนิเกษยีณพนกังำนระหว่ำงปี    (7,912)  (3,594) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร ์
ประกนัภยัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน     (10,602)  (7,318) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      89,697  67,191 

 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 และ 2562 จ ำนวน 14.49 ล้ำนบำท และ 11.87  ล้ำนบำท ตำมล ำดบั งบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 จ ำนวน 10.66 ลำ้นบำท และ 8.47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จำก 
 

           หน่วย : พนับำท  

  ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2563  2562  2563  2562 

 กำรปรบัปรุงมลูค่ำตำมประสบกำรณ์จรงิ  (991)  -  (264)  - 

 กำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนประชำกรศำสตร ์  (4,124)  -  (2,964)  - 

 กำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนทำงกำรเงนิ  (5,487)    -   (4,090)  - 

  รวม     (10,602)  -   (7,318)  -   
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สมมตฐิำนทีส่ ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมนิสรุปไดด้งันี้ 
 

           หน่วย : รอ้ยละ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

     บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย   บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  

อตัรำคดิลด    1.51  1.51  2.44  2.44 

อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต   3.5  3.5  5  5 
 
จ ำนวนเงนิภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ส ำหรบัปีปัจจุบนัและปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี้ 

         ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
           งบกำรเงิน 
         งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร  

ปี 2563           89,697  67,191 
ปี 2562           93,722  67,444 
ปี 2561           90,755    67,286  
ปี 2560          64,426    51,410  
ปี 2559          55,123    43,739  

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 
กำรเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีอ่ำจเป็นไปได้
อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน โดยถอืว่ำขอ้สมมตฐิำนอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่
ก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเงนิดงัต่อไปนี้  

     หน่วย : พนับำท 
 ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมขึน้  ลดลง   เพ่ิมขึน้  ลดลง  
 อตัรำคดิลด  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 81,655  98,786  61,279  74,034 
 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนำคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 98,479  81,785  73,755  61,419 
 อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 10) 87,623  91,743  65,729  68,767 
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35.  
กำรจ่ำยเงินปันผลและส ำรองตำมกฎหมำย 
บรษิทัใหญ่ 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2563 (วำระพเิศษ) เมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2563 มมีตเิป็นเอกฉนัท์
อนุมตักิำรจดัสรรเงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และอนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท 
ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษำยน 2563 รวมเป็นเงนิทีจ่่ำยปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 21.91 ลำ้นบำท 
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2562  เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2562 มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิำรจดัสรร
เงนิก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 เป็นทุนส ำรองก ำไรตำมกฏหมำยจ ำนวน 0.63 ลำ้นบำท และอนุมตัจิ่ำยเงนิปัน
ผลในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท ก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่24 พฤษภำคม 2562 รวมเป็นเงนิทีจ่่ำยปันผลจ ำนวน 36.52 
ลำ้นบำท 
 

36. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ้ื่นส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
เงนิปันผลรบั 48,000  -  115,150  230,944 
ดอกเบีย้รบั 1,244  770  19,652  8,945 
รำยไดอ้ืน่ 43,877  59,851  15,723  26,860 

รวม 93,121  60,621  150,525  266,749 

 
 
 
 
 
 
 
 

                หน่วย : พนับำท 
 ส ำหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมขึน้  ลดลง   เพ่ิมขึน้  ลดลง  
 อตัรำคดิลด  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 84,761     104,338  60,737  75,272 
 กำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนำคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 105,945  83,278  76,422  59,678 
 อตัรำกำรหมุนเวยีนพนกังำน  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 84,250  97,200  60,358  70,013 
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37. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลค ำนวณขึน้จำกก ำไรก่อนภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดคณูดว้ยอตัรำภำษเีฉลีย่ทัง้ปีทีป่ระมำณกำรไว ้
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้รุปไดด้งันี้  

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงินได้ปัจจบุนั :        
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 323  -  -  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี :        
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กดิจำกผลแตกต่ำง        
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำง 71,462  15,585  68,508  8,373 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได)้ภำษีเงินได้ตำมงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 71,785  15,585  68,508  8,373 

 
ภำษเีงนิไดส้ว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบแต่ละสว่นของก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ส ำหรบัปี สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวำคม 
สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีกีย่วกบั        
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร        
ตำมหลกักำรคณิตศำสตรป์ระกนัภยั        
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (2,120)  -  (1,463)  - 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงนิระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดก้บัผลคณูของก ำไรทำงบญัชกีบัอตัรำภำษทีีใ่ชส้ ำหรบัปี สิน้สดุ 
วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
           หน่วย : พนับำท 

       งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
       2563  2562  2563  2562 

              
ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชก่ีอนภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล   126,986  49,870  75,607  91,980 
อตัรำภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล     20%  20%-24%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชก่ีอนภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคณูอตัรำภำษ ี  25,397  9,351  15,121  18,396 
ขำดทุนสะสม     (1,164)  (518)  -   -    
ผลกระทบทำงภำษสี ำหรบั :            

คำ่ใชจ้ำ่ยหรอืรำยไดท้ีไ่ม่สำมำรถหกัภำษไีด ้  (24,085)  (41,928)  (23,419)  (44,703) 
คำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรลงทุน     (740)  6,060  -   -    
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีำกกำรเกดิผลแตกต่ำง         
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว  58,609  42,620  69,575  34,680 
ผลขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่รบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอตดั

บญัช ี  13,768  -  7,231  - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  71,785  15,585  68,508  8,373 

 
38. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มี
ดงันี้ 
             

       งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
       2563  2562  2563  2562 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน           
ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ (พนับำท)  55,201  34,962  7,099  83,607 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้)  
730,34

4  
730,34

4  730,344  730,344 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท/หุ้น)  0.08  0.05  0.01  0.11 
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39. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 
39.1 ภำระผกูพนัเกีย่วกบัเลตเตอรอ์อฟเครดติ เลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ หนงัสอืค ้ำประกนั มดีงันี้ 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สกลุเงิน (ล้ำน)  2563  2562  2563  2562 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ ยโูร  -  0.02  -  0.02 
 ดอลลำรส์หรฐั  -  0.24  -  0.24 
เลตเตอรอ์อฟเครดติในประเทศ บำท  7.94  5.14  7.94  5.14 
หนงัสอืค ้ำประกนั ยโูร  0.21  0.37  0.21  0.37 
 ดอลลำรส์หรฐั  2.85  3.94  2.85  3.94 
 บำท  3,070.52  2,771.29  3,058.76  2,759.57 

39.2 ภำระผกูพนัตำมสญัญำ 

สญัญำงำนจำ้งเหมำ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2563 และ 2562 บรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำว่ำจำ้งผู้รบัเหมำช่วงทีจ่ะต้องจ่ำยในอนำคต
เป็นจ ำนวนเงนิ 315.48 ลำ้นบำท และ 226.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

  สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
บรษิัทใหญ่ ได้ท ำสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยแ์บบติดตัง้บนหลงัคำกบับุคคลภำยนอก สญัญำ
ดงักล่ำวมรีะยะเวลำ 15 ปี ภำยใต้เงื่อนไขของสญัญำ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติำมภำระผูกพนัและเงื่อนไขต่ำง ๆ ทีร่ะบุ
ไวใ้นสญัญำ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำหลำยแห่งของบริษัทได้ท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ 
สว่นภูมภิำค (“กฟภ.”) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (“กฟน.”) เป็นเวลำ  25 ปี ปรมิำณขำยและรำคำขำยเป็นไปตำมที่
ตกลงกนัในสญัญำ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วมและกจิกำรร่วมคำ้เหล่ำนัน้ต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ 

39.3 คดคีวำมฟ้องรอ้ง 

 ปัจจุบนัคดทีี่บรษิทัถูกบรษิทัแห่งหนึ่งยื่นฟ้องคดอีำญำสำมำรถเจรจำตกลงกนัได ้เมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม 2563 
ศำลจงึพจิำรณำอนุญำตใิหโ้จทกถ์อนฟ้องและจ ำหน่ำยคดอีอกจำกสำรบบควำม 

40. สญัญำงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บรษิัทมตี้นทุนกำรก่อสร้ำงทีเ่กดิขึน้และก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรู้จนถงึปัจจุบนั

ส ำหรบังำนก่อสรำ้งเป็นจ ำนวนเงนิ 5,062.98 ลำ้นบำท และจ ำนวน 10,133.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทั เดม็โก ้อนิดสัตรี ่จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มตี้นทุนกำรก่อสรำ้งที่ เกดิขึน้และก ำไร

หรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมจนถงึปัจจุบนัส ำหรบังำนก่อสรำ้งเป็นจ ำนวนเงนิ 95 ลำ้นบำท  
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41.  กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

41.1 นโยบำยกำรจดักำรควำมเสีย่งทำงดำ้นกำรเงนิ 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตจิำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลีย่น
เงนิตรำต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของคู่สญัญำ กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรถือหรอื
ออกเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีเ่ป็นตรำสำรอนุพนัธเ์พื่อกำรเกง็ก ำไรหรอืกำรคำ้ 
กำรจดักำรควำมเสีย่งเป็นสว่นส ำคญัของธุรกจิของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรมรีะบบในกำรควบคุมใหม้คีวำมสมดุล
ของระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรบัได้ โดยพจิำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกดิจำกควำมเสีย่งและต้นทุนของกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง ฝ่ำยบรหิำรไดม้กีำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
มัน่ใจว่ำเกดิควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสีย่งและกำรควบคุมควำมเสีย่ง 

41.2 กำรบรหิำรจดักำรทุน 
นโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทั คอืกำรรกัษำระดบัเงนิทุนใหม้ัน่คงเพื่อรกัษำนกัลงทุน เจำ้หนี้และควำมเชื่อมัน่
ของตลำดและก่อให้เกดิกำรพฒันำของธุรกจิในอนำคต คณะกรรมกำรได้มกีำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำจำกสดัสว่นของผลตอบแทนจำกกจิกรรมด ำเนินงำนต่อสว่นของเจำ้ของรวม ซึง่ไม่
รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม อกีทัง้ยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั  
 

