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ในป 2564 บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก”) 

ตองเผชิญกับความทาทายจากสถานการณระบาดของ

โรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การเปลี่ยนแปลง

อย างรวดเร ็วของเทคโนโลยี  และนวัตกรรมของภาค 

อุตสาหกรรมดานตาง ๆ นโยบายของรัฐดานพลังงานที่มี

เปาหมายใหประเทศสามารถมุงสูพลังงานสะอาด และลด

การปลอยกาซเรือนกระจก (คารบอนไดออกไซด) สุทธิเปน

ศูนยท่ีสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม

การใชชีวิตของคนในสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ถือเปนบทพิสูจน

ที่สำคัญวากลุมบริษัทเด็มโกในการบริหารความเสี่ยงภายใต

ภาวะวิกฤต และการบริหารความยืดหยุ นของของการ

ปรับตัวและฟนคืน (Resilience) ขององคกรในการรับมือกับ

สถานการณที่เกิดขึ้นอยางไมคาดฝน ซึ่งความทาทายเหลาน้ี

เปนแรงกระตุนใหกลุมบริษัทเด็มโก ตองเรงปรับตัวดวยการ

นำเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ดำเนินงาน การเขาสูธุรกิจใหม ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเน่ือง นอกเหนือจากกลยุทธในการลดตนทุน การทำ

การตลาด และการบริหารหวงโซอุปทาน ซึ่งก็จำเปนตอง

ปรับเปลี่ยนเพ่ือใหธุรกิจอยูรอดได 

 

 

 

 

 

ในป 2565 ภายใตสภาวะวิกฤตปจจุบันมาตรการ

เติบโตของรายไดจึงมีความสำคัญมากตอกลุมธุรกิจเด็มโก 

จ ึงมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม ๆ และ

ทบทวนกลยุทธขององคกร ขยายธุรกิจและตลาดดวย

ทรัพยากรและสินทรัพยที่มีอยูของเด็มโก เดินหนาลงทุน

เพื ่อขยายขีดความสามารถดานเทคโนโลยี ออกแบบ

รูปแบบการปฎิบัติการใหมนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและ

บริการใหม ๆ เพื ่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและ

ฟนฟูธุรกิจเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนในวิถีชีวิตโลกใหม 

(New Normal) 

ในการทบทวนกลยุทธนั ้นเด็มโกใหความสำคัญใน

การผนวกการทำธุรกิจที ่คำนึงถึงสิ ่งแวดลอม สังคม และ

บรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance 

: ESG) เขากับกลยุทธของกลุมบริษัทเด็มโก เพื่อการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มุงไปสู 

“ก าวไปด วยก ันอย างภาคภ ูม ิและย ั ่ งย ืน”(Growing 

Together with Pride and Sustainability) 

ในนามของคณะกรรมการกลุมบริษัทเด็มโก ดิฉัน

ขอขอบคุณทานผูถือหุ น พันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวน

เก ี ่ยวของทุกภาคสวนที ่สน ับสนุนและเชื ่อม ั ่นในการ

ดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก ดวยดีเสมอมา รวมถึง

ขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน 

ที ่ร วมแรงร วมใจและทุ มเทให ก ับการทำงานกับกลุม

บริษัทเด็มโก และหวังเปนอยางยิ ่งวาทุกทานจะใหการ

สนับสนุนและเติบโตพรอมกับเด็มโกตลอดไป 

 

 

ประพีร ปุยพันธวงศ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
สารจาก 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก”) ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทไดแก ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจงานขาย และธุรกิจพัฒนา

โครงการและลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค โดยธุรกิจการใหบริการแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

(1) งานดานวิศวกรรมไฟฟา ออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟาอยางครบวงจร (Turnkey Basis) (2) งานระบบ

เครื ่องกล ระบบไฟฟา ระบบเครื ่องมือวัด และระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Mechanical, Electrical, Instrumentation and 

Telecommunication System (MEIT)  (3) งานดานพลังงานทดแทน ธุรกิจงานขาย ไดแก งานผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก

สำหรับระบบสายสงไฟฟาแรงสูงและงานขายอุปกรณไฟฟา และสุดทายธุรกิจพัฒนาโครงการและลงทุนในโครงการพลงังานทดแทน