41.3 ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ (Credit risk) 
ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ หมำยถงึ ควำมเสีย่งทีคู่่สญัญำฝ่ำยหนึ่งจะไม่สำมำรถปฏบิตัติำมภำระผกูพนัทีร่ะบุ
ไวก้บัเครื่องมอืทำงกำรเงนิจนท ำใหคู้่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเกดิควำมเสยีหำยทำงกำรเงนิ  

บรษิทัมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วกบัลกูหนี้กำรคำ้ ลกูหนี้อื่น และเงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ ฝ่ำยบรหิำร
ควบคุมควำมเสีย่งนี้โดยกำรพจิำรณำวงเงนิสนิเชื่อทีจ่ะใหก้บัลูกคำ้หรอืคู่สญัญำ และวเิครำะหท์ำงกำรเงนิของ
ลูกคำ้หรอืคู่สญัญำอย่ำงสม ่ำเสมอบรษิทัจงึไม่คำดว่ำจะไดร้บัควำมเสยีหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สนิเชื่อ
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41.4 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้  
 ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ คอื ควำมเสีย่งทีก่ำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำดในอนำคตจะสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบรษิทั บรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำ

ดอกเบีย้ทีส่ ำคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เงนิให้กูย้มื เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในอนำคต 

          ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ในสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญั ดงันี้ 
  งบกำรเงินรวม (หน่วย : ล้ำนบำท)   (หน่วย : %) 

  อตัรำดอกเบีย้ปรบัขึน้ลง 
ตำมอตัรำตลำด 

 มีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี 
  

  ไม่มีอตัรำดอกเบีย้ 
  

 รวม 
  

  
      อตัรำดอกเบีย้ 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  ร้อยละต่อปี 

 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน                  
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  49.72  104.46  0.35  0.26  37.97           87.81  88.04  192.53   0.05-0.90  
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น -                   -     -                   -     866.05        900.81  866.05  900.81   -  
 สนิทรพัยท์ี่เกดิจำกสญัญำหมนุเวยีน -                   -     -                   -     44.20  578.69  44.20  578.69   -  
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ -                   -     -  4.11  3.08                   -     3.08  4.11  12 
 เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีม่ภีำระผูกพนั 27.00                   -     17.70  42.20  -                   -     44.70  42.20   0.05-0.90  
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมนุเวยีนอื่น -    49.53  70.93  -  -  -    7.50-15.00 
 หน้ีสินทำงกำรเงิน                     

 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ -                   -     998.90        1,243.01  -                   -     998.90  1,243.01   2.00-6.50  
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวยีนอื่น -                   -     -                   -     703.93  897.74  703.93  897.74   -  
 เงนิกูย้มืระยะยำว -                   -     203.36  505.85  -                   -     203.36  505.85   MLR-2.00  
 ประมำณกำรหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน -                   -     -                   -     89.70  93.72  89.70  93.72   -  
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41.5 ควำมเสีย่งจำกสภำพคล่อง  
 กลุ่มกจิกำรมีกำรควบคุมควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรกัษำระดบัของเงนิสดและรำยกำร

เทยีบเท่ำเงนิสดใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร และเพื่อท ำใหผ้ลกระทบจำกควำมผนัผวนของ
กระแสเงนิสดลดลง  

41.6 ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น 
ควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นเกดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึง่อำจ
ก่อให้เกดิผลเสยีแก่บรษิัทในงวดปัจจุบนัและในปีต่อ ๆ ไปบรษิัทคำดว่ำอำจจะได้รบัผลกระทบจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจำกสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศส่วนที่ไม่ได้ท ำสญัญำ
ป้องกนัควำมเสีย่งไว ้
บรษิัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบรษิัทมีหนี้สนิที่เป็นสกุลเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำมฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทเชื่อว่ำจะไม่มผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ
ของบรษิทั 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มกิจกำรมีสนิทรพัย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิทำงกำรเงินที่เป็น
เงนิตรำต่ำงประเทศ ซึง่สว่นหนึ่งอยู่ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ ล่วงหน้ำเพื่อบรหิำรควำมเสีย่ง
เกีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ ดงัต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 สกลุเงิน (ล้ำน) 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         

เจำ้หนี้กำรคำ้ต่ำงประเทศ ยโูร  0.002  0.070  0.002  0.068 

 ดอลลำรส์หรฐั 0.185  0.160  0.185  0.161 

เงนิกูท้รสัตรร์ซีที ยโูร -  0.010  -  0.007 

 ดอลลำรส์หรฐั -  0.140  -  0.140 

ภำระผกูพนั         

เลตเตอรอ์อฟเครดติ ยโูร -  0.020  -  0.020 

 ดอลลำรส์หรฐั -  0.240  -  0.239 

หนงัสอืค ้ำประกนั ยโูร 0.215  0.370  0.215  0.373 

 ดอลลำรส์หรฐั 2.848  3.940  2.848  3.940 
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41.7 มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกู ้โดยส่วนใหญ่
มอีตัรำดอกเบีย้ขึน้ลงตำมอตัรำตลำด ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัจงึประมำณมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำง
กำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำตำมบญัชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำยุตธิรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยก ำหนดล ำดบัชัน้ของมูลค่ำ
ยุตธิรรมเป็น 3 ระดบั ตำมประเภทของขอ้มูลทีน่ ำมำใชใ้นกำรประเมนิมูลค่ำ ดงันี้ 
- ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซือ้ขำย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอย่ำงเดยีว 
- ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ำมำรถ

เทยีบเคยีงไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส ำหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 
- ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถเทยีบเคยีงไดซ้ึง่น ำมำใชก้บัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยท์ีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชัน้ของ
มลูค่ำยุตธิรรม ดงันี้ 

 หน่วย : พนับำท   : 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยติุธรรม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

สนิทรพัย ์        
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่น -  -  2,882,009  2,882,009 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พอืกำรลงทุน -  7,600  -  7,600 
 -  7,600  2,882,009  2,889,609 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนประเมนิโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด โดยเทยีบเคยีงกบัรำคำตลำดของ
สนิทรพัยท์ีม่ลีกัษณะคลำ้ยกนัและปรบัปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เช่น ผงั
เมอืง ท ำเลทีต่ัง้ ภำระผูกพนัและกำรใชง้ำนปัจจุบนั 

42. รำยได้ตำมสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
กลุ่มกิจกำรมรีำยได้ที่รบัรู้ที่เคยรวมอยู่ในยอดยกมำของหนี้สนิที่เกดิจำกสญัญำ และรำยได้ที่คำดว่ำจะรบัรู้ใน
อนำคตส ำหรบัสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
รำยไดท้ีร่บัรูท้ีเ่คยรวมอยู่ใน 

ยอดยกมำของหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 
 

164.96  
 

189.80  
 

162.52  
 

189.53 
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
รำยไดท้ีค่ำดว่ำจะรบัรู ้        
ส ำหรบัภำระทีย่งัปฎบิตัไิม่เสรจ็สิน้        
ภำยใน 1 ปี 1,763.98  1,679.82  1,763.98  1,679.82 
มำกกว่ำ 1 ปี 14.07  818.49  14.07  818.49 
      รวม 1,778.05  2,498.31  1,778.05  2,498.31 

43. กำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน  
ผู้มอี ำนำจในกำรตดัสนิใจด้ำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร ได้แก่ กรรมกำรผู้จดักำรซึ่งมหีน้ำที่ในกำรสอบทำน
รำยงำนของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจัดสรรทรัพยำกรให้แต่ละส่วน
ด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสม  

กลุ่มกจิกำรจ ำแนกสว่นทีร่ำยงำนออกเป็น 6 สว่น ดงันี้ 

ส่วนงำนท่ีรำยงำน  ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
ขำยสนิคำ้ 
 
 

 ผลติและจ ำหน่ำยเสำโครงเหลก็เพื่อใชใ้นงำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ อุปกรณ์
ประกอบกำรตดิตัง้เสำโทรคมนำคม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์วสัดุ
ก่อสรำ้งทีเ่กีย่วเน่ืองและผลติและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 

ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์  กำรผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์

บรกิำรงำนวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
 

 ใหบ้รกิำรออกแบบจดัหำก่อสรำ้งและตดิตัง้งำนวศิวกรรมไฟฟ้ำแบบครบ
วงจร 

บรกิำรงำนระบบไฟฟ้ำและเครื่องกล 
 
 

 ใหบ้รกิำรออกแบบจดัหำก่อสรำ้งตดิตัง้ บ ำรุงรกัษำ งำนระบบ
สำธำรณูปโภคซึง่ประกอบดว้ยระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำสขุำภบิำล ระบบ
ปรบัอำกำศ ระบบระบำยอำกำศ และระบบผลติไอน ้ำและน ้ำรอ้น รวมถงึ
ระบบท่อรบัแรงดนัแบบครบวงจร 

บรกิำรงำนจำ้งเหมำ  รบัจำ้งผลติและตดิตัง้โครงเหลก็และภำชนะแรงดนัสงู 

บรกิำรอื่น ๆ  ไดแ้ก่ งำนดำ้นโยธำ งำนดำ้นสือ่สำรโทรคมนำคม และบรกิำรอืน่ ๆ 
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ขอ้มลูสว่นงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกจิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 ขำย  บริกำร  รวม  รำยกำรตดับญัชี

ระหว่ำงส่วนงำน 
 ยอดรวม 

  
สินค้ำ 

 ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนจ้ำงเหมำ  อ่ืนๆ       

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร                
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 343,234  7,482  1,973,855  -  79,424  2,403,995  -  2,403,995 
รำยไดร้ะหว่ำงสว่นงำนธุรกจิ 30,717  -  -  -  -  30,717  (30,717)  - 

รำยไดอ้ื่น -  -  -  -  -  181,647  (88,527)  93,120 

รวมรำยได ้ 373,951  7,482  1,973,855  -  79,424  2,616,359  (119,244)  2,497,115 
                
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (31,259)  (2,156)  (12,316)  (48)  (1,107)  (46,886)  1,457  (45,429) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (23,994)  (960)  (60,837)  -  (2,592)  (88,383)  19,560  (68,823) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน (24,327)  4,747  107,267  230  (32,999)  54,918  (66,823)  (11,905) 
 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้               138,892 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษเีงนิได้               126,987 
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หน่วย : พนับำท 
    งบกำรเงินรวม 

    ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

    ขำย  บริกำร  รวม  รำยกำรตดับญัชี 
ระหว่ำงส่วน

งำน 

 ยอดรวม 

    สินค้ำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก 
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนจ้ำง
เหมำ 

 อ่ืนๆ    

           
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร                 

รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก   191,045  7,974  2,572,244    -      106,093   2,877,356   -     2,877,356 
รำยไดร้ะหว่ำงสว่นงำนธุรกจิ   140,700  -   -     1,701   -      142,401   (142,401)   -    

รำยไดอ้ื่น     -     -   -      -     -   302,253   (241,632)   60,621 
รวมรำยได ้    331,745  7,974  2,572,244   1,701  106,093    3,322,010    (384,033)   2,937,977 
                   
คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  (35,841)  (2,161)  (13,509)   (54)  (720)  (52,285)   -     (52,285) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ    (17,766)  (1,357)  (60,294)   -     (2,214)  (81,631)   8,472  (73,159) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน (37,518)  4,580  113,913   (2,538)  (12,172)  66,265  (227,895)  (161,630) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทั                 

รว่มและกำรรว่มคำ้                  211,500 
ก ำไรก่อนรำยไดภ้ำษเีงนิได้                 49,870 
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สนิทรพัยข์องสว่นงำนมดีงันี้ 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 
 ขำย บริกำร  รวม  รำยกำรตดับญัชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม 

 สินค้ำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนจ้ำงเหมำ  งำนระบบไฟฟ้ำ
และเครื่องกล 

 อ่ืนๆ       

สนิทรพัยส์่วนงำน 1,070,858  41,766  1,388,317  168,454  8,097  69,719  2,747,211  -  2,747,211 
  
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 
 ขำย บริกำร  รวม  รำยกำรตดับญัชี

ระหว่ำงส่วนงำน  ยอดรวม 

 สินค้ำ  ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำน

แสงอำทิตย ์

 งำนวิศวกรรม 
ไฟฟ้ำ 

 งำนจ้ำงเหมำ  งำนระบบไฟฟ้ำ
และเครื่องกล 

 อ่ืนๆ       

สนิทรพัยส์่วนงำน 1,162,383  43,278  1,459,326  170,560  5,071  32,619  2,873,237  -  2,873,237 
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กำรกระทบยอดผลรวมของสนิทรพัยข์องสว่นงำนทีร่ำยงำนกบัสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

ผลรวมของสนิทรพัยข์องทุกสว่นงำนทีร่ำยงำน 2,747,211  2,873,238 

รำยกำรทีไ่มไ่ดปั้นสว่นอื่น 4,627,360  3,111,382 

สนิทรพัยร์วมของกจิกำร 7,374,571  5,984,620 

ขอ้มลูเกีย่วกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 
รำยไดข้องกลุ่มกจิกำรมำจำกลกูคำ้รำยใหญ่ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อตัรำรอ้ยละ  จ ำนวน  จ ำนวนเงิน  อตัรำรอ้ยละ 
 (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้

สุทธิ 
 (รำย)  (ล้ำนบำท)  ของรำยได้สุทธิ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร 6  1,523.19  63.36  5  1,962.21  87.04 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำประปำตำมปรมิำณน ้ำทีเ่กดิจำกกำรขำยจรงิ ปัจจุบนัสญัญำซือ้ขำยน ้ำประปำใหก้บั
เทศบำลเมอืงหลวงพระบำง (สปป.ลำว) อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำ เพื่อทบทวนขอ้ตกลงระหว่ำงกนัเพิม่เตมิ 
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44. กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

บรษิทัไดม้กีำรจดัประเภทรำยกำรบญัชบีำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชใีนปีปัจจุบนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อก ำไรหรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ กำรจดัประเภทดงักล่ำว มรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

     หน่วย :พนับำท 
   

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  หลงัจดัประเภทใหม ่ ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  หลงัจดัประเภทใหม ่
งบแสดงฐำนกำรเงนิ              

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562              
สนิทรพัยห์มุนเวยีน              

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น   900,809  (16,594)  884,215  824,705  (16,594)  808,111 
รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช ำระ   578,690  (578,690)  -  578,443  (578,443)  - 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำหมุนเวยีน   -  578,690  578,690  -  578,443  578,443 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน              
เงนิลงทุนระยะยำวอื่น   1,110,827  (1,110,827)  -  1,110,827  (1,110,827)  - 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น   -  1,110,827  1,110,827  -  1,110,827  1,110,827 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น   97,537  (54,338)  43,199  55,889  (54,338)  1,551 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้ไม่หมุนเวยีนอื่น   -  70,932  70,932  -  70,932  70,932 

หนี้สนิหมุนเวยีน              
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น   897,735  (184,184)  713,551  1,031,822  (181,743)  850,079 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหมุนเวยีน   -  184,184  184,184  -  181,743  181,743 

 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 323



หน่วย : พนับำท 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  หลงัจดัประเภทใหม ่ ก่อนจดัประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม ่  หลงัจดัประเภทใหม ่
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็              

ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562              
รำยได ้              

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร   2,891,422  (2,891,422)  -  2,709,147  (2,709,147)  - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้   -  199,019  199,019  -  44,876  44,876 
รำยไดใ้หบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง   -  2,678,337  2,678,337  -  2,664,271  2,664,271 
รำยไดอ้ื่น   46,555  14,066  60,621  -  -  - 

ค่ำใชจ้่ำย              
ตน้ทุนขำยและใหบ้รกิำร   2,470,994  (2,470,994)  -  2,307,611  (2,307,611)  - 
ตน้ทุนขำยสนิคำ้   -  203,652  203,652  -  39,993  39,993 
ตน้ทุนใหบ้รกิำรรบัเหมำก่อสรำ้ง   -  2,267,342  2,267,342  -  2,267,618  2,267,618 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย   5,349  (5,349)  -  -  -  - 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย   -  5,349  5,349  -  -  - 
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45.   กำรแพรร่ะบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ทีปั่จจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้   
เกดิกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจ
น ำมำ ซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกจิ ฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มกจิกำร
ตดิตำมควำมคบืหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมนิผลกระทบทำงกำรเงนิเกีย่วกบัมูลค่ำของสนิทรพัย์ 
ประมำณกำรหนี้สนิและหนี้สนิที่อำจเกดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ฝ่ำยบรหิำรได้ใชป้ระมำณกำรและดุลยพนิิจใน
ประเดน็ต่ำงๆ เมื่อสถำนกำรณ์มกีำรเปลีย่นแปลง 

46. กำรอนุมติังบกำรเงิน 
งบกำรเงนิน้ีไดร้บักำรอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564 
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ส่วนที 4 

 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
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เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร  ผู้มอี านาจควบคุม ทีไ่ด้รับมอบหมายให้
รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
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               นางประพร์ี ปุ้ยพนัธวงศ์ 

                     อายุ 80  ปี  
       ประธำนกรรมกำร 

  

                   วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 26 พฤษภำคม 2549 

   ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 13 ปี 7 เดือน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา          

 ปริญญำตรีศิลปศำสตร์ ดำ้นกำรโฆษณำ Center Technical College ประเทศ
ออสเตรเลีย 

  

ประวตัิการอบรม                                                         
 Directors Accreditation Program (DAP46/2005) 
 Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) 

 Role of the Chairman Program (RCP18/2008)  
 Directors Certification Program (DCP194/2014)  

โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)               
   

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจุบนั    ประธำนกรรมกำรบริษทั 

2509 - ปัจจุบนั   ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั  
ประชุมช่ำง จ  ำกดั 

  ท่ีปรึกษำบริษทั ส่ีพระยำกำรพิมพ ์จ  ำกดั 

  ประธำนมูลนิธิแสง-ไชกี้ เหตระกูล 
  ประธำนอำสำกำชำดกำญจนำภิเษก  

อำสำกำชำด สภำกำชำดไทย 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน    4 แห่ง 
5525  –  ปัจจุบนั   ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั  

ประชุมช่ำง จ ำกดั   
  ท่ีปรึกษำบริษทั ส่ีพระยำกำรพิมพ ์จ ำกดั 

     ประธำนมูลนิธิแสง-ไชกี้ เหตระกูล 
  ประธำนอำสำกำชำดกำญจนำภิเษก  

อำสำกำชำด สภำกำชำดไทย 
 
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ      ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

  110,428,050.75 หุ้น คิดเป็น 15.12 % 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

  33,213,288 หุ้น คิดเป็น 4.55 % (คู่สมรส) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

   มำรดำ  นำยโอฬำร ปุ้ยพนัธวงศ ์ (กรรมกำร) และ 
นำงสำวรัชนีวิภำ ปุ้ยพนัธวงศ ์(กรรมกำรบริหำร) 
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     นายนริศ ศรีนวล  

                     อายุ 70  ปี  

                              ประธำนกรรมกำรอิสระ 

                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                              กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
                              กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

                     วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 14 พฤศจิกำยน 2557 
    ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 6 ปี 1 เดือน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค.2564 - ปัจจุบนั    กรรมกำรควำมย ัง่ยนื    
เม.ย.2562 -  ปัจจุบนั    กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
2557 - ปัจจุบนั    ประธำนกรรมกำรอิสระ    
     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  กรรมกำรลงทุน 