และระบบสาธารณูปโภค โดยเด็มโกจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนท่ี  

6 ลานบาท ตอมาไดเพิ่มทุนอยางตอเนื่องและไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ปจจุบันมีทุนจด

ทะเบียน 822.6 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีทุนชำระแลว 730.34 ลานบาท            

ในการจัดทำแผนกลยุทธประจำป 2564 เด็มโกไดทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานปที่ผานมา 

ประกอบกับปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พรอมใหความสำคัญกับการทำธุรกิจท่ีคำนึงถึง สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิ

บาลมาประกอบการจัดทำแผนกลยุทธประจำป กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้จากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังคงมีอยูสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ

ประเทศ ชวงกลางปเด็มโกจึงไดมีการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ควบคูไปกับสถานการณปจจุบัน เพ่ือปรับแผนการ

ดำเนินงานและเปาหมายใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด    

 

1.1.1 วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 

เด็มโกมีแผนกลยุทธในการสรางผลการดำเนินงานและการเติบโตที่ยั ่งยืน โดยในป 2564 เด็มโกไดทบทวนและปรับ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร และเปาหมายการดำเนินธุรกิจ ดังน้ี 
 

วิสยัทศัน ์
 

มุงสูการเปนผูประกอบการช้ันนำ ดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงานและสาธารณูปโภค  

ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

พนัธกิจ 
 

• ดำเนินธุรกิจกอสรางและบริการดานวิศวกรรมไฟฟา โทรคมนาคม พลังงานและสาธารณูปโภคที่ครบวงจร 

พรอมขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ 

• สรางความเช่ือมั่นใหลูกคาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พรอมใหบริการท่ีมีคุณภาพ ดวยทีมงาน

ท่ีมีความเช่ียวชาญรอบรูและประสิทธิภาพสูง 

• สรางผลตอบแทนท่ีดีและมูลคาเพ่ิมจากการลงทุน ใหกับนักลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยาง

ตอเน่ือง 

• ดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และมุงผลลัพธท่ียั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

1. โครงสรา้งและการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิัท 
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ค่านิยมองคก์ร 
 

i DEMCO  

i Integrity มีคุณธรรม ความซื่อสัตยตอลูกคา ตอตนเอง องคกร และวิชาชีพ  

D Determination มีความมานะ มุงมั่น ตั้งใจจริง ท่ีจะประสบผลสำเร็จ  

E Effective Teamwork ทีมงานมีประสิทธิภาพ  

M Masterly รอบรู เช่ียวชาญอยางผูนำ  

C  Customer First ใหคุณภาพท่ีดีท่ีสุดแกลูกคา  

O  Originality & Ownership มีความคิดริเริ่ม กลาแสดงออกนอกกรอบอยาง สรางสรรค และคิดอยางเจาของกิจการ 
 

กลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 
 

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 
 

เปาหมาย 

เด็มโกมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรและขยายธุรกิจการใหบริการดานวิศวกรรมไฟฟา งานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ

เครื่องมือวัด และระบบสื่อสารโทรคมนาคม พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ธุรกิจงาน

ขาย งานผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก อุปกรณไฟฟารวมถึงแสวงโอกาสเปนผูลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบ

สาธารณูปโภคพรอมสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมทางธุรกิจใหองคมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก 
 

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ 

  เด็มโกไดกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ 6 กลยุทธ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายระยะยาวท่ีตั้งไวในป 2566 โดยพิจารณาจาก

ปจจัยภายในและภายนอก ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงยึดหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี สื่อสารใหทุกฝายไดรับทราบเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันถึงเปาหมายทาง

ธุรกิจ สรุปดังน้ี  

การรักษาสวนแบงตลาดของธุรกิจเดิมในการดำเนินธุรกิจกอสรางและบริการดานวิศวกรรมไฟฟา งานกอสรางสถานีไฟฟายอย 

งานกอสรางสายสง งานกอสรางเคเบิลใตดิน พลังงานทดแทนแบบครบวงจรงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบเครื่องมือวัด 

และระบบสือ่สารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเนนใหความสำคัญกับลูกคา (Customer Centric) กำหนดกลุม