2557 – เม.ย.2562   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร 

2556 - 2557    กรรมกำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน    ไม่มี 

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ      ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   ไม่มี 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

การศึกษา          
 พฒันบริหำรศำสตรมหำบณัฑิต พฒันำกำรเศรษฐกิจ สถำบนับณัฑิต 

พฒันบริหำรศำสตร์ 
 นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (กฎหมำยมหำชน) มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต 

 วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร สถำบนัวิชำกำรป้องกนัประเทศ (วปม 3.) 
 Energy Generation and Distribution ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั 
 Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 Distribution Dispatching Technology ประเทศญ่ีปุ่ น 

 Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน 
 ปฏิบติักำรจิตวิทยำ ฝ่ำยอ ำนวยกำร รุ่นท่ี 82 สถำบนั จิตวิทยำควำมมัน่คง 
 วิทยำลยักำรกำรทพับก (วทบ. รุ่นท่ี 45) วิทยำลยักำรทหำรบก ชั้นสูง 
 Strategic Negotiation: Dealmaking for the long Term; Harvard Business 

School สหรำชอำณำจกัร 
 Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกำ พ.ศ. 2549 
 Senior Executive Program ศศินทร์ ประเทศไทย 
 

ประวตัิการอบรม                                                         
 Director Certification Program : DCP114/2009  
 Advanced Audit Committee Program: AACP20/2015  

 Risk Management Program (RMP)    
โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)         

 บญัชีรำยช่ือกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ สำขำ พลงังำน เศรษฐศำสตร์  
และกฎหมำยมหำชน ปี 2556 
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  นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส 

                  อายุ 68  ปี  
   กรรมกำรอิสระ 

                                     ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร     
                           กรรมกำรตรวจสอบ 
                           กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

                  วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 17 กรกฎำคม 2556 
  ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 7 ปี 7 เดือน 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา          
 รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 บญัชีบณัฑิต (บญัชีตน้ทุน) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

ประวตัิการอบรม                                                         
 Director Accreditation Program (DAP) 
 MMP.จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 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 
 Managing Human Performance  
 Executive Intensive Financial Planning 
 Strategic Planning 
 ควำมรู้เก่ียวกบั พรบ. ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
 กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรด ำเนินงำน 

 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2564 - ปัจจุบนั    กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

2556 - ปัจจุบนั    กรรมกำรอิสระ 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร 
   กรรมกำรตรวจสอบ 

   กรรมกำรลงทุน 
     กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน    ไม่มี 
 

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

  ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ      ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   205,000   หุ้น คิดเป็น 0.03 %  
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
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      นายปริญช์ ผลนิวาศ 

                   อายุ 64  ปี  
     กรรมกำรอิสระ 

                                        ประธำนกรรมกำรลงทุน  
                              กรรมกำรตรวจสอบ 
                             กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร 

                   วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 27 เมษำยน 2561 

   ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

การศึกษา          

   ปริญญำโท สำขำวิชำกำรบญัชี (M.B.A.)University of Wisconsin-
Madison, Wisconsin, U.S.A. 
  ปริญญำตรี สำขำวิชำกำรบญัชี (บช.บ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์                  
ประวตัิการอบรม                                                         
  Director Accreditation Program (DAP) 
  Director Certification Program (DCP) 
  กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร (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 
  แนวปฏิบติัท่ีดีในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร 
  ASEAN CG Scorecard 
  Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)  
  Anti - Corruption : The Practical Guide 
  Ethical Leadership Program (ELP)   
โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2564 – ปัจจุบนั    กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 
และก ำกบัดูกิจกำร บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั  
(มหำชน) 

เม.ย. พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั    กรรมกำรอิสระ    
      ประธำนกรรมกำรลงทุน 

      กรรมกำรตรวจสอบ 

2563 – ปัจจุบนั    กรรมกำร บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ 
ไนท คลบั แคปิตอล จ ำกดั 

2553 – 2561 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ ำกดั (มหำชน) 
〇 กรรมกำร 
〇 กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
〇 ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
〇 เลขำนุกำรบริษทั  
〇  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นกำรเงินและ 

บริหำร 

  

〇  รักษำกำรหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกิจกำร 
ปฏิบติังำนกรรมกำรในกลุ่มบริษทั  
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ  ำกดั (มหำชน) 

                〇   บริษทัยอ่ย 
■  บริษทั โครำช ไทย เทค จ ำกดั 
■  บริษทั พี.อี.ที.บโลว ์จ  ำกดั 
■  บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จ  ำกดั 
■  Srithai (Vietnam) Company Limited 
■  Srithai (Hanoi) Company Limited 
■  Srithai Superware Manufacturing  

  Private Limited 
■  Srithai Superware India Limited 

〇  บริษทัร่วม   
■  บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย)  

  จ ำกดั 
■  บริษทั ศรีไทย ซนัโค จ ำกดั 
■  บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จ  ำกดั 
■  บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั 
■  PT. Srithai Maspion Indonesia 
■  Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 

〇 กิจกำรร่วมคำ้ 
■  บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย)  

  จ ำกดั 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน    ไม่มี 

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ      ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   ไม่มี 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
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เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
องคก์ร  

ม.ค. 2562 – ปัจจุบนั    กรรมกำรอิสระ    
2562 - 2563   กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 

และก ำกบัดูแลกิจกำร 
   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     3 แห่ง 
2559 - ปัจจุบนั   ผูส้งัเกตกำรณ์ตำมขอ้ตกลงคุณธรรม  

(Integrity Pack) องคก์รต่อตำ้น 
คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) ในโครงกำร 
ของหน่วยงำนรัฐบำลทั้งภำครำชกำรและ 
รัฐวิสำหกิจ 

2558 - ปัจจุบนั   กรรมกำรคดัเลือกเอกชนเขำ้ร่วมด ำเนิน 
โครงกำรพฒันำปรับปรุงท่ำเรือสงขลำ  
ตำมค ำสัง่กรมธนำรักษ ์กรมธนำรักษ ์

2562 - ปัจจุบนั   ท่ีปรึกษำองคก์รธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำ 
อยำ่งย ัง่ยนื – TBCSD  

 
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร  ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   ไม่มี 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

 

 

 

 

     นายปราโมทย์ อนิสว่าง 
                     อายุ 73  ปี  

      กรรมกำรอิสระ 
                                      ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร        
                            กรรมกำรลงทุน  
                            กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

                    วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 29 มกรำคม 2562 
   ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 1 ปี 11 เดือน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การศึกษา          
 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมโยธำ)    มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 Certificate on EGAT Executive Program หลกัสูตร Leadership 

Development and Change Management ณ ส ำนกังำน GE ท่ีศูนยฝึ์กอบรม 
GE Contonville รัฐ New York , Atlanta , Georgia , Greenville , South 
Carolina สหรัฐอเมริกำประกำศนียบตัร Organization & Operation of 
Rural Electric โดยทุนของรัฐบำล สหรัฐอเมริกำ 

  
ประวตัิการอบรม                                                         
 Directors Certification Program รุ่นท่ี 59 โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย   

(IOD) 
 ประกำศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร “ กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะ ส ำหรับ

นกับริหำรระดบัสูง ” รุ่นท่ี 2 จำกสถำบนัพระปกเกลำ้ 
 ประกำศนียบตัร หลกัสูตร “ กำรปฏิบติักำรจิตวิทยำ ฝ่ำยอ ำนวยกำร ” รุ่นท่ี 

87จำกสถำบนัจิตวิทยำควำมมัน่คงสถำบนัวิชำกำรป้องกนัประเทศ 
 ไดรั้บใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ตำมพระรำชบญัญติั

วิศวกร ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม โยธำ ระดบัสำมญัวิศวกร จำก
สภำวิศวกร 

 Certificate for Best Practice and Review “ Strategic Human Resources 

Managements ” จำกศูนยฝึ์กอบรม GE Power System , Global Training 
and Development ณ เมือง Schenectady , New York สหรัฐอเมริกำ 

 ประกำศนียบตัรหลกัสูตร “ กำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง Mini MBA” 

จำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2564  - ปัจจุบนั   กรรมกำรลงทุน 

     กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 
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2556 – 2561   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
บ. เทพธำนีกรีฑำ จ ำกดั 

2545 - 2561   กรรมกำรผูจ้ดักำรและทนำยควำม 
หุ้นส่วน (Partner) บริษทั คอมพำสลอว ์ 
จ ำกดั 

2557 - ส.ค. 2560   กรรมกำรอิสระ บริษทั เอเอม็อี  
เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำรตรวจสอบ 
  กรรมกำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

2554 – 2559   กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  
บ.คอปเปอร์ไวร์ด จ ำกดั 

2558 – 2559   กรรมกำรอิสระ บ.ซิต้ี เน็ทเวิร์คจ ำกดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    1 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั   กรรมกำรอิสระ บ.คอปเปอร์ไวร์ด จ ำกดั  

(มหำชน)  
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน    1 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษทั ซิซซำ กรุ๊ป จ ำกดั 
 

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   ไม่มี 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

 
 

                  นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ 

                  อายุ 53  ปี  

    กรรมกำรอิสระ 

                                      กรรมกำรตรวจสอบ  
                            กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร                                            
                            กรรมกำรควำมย ัง่ยนื  

                  วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 27  เมษำยน  2561 

  ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา          

 นิติศำสตร์มหำบณัฑิต ดำ้นกฏหมำยเปรียบเทียบและกฏหมำยระหวำ่ง
ประเทศ สถำนศึกษำ มหำวิทยำลยัเซำ้เทิร์น เมโทดิส ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์                                                     
 
ประวตัิการอบรม                                                         
 Director Certification Program (DCP140/2010) 
 Financial Statement for Director (FSD10/2010) 
 Audit Committee Program (ACP 37/2011) 
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM6/2011) 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA11/2011) 
 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR14/2012) 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR12/2012) 
 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2564  – ปัจจุบนั   กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 
และก ำกบัดูแลกิจกำร 

   กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

2561 – ปัจจุบนั    กรรมกำรอิสระ    
     กรรมกำรตรวจสอบ  

2561 – 2563   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
   กรรมกำรลงทุน 
2561 – ปัจจุบนั   กรรมกำรอิสระ บ.คอปเปอร์ไวร์ด จ ำกดั  

(มหำชน)  
   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษทั ซิซซำ กรุ๊ป จ ำกดั 
2556 – 2561   กรรมกำรอิสระ บ. วินทค์อม เทคโนโลย ีจ ำกดั 

   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
บ. เทพธำนีกรีฑำ จ ำกดั 
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     นายสงวน ตังเดชะหิรัญ  

                     อายุ 80  ปี  

       กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

                                          กรรมกำรลงทุน 
                               กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  

                 วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 26 พฤษภำคม 2549 
   ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 13 ปี 7 เดือน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษา          
 ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์ สำขำไฟฟ้ำก ำลงั  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 ใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  

วฒิุวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ำก ำลงั (วฟก.240) 
 ประกำศนียบตัร Organization & Operation of Rural Electric  

โดยทุนของรัฐบำล สหรัฐอเมริกำ 
 ประกำศนียบตัร Planning and Control of Rural  

Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบำล 
สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั 

  
ประวตัิการอบรม                                                         
 ประกำศนียบตัร 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) 

 
 
 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั  

     กรรมกำรลงทุน 
  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

2557 - 2563   กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 
และก ำกบัดูแลกิจกำร 

2557 - เม.ย.2561    กรรมกำรบริหำร 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     ไม่มี 

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   806,060 หุ้น คิดเป็น 0.11 % 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
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  นายโอฬาร ปุ้ยพนัธวงศ์ 

                  อายุ 43  ปี  
    กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
                                   กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร 
                             กรรมกำรลงทุน 
                          กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  

                    วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 26 เมษำยน 2560 
   ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี 7 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การศึกษา          
 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ และกำรเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, 

Conventry, United Kingdom 
 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัประกำศนียบตัร 

Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบำล 
สหรัฐอเมริกำ 

 

ประวตัิการอบรม                                                         
 Director Certification Program (DCP) CLASS 221/2016  
 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2564 - ปัจจุบนั   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
2560 - ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั  

     กรรมกำรลงทุน 
   กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 

ก ำกบัดูแลกิจกำร 
 

มิ.ย. 2550 – ปัจจุบนั    รองประธำนกรรมกำร/ผูร่้วมก่อตั้ง  
บริษทั พีพี ลุกซ์ จ  ำกดั, บริษทั พีพี โหมด  
จ ำกดั (“PP GROUP”) 

 
 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     1 แห่ง 
มิ.ย. 2550 – ปัจจุบนั   รองประธำนกรรมกำร/ผูร่้วมก่อตั้ง บริษทั  

พีพี ลุกซ์ จ  ำกดั, บริษทั พีพี โหมด จ ำกดั  
(“PP GROUP”) 

 

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   1,552,701 หุ้น คิดเป็น 0.20 % 
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

   นอ้งชำย นำงสำวรัชนีวิภำ ปุ้ยพนัธวงศ ์(กรรมกำรบริหำร) 
    บุตรชำย นำงประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ์ (ประธำนกรรมกำร) 
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     นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ 

                     อายุ 63  ปี  
       ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร   

                  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
       กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
        ประธำนกรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

                                         กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
                      กรรมกำรลงทุน  

  วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 12 พฤษภำคม 2559 
   ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 13 ปี 7 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

การศึกษา          

 มินิ เอม็บีเอ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์                                                                                    
 พบ.ม (พฒันำกำรเศรษฐกิจ) สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์                                                                           
 วศ.บ. (ไฟฟ้ำก ำลงั) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 
ประวตัิการอบรม                                                         
 Directors Accreditation Program (DAP46/2005)                                      
 Risk Management Committee Program (RMP3/2014)   

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

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำรพลงังำน รุ่นท่ี 7 (วพน. 7)  
สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 

 หลกัสูตรวิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง (วบส.2)  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้)     

 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2564  - ปัจจุบนั    ประธำนกรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2554 - ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั 

  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
  กรรมกำรลงทุน 

2554 - มิ.ย. 2563    กรรมกำรผูจ้ดักำร  
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     4 แห่ง 
2555 - ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 
     กรรมกำรบริษทั เฟิร์สโครำช จ ำกดั 
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   4,137,399 หุ้น คิดเป็น 0.57 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
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            นายไพฑูรย์ ก าชัย 
                อายุ 59  ปี   

               กรรมกำรผูจ้ดักำร 
              กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  

                           กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร     
                           กรรมกำรลงทุน 

                           กรรมกำรบริหำร  
              กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

                วนัเข้าด ารงต าแหน่ง :   29 เมษำยน 2556 
            ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 7 ปี 8 เดือน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 
 
 

การศึกษา                                                                        

 มินิ เอม็บีเอ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (บริหำรกำรเงิน) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ปริญญำตรีบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์กำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประวตัิการอบรม                                                          
 Directors Accreditation Program (DAP 85/2010)  
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 31/2019) 
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018)  

โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 นกัลงทุนผูท้รงคุณวฒิุ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นท่ี 9  

สถำบนัวิทยำกำรผูล้งทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)  
 Corruption Risk & Control Workshop (CRC2-2019)  

โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  (IOD) 
 หลกัสูตรพลงังำนส ำหรับผูบ้ริหำร รุ่นท่ี 3 โดยสถำบนัพลงังำน 
 เพ่ืออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรกำรบริหำรควำมมัน่คงส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง  

(สว ปอ.มส.SML) รุ่นท่ี 1  
 โดยสมำคมวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัรในพระบรมรำชูปภมัภ ์
 

 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
ม.ค. 2564 – ปัจจุบนั    กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั    กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2554 – ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั 

                               กรรมกำรลงทุน 
  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
  กรรมกำรบริหำร 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     3 แห่ง 
2555– ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั เค.อำร์.ท ูจ ำกดั
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ำกดั 
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 
    
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง  

   205,000   หุ้น คิดเป็น 0.03 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

 



   บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                             รำยงำนประจ ำปี (แบบ56-1 One Report)           
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กรรมกำรบริหำร 
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       นำยพงษศ์กัด์ิ ศิริคุปต ์

                      อายุ 63  ปี  
       ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร   

                  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
       กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
        ประธำนกรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

                                         กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  
                      กรรมกำรลงทุน  

 วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 12 พฤษภำคม 2549 
   ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 13 ปี 7 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การศึกษา          

 มินิ เอม็บีเอ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์                                                                                    
 พบ.ม (พฒันำกำรเศรษฐกิจ) สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์                                                                           
 วศ.บ. (ไฟฟ้ำก ำลงั) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 
ประวตัิการอบรม                                                         
 Directors Accreditation Program (DAP46/2005)                                      
 Risk Management Committee Program (RMP3/2014)   

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

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำรพลงังำน รุ่นท่ี 7 (วพน. 7)  
สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 

 หลกัสูตรวิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง (วบส.2)  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้)     

 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2564  - ปัจจุบนั    ประธำนกรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2554 - ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั 

  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
  กรรมกำรลงทุน 

2554 - มิ.ย. 2563    กรรมกำรผูจ้ดักำร  

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     4 แห่ง 
2555 - ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั อีโอลสั พำวเวอร์ จ ำกดั
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 
     กรรมกำรบริษทั เฟิร์สโครำช จ ำกดั 
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้เดอลำว จ ำกดั 
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง    

   4,137,399 หุ้น คิดเป็น 0.57 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

 



 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                   แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)                  
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            นายไพฑูรย์ ก าชัย 
                อายุ 59  ปี   

    กรรมกำรผูจ้ดักำร 
                กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  

                             กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร     
                             กรรมกำรลงทุน 

                             กรรมกำรบริหำร  
    กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 

                วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 29 เมษำยน 2556 
            ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่งกรรมการ : 7 ปี 8 เดือน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 
 
 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
ม.ค. 2564 – ปัจจุบนั    กรรมกำรควำมย ัง่ยนื 
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั    กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2554 – ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั 

                               กรรมกำรลงทุน 
  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
  กรรมกำรบริหำร 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     3 แห่ง 
2555– ปัจจุบนั    กรรมกำรบริษทั เค.อำร์.ท ูจ ำกดั
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ำกดั 
     กรรมกำรบริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 
    
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง  

   205,000   หุ้น คิดเป็น 0.03 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 

 

การศึกษา                                                                        

 มินิ เอม็บีเอ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (บริหำรกำรเงิน) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ปริญญำตรีบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์กำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประวตัิการอบรม                                                          
 Directors Accreditation Program (DAP 85/2010)  
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 31/2019) 
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018)  

โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 นกัลงทุนผูท้รงคุณวฒิุ (Thai Intelligent Investors Program) รุ่นท่ี 9  

สถำบนัวิทยำกำรผูล้งทุนไทย (THAI INVESTORS ACADEMY)  
 Corruption Risk & Control Workshop (CRC2-2019)  

โดยสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  (IOD) 
 หลกัสูตรพลงังำนส ำหรับผูบ้ริหำร รุ่นท่ี 3 โดยสถำบนัพลงังำน 
 เพ่ืออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรกำรบริหำรควำมมัน่คงส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง  

(สว ปอ.มส.SML) รุ่นท่ี 1  
 โดยสมำคมวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัรในพระบรมรำชูปภมัภ ์
 

 



 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                   แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)                  
 

รำยำนประจ ำปี 2563 หนำ้ 343 

 

              นายรักษา สารณาคมน์กลุ 
                อายุ 59  ปี   

    กรรมกำรบริหำร 
                  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยวิศวกรรม 1  