ลูกคาเปาหมายแนนลูกคาเอกชน วิเคราะหความตองการของลูกคา พรอมคนหาสิ่งท่ีเพ่ิมมูลคางานใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคาไดสิ่งท่ี

คุมคากับเงินลงทุนมากท่ีสุด นำเสนอและสงมอบงานท่ีมีคุณภาพตรงความตองการใหกับลูกคาเพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคา

ในระยะยาว รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการหางานและการประมูลงาน EPC นอกจากน้ี เพื่อสรางรายไดใหกับเด็มโกจากการ

ขยายการดำเนินงานเขาไปในธุรกิจอื่นๆ และธุรกิจใหมที่ตอยอดจากธุรกิจเดิม ที่เปน New S - Curve  เด็มโกกำหนดกลุมธุรกิจ

เปน 3 กลุม ไดแก กลุมพัฒนาโครงการลงทุนพลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค การเขารวมประมูลโรงไฟฟาชุมชน กลุม Smart 

Energy ซึ ่งอยู ระหวางกำหนดกรอบการลงทุนระบบบริหารเครือขาย Micro Grid / Smart Grid / Energy Management / 

Assess Management Service รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมถึงแสวงโอกาสเปนผูลงทุนในโครงการมีการจำหนายเครื่องมือ

ดานวิศวกรรมไฟฟา และอุปกรณไฟฟาสำหรับระบบจำหนาย ระบบสายสง และสถานีไฟฟายอย หมอแปลงไฟฟากำลัง และ

อุปกรณไฟฟามาตรฐานทุกประเภท นอกจากน้ีเด็มโก ยังสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมทางสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมทางธุรกิจใหเด็มโก

มีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก และเพื่อใหเด็มโกสามารถดำเนินการตามเปาหมายทางธุรกิจที่ตั้งไวได เด็มโกไดกำหนด

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ แผนการบริหารตนทุนเงินทุนที่เหมาะสม หาผูรวมลงทุนและพันธมิตรเพื่อสราง

โอกาสในการเขาถึงงาน สรางความเชื่อมั่นถึงคุณภาพงานของเด็มโก และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำใหเด็มโกไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว คือ

การพัฒนาศักยภาพองคกร ในการสรรหา รักษา และพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ควบคูกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานดวยระบบเทคโนโลย ี
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  นอกจากนี้ เด็มโกไดกำหนดแนวทางของการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทมีการ

คำนึงถึงการความเสี่ยงดานความยั่งยืนหรือความเสี่ยงดาน ESG : Environment Social and Governance โดยคณะกรรมการ

ความยั่งยืนและคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนไดรวมกันกำหนดปรัชญาองคกรดานการพัฒนาความยั่งยืน หมายถึง “การจัดการ

องคกรอยางสมดุล โดยคำนึงถึงการสรางความเขมแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยางยั่งยืน ควบคูกับความรับผิดชอบท่ีพึงมี

ตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลที่เกี่ยวของ ภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี”  โดยมีเปาประสงคใหบริษัทมีการเตบิโต

อยางเขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการความยั่งยืนและคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ไดกำหนดโครงสรางการพัฒนาความยั่งยืนของ

บริษัท ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 
 

 
 

กรอบการดำเนินการของบริษัทในการพัฒนาความยั่งยืนมุงใหเกิดผลลัพทดานธุรกิจ และ/หรือ ผลลัพธดานสังคม ท่ีจะเปน

ประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลที่เกี่ยวของ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของพนักงาน ผูบริหาร และ

กรรมการของบริษัทเปนกำลังสำคัญ 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาความย่ังยืน 
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เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดานการพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโกที ่มุ งมั่นเสริมสรางความแข็งแกรงตามศักยภาพ และการ

ดำเนินงานในระยะยาวดวยการพัฒนาความยั่งยืน เด็มโกไดระบุยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสำคัญ ไดแก 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถอยางยั่งยืน (เพื่อสรางการเติบโตดวยเทคโนโลยีใหม (New Technology) ดวยการบรหิาร

จัดการใหธุรกิจเติบโต ตอยอดโอกาสทางธุรกิจ) 

2. บริหารจัดการพันธมิตร และหวงโซอุปทาน คุณคาท่ียั่งยืน 

3. การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 

และยุทธศาสตรเสริมอีก 2 ประการ คือ 

1. ปลูกฝงและสงเสริมใหการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสวนหน่ึงของการดำเนินงานขององคกร 

2. สงเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการสรางวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

 

1.1.2 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคญั 
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1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

โครงสรางรายได - ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   หนวย : ลานบาท 

ประเภทรายได 
ป 2564 ป 2563 ป 2562 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

รายไดงานบริการ             

1. งานวิศวกรรมไฟฟา 2,192.32 85% 1,894.69 84% 2,508.85 84% 

2. งานโทรคมนาคม, อาณัตสิัญญาณ 133.78 5% 79.42 4% 91.91 3% 

3. พลังงานทดแทน  4.66         - 79.17 4% 63.51 2% 

รวมรายไดงานบริการ 2,330.76 90% 2,053.28 92% 2,664.27 90% 

รายไดจากการขาย 
  

    

1. จำหนายอุปกรณไฟฟาและกอสราง 22.70 1% 21.86 1% 44.88 2% 

รวมรายไดจากการขาย 22.70 1% 21.86 1% 44.88 2% 

รายไดอ่ืน 232.88 9% 150.53 7% 266.75 9% 

รวมรายได 2,586.34 100% 2,225.67 100% 2,975.90 100% 
 

จากตารางขางตน จะพบวาตลอด 3 ปที่ผานมา โครงสรางรายไดหลัก ๆ ของเด็มโกมาจากงานวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งคิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 80 ของรายไดรวม ประกอบดวย งานกอสรางสถานีไฟฟายอย งานกอสรางสายสง และงานกอสรางเคเบิล

ใตดิน อยางไรก็ตาม ดวยประสบการณการทำงานของทีมงานวิศวกรของเด็มโกที่มีมานานกวา 29 ป ทำใหเด็มโกสามารถพัฒนา

และกระจายลักษณะงานไปสูธุรกิจใหม ๆ ท่ียังคงใชพ้ืนฐานความชำนาญทางดานวิศวกรรมไฟฟา ไดแก งานโครงการลงทุนพลังงาน

ทดแทน และสาธารณูปโภค ระบบบริหารเครือขาย Micro Grid Smart Grid และงานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ซึ่งเด็มโก

ตั้งเปาหมายท่ีจะมีสัดสวนรายได ธุรกิจเดิมรอยละ 70 และธุรกิจใหมรอยละ 30 ภายในป 2567   

 สำหรับป 2562 เด็มโกมีรายไดหลักจากงานดานวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 84 ของรายไดรวมหรือรอยละ 

94 ของรายไดงานบริการ โดยงานวิศวกรรมไฟฟา สวนใหญไดแก งานกอสรางสายสงแรงสูง 230 เควี 500 เควี และสถานีไฟฟา

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาคและเอกชน สำหรับรายไดงานขายมีสัดสวนลดลงจากการ

ขายอุปกรณไฟฟาซึ่งคิดเปนรอยละ 2 ของรายไดรวม และสุดทายรายไดอื่น เชน เงินปนผล ดอกเบี้ยรับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 

ของรายไดรวม 

 สำหรับป 2563 เด็มโกมีรายไดลดลงจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งทำใหงานกอสรางลาชากวาแผน การสงอุปกรณจาก

ตางประเทศลาชากวาที่กำหนด ผูวาจางไมสามารถเดินทางมาตรวจรับงานได รวมถึงภาครัฐเลื่อนการประมูลงานออกไปและ

บริษัทเอกชนหลายแหงระงับการลงทุนเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด ทำใหเด็มโกมีรายได 2,225.67 ลานบาท 

ลดลงจากปกอน รอยละ 25 โดยรายไดหลักจากงานดานวิศวกรรมไฟฟา ซึ ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 84 ของรายไดรวม 

งานวิศวกรรมไฟฟาสวนใหญ ไดแก งานกอสรางสายสงแรงสูง 230 เควี 115 เควี สายสงใตดินและสถานีไฟฟาของการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาคและเอกชน สำหรับรายไดงานขายอุปกรณไฟฟา คิดเปนรอยละ 1 ของรายได