                                    เข้าด ารงต าแหน่ง : 14 พฤษภำคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั    กรรมกำรบริหำร 
เม.ย. 2558  – ปัจจุบนั    รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

                             
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     ไม่มี  
  
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 

- ของตัวเอง  
   231,939   หุ้น คิดเป็น 0.03 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
   1,400 หุ้น 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    ไม่มี 

การศึกษา                                                                        
 มินิ เอม็บีเอ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 คอบ. (ไฟฟ้ำก ำลงั)  สถำบนัเทคโนโลย ีรำชมงคล 
 
ประวตัิการอบรม                                                          
 กำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์รแนว COSO 
 กระบวนทศัน์ผูน้  ำ พลงัชีวิตและพลงัทีม 
 กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) รุ่นท่ี 2 
 กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ 
 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน 
 ธรรมำภิบำล ต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
 หลกักำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและป้องกนัทุจริต 
 Strategy Focus Move to Implementation 
 

 



 บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                   แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1)                  
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            นายฉัตรชัย   พืชพนัธ์ 
                 อาย ุ57  ปี    

    กรรมกำรบริหำร 

                รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยสนบัสนุนธุรกิจ   
             วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 14 พฤษภำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การศึกษา                                                                        

 มินิ เอม็บีเอ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 วศ.บ. (ไฟฟ้ำก ำลงั) มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการอบรม                                                          

 หลกัสูตร กำรบริหำรโครงกำร และควำมรู้เร่ืองสถำนีไฟฟ้ำยอ่ย 
 หลกัสูตร แนวทำงกำรออกแบบควบคุมและป้องกนัสถำนี   
 ไฟฟ้ำแรงสูง กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
 หลกัสูตร กระบวนทศัน์ผูน้  ำ พลงัชีวิตและพลงัทีม 
 หลกัสูตร กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) รุ่นท่ี 2 

 หลกัสูตร กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ 
 หลกัสูตร ธรรมำภิบำล ต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
 หลกัสูตร บญัชีและกำรเงินส ำหรับผูบ้ริหำรท่ีไม่มีพ้ืนฐำน รุ่นท่ี33 
 
 

 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั    กรรมกำรบริหำร 
มิ.ย. 2559 – ปัจจุบนั    รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
2552 – 2559    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

     
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน    ไม่มี 
   

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง     

   ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
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           นายนรินทร์   เอกนิพฐิสริ 
                อายุ 54 ปี     

    กรรมกำรบริหำร 

               รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยวิศวกรรม 2  
            วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 14 พฤษภำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา                                                                        
 วศ.บ. (ไฟฟ้ำก ำลงั) สถำบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 
 Reactive Power Compensation with Static VAR Compensator (SVC)  

in Barden, Switzerland 
 
ประวตัิการอบรม                                                          
 หลกัสูตร กระบวนทศัน์ผูน้  ำ พลงัชีวิตและพลงัทีม 
 หลกัสูตร กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ 
 หลกัสูตร Business Negotiation Skill โดย CC Knowledge Base 
 หลกัสูตร ธรรมำภิบำล ต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ 
 หลกัสูตร หลกักำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและป้องกนัทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั    กรรมกำรบริหำร 
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั    รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2562     ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

     

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน    1 แห่ง  

   กรรมกำรบริษทั พำวเวอร์ แคร์ แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั  
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 

- ของตัวเอง     
   ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
   ไม่มี 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
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            นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพนัธวงศ์ 

                 อายุ 48 ปี     

    กรรมกำรบริหำร 

               รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยพฒันำธุรกิจ   
             วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 23 กรกฎำคม 2562   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
           นำงสำวอรวรรณ ศิริวงศ ์

การศึกษา                                                                        
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจระหวำ่งประเทศ California State University,   

Dominguez Hills  สหรัฐอเมริกำ 
 ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ (ประกนัภยั) มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 
ประวตัิการอบรม                                                          
 ประกำศนียบตัรประเมินรำคำทรัพยสิ์น มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 16  

สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 หลกัสูตรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (Risk Management) รุ่นท่ี 10  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 Director Certification Program (DCP) CLASS 232/2016 
 Financial Statements for Directors (FDS 40/2019) 
 Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) 
 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020)  

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำรพลงังำน รุ่น 15 

 สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน  

 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

มิ.ย. 2562  – ปัจจุบนั     กรรมกำรบริหำร 

      รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

   รักษำกำรผูช่้วยกรรมกำร ผูจ้ดักำร    
สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง  

ม.ค. 2560  – เม.ย. 2562        ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส  ฝ่ำยกลยทุธ์   
และบริหำรควำมเส่ียง ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยั  
(ส ำนกังำน คปภ.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ม.ค. 2554 - เม.ย. 2560        ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส ฝ่ำยส่ือสำร 
องคก์ร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     ไม่มี 
   
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 

- ของตัวเอง  
   244,109   หุ้น คิดเป็น 0.03 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
   ไม่มี 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

 บุตรีนำงประพีร์ ปุ้ยพนัธวงศ ์(ประธำนกรรมกำร) 
 พ่ีสำวนำยโอฬำร ปุ้ยพนัธวงศ ์(กรรมกำร) 
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                      นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ์ 

                อายุ 58 ปี     

    กรรมกำรบริหำร 

                 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำรและเลขำนุกำรบริษทั 
        เลขำนุกำรบริษทั    

                    เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั 
                 วนัเข้าด ารงต าแหน่ง : 1 กรกฎำคม 2563   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

การศึกษา     
 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 มินิเอม็บีเอ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 เศรษฐศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 
ประวตัิการอบรม                                                          
 Effective Minutes Taking  (EMT 46/2020)  - IOD 

 Company Reporting Program (CRP 23/2019) - IOD 
 Company Secretary program (CSP 94/2018) -  IOD 
 วฒิุบตัรโครงกำรฝึกอบรม “โครงกำรสร้ำง CFO มืออำชีพ”  

คณะบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) ร่วมกบั 
สถำบนัสร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถมนุษย ์สภำอุตสำหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (FTI) และตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

 Strategy Focus Implementation 2017 
 GRI Certified Training Course based on the GRI Sustainability 

Reporting Standard 
 Sustainability Reporting Workshop : GRI Standards Company Secretary 

Forum2019 “Role of the Company Secretary In Shaping  Corporate 
Culture”      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 
ก.ค.2563 – ปัจจุบนั    กรรมกำรบริหำร 
     เลขำนุกำรบริษทั 
2560 – ปัจจุบนั   ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร     
                                                           ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำร                                                  
      และเลขำนุกำรบริษทั 

  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั 
2537 – 2560      ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     ไม่มี    

กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร  ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 

 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 
- ของตัวเอง  

   79,329   หุ้น คิดเป็น 0.01 % 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    ไม่มี 
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ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
บริษทั เดม็โก้ จ ากดั (มหาชน) 

ก.ค.2563  – ปัจจุบนั    กรรมกำรบริหำร 

2562 – ปัจจุบนั    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร 
                                                            สำยงำนบญัชีและบริหำรกำรเงิน (CFO) 
    เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 

2554 – 2562       ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี บริษทั  
                                                            พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/กจิการอ่ืน     ไม่มี 
   
กจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั    

   ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำร   ดงักล่ำว 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญาในศาล 

ที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ        ไม่มี 
 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั 

- ของตัวเอง     
    ไม่มี 

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
    ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไม่มี 
 

 

 

                        นางสาวสาวติตรี พึง่รัศมี 
                อายุ 46 ปี     

    กรรมกำรบริหำร 

                ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร (ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและบริหำรกำรเงิน – CFO)  
                    เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 
                วนัเข้าด ารงต าแหน่ง  
                   ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนบญัชีและบริหำรกำรเงิน : 1 กรกฎำคม 2563   
             กรรมกำรบริหำร : 23 กรกฎำคม 2563   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา                                                                        
 มินิ MRE มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ปริญญำตรีบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
ประวตัิการอบรม                                                          
 หลกัสูตร บรรษทัภิบำลส ำหรับผูบ้ริหำร กรมพฒันำธุรกิจ 
 หลกัสูตร กำรป้องกนักำรทุจริตในองคก์ร รุ่นท่ี 11 สภำวิชำชีพบญัชี  

ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 หลกัสูตร นกับญัชีภำษีอำกร สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 หลกัสูตร กำรพฒันำผูน้ ำหลกัสูตร 1 และหลกัสูตร 2 สมำคมกำรจดักำร

ธุรกิจ แห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมทำงบญัชีและกำรเงิน ศูนยส่์งเสริมกำร

พฒันำควำมรู้ตลำดทุน ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตร Financial Model 1-3  Fundamentals of Finance, Feasibility 

Study and Financial Projection and DCF รุ่นท่ี 1/63 สภำวิชำชีพบญัชี  
ในพระบรมรำชูปถมัภ ์

 
 

 

 

 

 

 

 



บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน)                        รายงานประจาํปี 2563 (แบบ -  One Report)                  
 

รายงานประจาํปี 2563 หนา้ 349 
 
 

เอกสารแนบ   ข้อมูลการดาํรงตําแหน่งของผู้บริหารและผู้มอีาํนาจ
ควบคุมในบริษทัย่อย  บริษัทร่วม หรือ บริษัททเีกยีวข้อง 

 



บริษทั เด็มโก ้จ  ำกดั (มหำชน)                        รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)                  
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร บริษทั 1-3    4-8 9-13 14-16 17-19 20 21 22-24 
นำงประพีร์  ปุ้ยพนัธวงศ ์ C CED (1) 

D,ED (2) 
C (3) 

       

นำยนริศ   ศรีนวล LID, CAC, RM, CSC         

นำยเสริมศกัด์ิ   จำรุมนสั ID, CNCG, AC, CSC         

นำยปรำโมทย ์ อินสวำ่ง ID, CRM, IC, CSC         

นำยปริญช ์ผลนิวำศ ID, CIC, AC, NCG         

นำยปัญญ ์ เกษมทรัพย ์ ID, AC, NCG, CSC        MD (22) 
ID (23) 

ID,AC(24) 
นำยสงวน  ตงัเดชะหิรัญ D, NCG, RM, IC         

นำยโอฬำร  ปุ้ยพนัธวงศ ์ D, NCG, IC, RM D (3)      D  

นำยพงษศ์กัด์ิ  ศิริคุปต ์ D, CCSC, CED, 
CEO, IC, RM 

 D  
(4-7) 

D   D D   

นำยไพฑูรย ์ ก ำชยั D, ED,MD, 
IC,RM,CSC 

 D  
(4-5, 8) 

  D    

นำยรักษำ  สำรณำคมน์กลุ M, ED  D (4) D D     

นำยนรินทร์   เอกนิพิฐสริ M, ED         

นำยฉตัรชยั   พืชพนัธ์ M, ED         

นำงสำวรัชนีวภิำ  ปุ้ยพนัธวงศ ์ M, ED         

หมำยเหตุ : C = ประธำนกรรมกำร, D = กรรมกำร, ID = กรรมกำรอิสระ, CAC = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, 
                   AC = กรรมกำรตรวจสอบ, CED = ประธำนกรรมกำรบริหำร, ED = กรรมกำรบริหำร,  
                   CNCG = ประธำนกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล, NCG = กรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล, 
                   CRM = ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร, RM = กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร, 

           MD = กรรมกำรผูจ้ดักำร, M = ผูบ้ริหำร, CCSC = ประธำนกรรมกำรควำมยัง่ยนื 
    CSC = กรรมกำรควำมยัง่ยนื 
 

 คณะกรรมกำรควำมยัง่ยนื ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
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บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม / บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. บริษทั ประชุมช่ำง จ ำกดั  
2. บริษทั ดีเอน็เอน็ จ ำกดั 
3. บริษทั พีพี ลุกซ์ จ ำกดั 
4. บริษทั เด็มโก ้อินดสัตรี จ ำกดั 
5. บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ จ ำกดั 
6. บริษทั อีโอลสั เพำเวอร์ จ ำกดั 
7. บริษทั เฟิร์ส โครำช วนิด ์จ ำกดั 
8. บริษทั เค.อำร์.ทู จ ำกดั 
9. บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 6 จ ำกดั 
10. บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี เด็มโก ้เพำเวอร์ 11 จ ำกดั 
11. บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 15 จ ำกดั  
12. บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 16 จ ำกดั 
13. บริษทั เด็มโก ้เพำเวอร์ 17 จ ำกดั 
14. บริษทั อินโดไชน่ำ กรีนเอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 
15. บริษทั แม่โขง กรีนพำวเวอร์  
16. บริษทั อุดรธำนีโซล่ำร์พำวเวอร์  
17. บริษทั ซีไอเอน็ (ไทยแลนด)์ 
18. บริษทั ซินแก๊ส ลพบุรี จ ำกดั 
19. บริษทั ซินแก๊ส มหำสำรคำม จ ำกดั 
20. บริษทั เด็มโก ้เดอลำว 
21. บริษทั พีพี โหมด จ ำกดั 
22. บริษทั คอมพำสลอว ์จ ำกดั 
23. บริษทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
24. บริษทั เทพธำนีกรีฑำ จ ำกดั (มหำชน) 
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           เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกยีวกบัหัวหน้างานตรวจสอบและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท 

ชือ  น.ส.วรรณฤดี   สุวพนัธ์  

อายุ  2 ปี 
ตาํแหน่งปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารสูงสุดสาํนกังานตรวจสอบ 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ 
การศึกษา  

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารการเงิน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจดัการทวัไป) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตักิารทาํงาน 
 ก.ค.  – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังานตรวจสอบ 

  – มิ.ย.  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังานตรวจสอบ 

  –  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั เดม็โก ้จาํกดั (มหาชน) 
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั เด็มโก ้พฒันาพาณิชย ์จาํกดั 

ประวตักิารอบรม 
 หลกัสูตร มินิเอม็บีเอ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 โครงการอบรมประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจสาํหรับบุคคลทวัไป รุ่นที  คณะนิติศาสตร์   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 โครงการอบรมผูท้าํบญัชีเพือใหมี้คุณสมบติัตามทีกาํหนดใน พรบ.การบญัชี พ.ศ.  กรมทะเบียนการคา้  กระทรวง
พาณิชย ์

 หลกัสูตร Audit Working Paper Audit Evidence สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรผูต้รวจประเมินระบบคุณภาพภายใน  QMS Internal  Audit (ISO 9001 : 200 ) 

หลกัสูตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภายในองคก์ร หอการคา้ไทย  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตร เจาะลึก TFRS/TAS ใหม่ทีมีการเปลียนแปลงทีสาํคญั สภาวิชาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG15/2014)  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร Internal Audit’s Challenge in Value Adding  สภาวิชาชีพบญัชี 

 หลกัสูตร การปราบปรามโดย ปปช.ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจเอกชน 

 Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance 

 การจดัทาํกระดาษทาํการเพือมาตรฐานการต่อตา้นการคอร์รัปชนั สภาวิชาชีพบญัชี  

หลกัสูตรCompany Reporting Program (CRP 22/2018) สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  
การวิเคราะห์ความเสียงและประเด็นสําคัญด้านความยงัยืน  (Sustainability Risk and Materiality Analysis) ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
การประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความยงัยนื (Sustainability Evaluation & Data Management)   ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
การจดัทาํรายงานความยงัยนื (Sustainability Reporting)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
หลกัสูตร กรรมการกองทุนสาํรองเลียงชีพ ดาํเนินการโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 หลกัสูตร Fraud Audit ดาํเนินการโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตร Corruption Risk & Control Workshop (CRC2/2019) ดาํเนินการโดย สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 สัมมนาประเด็นทีผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS  TFRS  และ
ประเด็นปัญหาการปฏิบติังานสอบบญัชีทีพบของบริษทัจดทะเบียน 

หลกัสูตร การปฏิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  ดาํเนินการโดย สภาวิชาชีพบญัชี  
หลกัสูตร การบริหารจดัการปัญหาการทุจริตในองคก์ร รุ่นที    ดาํเนินการโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
สัมมนา “The Study of Audit Adjustments and Relationship between Characteristics of Financial Statement Preparers 

and Audit Adjustments”  

 หลกัสูตร พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  กระบวนการและแนวปฎิบติั รุ่น  ThaiLaw Training 

หลกัสูตร  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020) :  IOD 

 

หน้าท ีและความรับผดิชอบของหัวหน้าสํานักงานตรวจสอบ 

            . สอบทานแผนการตรวจสอบประจาํปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกาํกบัและควบคุมโดยใชแ้นว
ทางการประเมินความเสียงขององคก์ร ซึงหมายความรวมถึงความเห็นของของฝ่ายจดัการ เกียวกบัความเสียงหรือการควบคุมภายใน 
และนาํเสนอแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพืออนุมติั 

  . ติดตามการปฏิบติังานตามทีกาํหนดไวใ้นแผนงานประจาํปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกาํกบัและ
ควบคุมตามทีไดรั้บอนุมติั 

 . ปฏิบติังานอืนทีเกียวขอ้งกบังานสาํนกังานตรวจสอบตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 . ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพาะเรืองตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

 . จดัใหมี้บุคลากรในสาํนกังานตรวจสอบ ทีมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร 

 . นาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการเพือรายงานความคืบหน้าในการปฏิบติังานของ
สาํนกังานตรวจสอบ สรุปประเด็นสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบ และประเด็นอืนทีเกียวขอ้ง 

 . รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัแนวโนม้ และแนวปฏิบติัใหม่ๆ ในการปฏิบติังานของสาํนกังานตรวจสอบ 
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 8. นาํเสนอเป้าหมาย และแนวทางการวดัผลงานของหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 . หารือขอบเขตการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี องคก์รกาํกบัดูแลอืน และประสานงานการปฏิบติังานตามความเหมาะสม 

 . ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบติังานระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสียงภายใตภ้ารกิจและขอบเขตการปฏิบติังานทีกาํหนดตามกฎบตัรอยา่งเหมาะสม 

 . รายงานประเด็นสาํคญัเกียวกบักระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั รวมถึงบริษทัย่อย/บริษทัร่วม และ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนนั ๆ 

 . ให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั และมีการ
กาํกบัดูแลกิจการทีดี 
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           เอกสารแนบ 4 

ทรัพย์สินทใีช้ในการประกอบธุรกจิ

ทรัพย์สินถาวรหลกั 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทรัพยสิ์นถาวรหลกัทีบริษทั ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย  

 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธิ 

มูลค่าตาม
บัญชี ภาระผูกพนั 

1. ทีดิน 8 แปลง ตงัอยูที่ ต.สวนพริกไทย          
      อ.เมือง จ.ปทุมธานี รวมเนือที 12-3-78 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 33.19  ไม่มี 

 พร้อมอาคารสาํนกังาน 2 หลงัและอาคาร 
 เก็บสินคา้ 1 หลงั 

 25.04  ไม่มี 

รวม  58.23  

  

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
 ลูกหนีการค้า 
 ลูกหนีการคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ลูกหนีจากงานขายและลูกหนีจากงานบริการและงานผลิตเสาโครงเหลก็เพือขาย สาํหรับ
ลูกหนีจากงานขาย บริษทั มีนโยบายขายสินคา้เป็นเงินสดสาํหรับลูกคา้ใหม่ และจะพิจารณาให้เครดิตเบืองตน้  15 - 30 วนั เมือมีการ
ซือ - ขาย  สมาํเสมอ โดยบริษทัเรียกหลกัประกนัเป็นเช็ครับล่วงหนา้  หลงัจากนัน  บริษทัจึงพิจารณาขยายเครดิตให้แก่ลูกคา้ไม่เกิน 
60  วนั สําหรับลูกหนีงานบริการ และงานผลิตเสาโครงเหล็กเพือขายให้แก่ลูกคา้รายใหญ่  บริษทัจะจดัประเภทเป็นงานโครงการ  มี
ระยะเวลาเครดิตหลงัส่งมอบงาน ประมาณ 60 - 120 วนั  

 สินค้าคงคลงั 

 บริษทัมีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเฉลียประมาณ 30 - 60 วนั ในกรณีทีมีสินคา้คงคลงัลา้สมยั (อายุเกินกว่า 1 ปี) หรือ
สินคา้ทีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชอี้ก บริษทัมีนโยบายทีจะขายในราคาตลาด หรือราคาทีเหมาะสมโดยจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ 

 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว  

            บริษทัร่วมทงัสามแห่ง ไดท้าํสัญญาเช่าทีดิน เพือใชเ้ป็นสถานทีก่อสร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
โดยมีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี ซึงมีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาตามสญัญา PPA ทีบริษทัไดท้าํสญัญากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ทีดนิและอาคารทีไม่ได้ใช้ดาํเนินงาน  
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทีดินไม่ไดใ้ชง้านมีมูลค่าทางบญัชีรวม 7.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 
    หน่วย : ลา้นบาท 

รายการทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชี ภาระผูกพนั 

1. ทีดิน 4 แปลง ตงัอยูที่ ต.แคตก อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรีอยธุยา รวมเนือที 2-
0-0 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 3.20 ไม่มี 

2. ทีดิน 1 แปลง ตงัอยูที่ ต.บึงยโีถ อ.ธญับุรี  
จ.ปทุมธานี รวมเนือที  0-2-61 ไร่ 

เป็นเจา้ของ 4.40 ไม่มี 

รวม  7.60  
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           เอกสารแนบ  

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้เผยแพร่ 
อยู่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อการกาํกบัดูแลกจิการ/กฎบัตร 
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          เอกสารแนบ  
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (“เด็มโก”้) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน  คน ซึงเป็น

ผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันี 

.  นายนริศ   ศรีนวล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

.  นายเสริมศกัดิ  จารุมนสั  กรรมการตรวจสอบ 

.  นายปริญช ์ ผลนิวาศ  กรรมการตรวจสอบ   

.  นายปัญญ ์ เกษมทรัพย ์  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาววรรณฤดี  สุวพนัธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สาํนกัตรวจสอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยถือปฏิบติัตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงสอดคลอ้งตามแนวปฏิบติัทีดีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยสอบทานและผลกัดันให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั และระเบียบทีเกียวขอ้ง มีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มีระบบการบริหารความเสียงและการ

ควบคุมภายในทีเพียงพอ เหมาะสม มีระบบการตรวจสอบภายใน ทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการรายงานทางการเงินที

ถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา รวมทงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปฏิบติัตามแนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของบริษทั เพือ

สร้างความโปร่งใสให้กบัองคก์ร ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจาํนวน  ครัง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชุมครบองคป์ระชุมทุกครัง  ดงันี 

ชือ -นามสกลุ ตาํแหน่ง จาํนวนครังทเีข้าประชุม/ครังการประชุม 
1. นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

2. นายเสริมศกัดิ   จารุมนสั กรรมการตรวจสอบ /  

3. นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการตรวจสอบ /  

4. นายปัญญ ์  เกษมทรัพย ์ กรรมการตรวจสอบ /  

ทงันีในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญฝ่ายจดัการ ผูเ้กียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมตามวาระต่าง ๆ 

เพือหารือในประเด็นทีมีความสาํคญั หรือประเด็นทีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งสมาํเสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ

อยา่งต่อเนือง  สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ทีในระหวา่งปี  ไดด้งันี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงินของบริษทัทงัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาล และงบการเงินประจาํปีของบริษทั ซึงรายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการการบญัชีที

รับรองโดยทวัไป โดยสอบทานประเด็นทีเป็นสาระสาํคญั ความถูกตอ้งครบถว้นของรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

รายการระหวา่งกนั การปรับปรุงรายการบญัชีทีสําคญัทีมีผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงินและงบการเงิน ความเพียงพอ 

เหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชี และขอบเขตการตรวจสอบ จนเชือมนัไดว้า่การจดัทาํขอ้มูลทางการเงินและงบการเงิน 
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รวมทงัหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญั  เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน จึงใหค้วามเห็นชอบขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินทีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ 

ซึงเป็นรายงานความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไข  อีกทังคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

บริหารของบริษทั จาํนวน  ครัง เพือปรึกษาหารือเกียวกบัขอบเขตการตรวจสอบ และความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

การไดรั้บขอ้มูลในการตรวจสอบ และขอ้มูลทีมีสาระสําคญัในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินและงบการเงิน การเปิดเผย

ขอ้มูล การนาํเสนอเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) ทีจะปรากฎในรายงานของผูส้อบบญัชี โดย

ให้ความสําคญักบัการนาํเสนอขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เชือถือได ้และทันเวลา รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลทีสําคญั

อยา่งพอเพียง เพือให้มนัใจวา่การจดัทาํขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  เพือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน 

2. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการเพือให้เกิดการกาํกบัดูแล
กิจการทีดี มีความโปร่งใส น่าเชือถือ ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัทีสร้างมูลค่าเพิมให้กบับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่า

เทียมกนั โดยสอบทานการปฏิบติังานตามระบบงานทีกาํหนดไว ้เพือให้มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สอบทานรายการที

เกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

และการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกัน อีกทังมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน

(“CAC”) เพือให้สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกระบวนการรับเรืองร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมหารือกบัฝ่ายจดัการเกียวกบัผลการดาํเนินงานตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัและรายงานผลการดาํเนินการให้

คณะกรรมการบริษทัทราบ เพือใหค้าํแนะนาํขอ้ควรปฏิบติัทีเป็นประโยชน์  

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัทีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 2013) โดยมีผลการประเมินทีเชือมนัไดว้า่

การควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด นอกจากนี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสียง  นโยบายการ

บริหารความเสียง แผนงานและแนวทางการจดัการความเสียงทีอาจส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงมี

การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือบูรณาการการทาํงานร่วมกนั และพฒันาความเชือมโยงของการ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสียง การตรวจสอบภายใน  เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการกาํกบั ติดตาม ประเมินผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งเหมาะสม พร้อมทงัใหข้อ้เสนอแนะ เพือนาํไปปรับปรุงใหดี้ยงิขึน 

4. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 

และการปรับแผนการตรวจสอบให้เชือมโยงเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสียงที

เปลียนแปลงไป มีการสอบทานการปฏิบติังานและผลการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบทีกาํหนด โดยให้ขอ้แนะนาํ

และติดตามการดาํเนินการแกไ้ขในประเด็นทีมีนยัสาํคญัตามรายงานผลการตรวจสอบอยา่งต่อเนือง เพือให้เกิดการกาํกบั
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ดูแลกิจการทีดี และมีการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม อีกทังมีการสนับสนุนให้มีการพฒันาบุคลากรใน

สํานักงานตรวจสอบให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมติั

แผนการฝึกอบรมประจาํปีของสํานกัตรวจสอบ โดยให้ความสาํคญัและสนับสนุนให้เจา้หน้าทีตรวจสอบพฒันาความรู้ 

ประสบการณ์ เพือใหไ้ดรั้บวฒิุบตัรทางวิชาชีพต่าง ๆ และเพือพฒันาเจา้หนา้ทีตรวจสอบใหมี้ความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบติังานตรวจสอบอยา่งมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ รวมทงัพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรของสาํนกั

ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตงั โยกยา้ย และการเลือนตาํแหน่งพนักงานของสาํนกังานตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจาํปีของผู ้บริหารสูงสุดสํานักงานตรวจสอบ นอกจากนี

คณะกรรมการตรวจสอบสนันสนุนให้มีการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของบริษทั( IT Audit) โดยผูเ้ชียวชาญจาก

ภายนอก เพือนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันาเพิมประสิทธิภาพใหดี้ยงิขึน 

5. การรักษาคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละ  ครัง ใหมี้ความเหมาะสม เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแล และสอดคลอ้งกบั

ภารกิจทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีให้

คณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส พร้อมทงัให้ขอ้คิดเห็นเพือปรับปรุงกระบวนการกาํกบัดูแล การบริหารความเสียง 

การควบคุมภายใน  และการปฏิบัติตามข้อกําหนด  กฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายทีเกียวข้อง  นอกจากนี

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทังคณะ และประเมิน

ตนเองแบบรายบุคคลตามแบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือใหม้นัใจวา่การปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามภารกิจและแผนงานทีกาํหนดไว ้โดยมีผลการ

ประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทงันีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประเมินการปฏิบติังานดงักล่าวให้

คณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 

6. การพิจารณาเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ผูส้อบบญัชีจาก
บริษทัสาํนกังานตรวจสอบ ซี แอนด์ เอ จาํกดั  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั รวมถึงค่าบริการ การสอบบญัชี ประจาํปี 

 และเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือขออนุมัติต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี  พิจารณาแต่งตงับริษัท

สาํนกังานตรวจสอบ ซี แอนด ์เอ จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และอนุมติัค่าบริการ การสอบบญัชี ประจาํปี  

 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีไดร้ะบุไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระ

อย่างเพียงพอ รวมทงัไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ เพือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่การบริหารและการดาํเนินงานของเด็มโก ้ มีการพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอยา่งต่อเนือง มีระบบ

การบริหารจัดการความเสียง การจดัวางระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญั เชือถือได้ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและทนัเวลา และบริษทัมีการปฏิบติังานสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

         (นายนริศ  ศรีนวล) 

              ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 



 