รวม และสุดทายรายไดอ่ืน เชน เงินปนผล ดอกเบ้ียรับ เหลือเพียงรอยละ 7 ของรายไดรวม  

 สำหรับป 2564 เด็มโกมีรายไดเพ่ิมข้ึน มาจากโครงการของภาคเอกชน ทำใหมีรายได 2,586.34 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป

กอนรอยละ 16 โดยรายไดหลักจากงานดานวิศวกรรมไฟฟาซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 85 ของรายไดรวม งานวิศวกรรมไฟฟาสวน

ใหญเปนงานประเภทสถานีไฟฟายอย สำหรับรายไดงานขายอุปกรณไฟฟา คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดรวม และรายไดอื่น ไดแก 

เงินปนผล ดอกเบ้ียรับ เปนตน เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 9 ของรายไดรวม  
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นอกจากโครงสรางรายไดจากธุรกิจการใหบริการ และ ธุรกิจงานขายขางตน เด็มโกยังมีรายไดและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในโครงการตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 
 

บริษัทท่ีลงทุน 
อัตรารอยละ 

การถือหุน 
วันท่ีลงทุน 

จำนวนเงิน

ลงทุน 

(ลานบาท) 

เงินปนผล (ลานบาท) 

2564 2563 2562 

บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยทิูลิตี้ จำกัด1 100.00% 05/02/51 100.85 - - - 

บจก.เด็มโก เพาเวอร 100.00% 25/04/54 200.00 - - 60.00 

บจก.เด็มโก เดอลาว 100.00% 22/06/58       422.78 - -  - 

บจก. สะบายอย กรีน 60.00% 16/04/64 0.90 - -  - 

บจก.เด็มโก เพาเวอร 15 51.00% 25/12/56 2.80 - - - 

บจก.เด็มโก เพาเวอร 16 51.00% 25/12/56 2.80 - - - 

บจก.เด็มโก เพาเวอร 17 51.00% 25/12/56 2.80 - - - 

บจก.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เดม็โก เพาเวอร 6 49.00% 25/12/56 2.45 - - -  
บจก.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เดม็โก เพาเวอร 11 49.00% 25/12/56 1.96 -  -  - 

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

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

บจก.แมโขง กรีนพาวเวอร 45.71% 25/12/56      16.00 - 1.60 - 

บจก.ซีไอเอ็น (ไทยแลนด)2 26.00% 03/07/57 1.56 - - - 

บจก.อีโอลัส พาวเวอร 25.00% 28/07/54 1,206.85 65.25 60.75 168.70 

บจก.เขาคอ วินด พาวเวอร 14.28% 02/07/58 218.57 - - - 

บจก.ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอรปอเรช่ัน 12.87% 18/01/55 114.11 - - - 

บจก.วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง 3.87% 15/07/56 800.00 128.42 48.00  - 
 

1 ในระหวางป 2564 บริษัทยอย ไดมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม ดังนี้ บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด เปลี่ยนเปนบริษัท เด็มโก     

เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด  
2  บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จำกัด เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 

 

1.2.2 ขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ ์
 

บริษัทสามารถแบงการประกอบธุรกิจออกเปน 3 กลุม ไดแก ธุรกิจการใหบริการ ธุรกิจงานขาย และธุรกิจพัฒนาโครงการ

และลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดของงานในแตละกลุม ดังน้ี 
 

 ธุรกิจการใหบ้ริการ 

ธุรกิจการใหบริการของเด็มโก ประกอบไปดวย งานออกแบบ จัดหา กอสราง และติดตั้งงานดานวิศวกรรมไฟฟาแบบครบ

วงจร (Turnkey Basis) โดยธุรกิจการใหบริการแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก (1) งานวิศวกรรมไฟฟาท้ังระบบสายสงไฟฟาแรงสงู งาน

กอสรางสถานีไฟฟา ระบบจำหนาย และงานระบบไฟฟาใตดิน (2) งานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบเครื่องมือวัด และ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Mechanical, Electrical, Instrumentation and Telecommunication System (MEIT)) (3) งาน

ดานพลังงานทดแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

(1) งานดานวิศวกรรมไฟฟา 

เด็มโกใหบริการครอบคลุมตั้งแตงานระบบสายสงไฟฟา (Transmission Line System) งานสถานีไฟฟายอย (Power 

Substation) งานระบบจำหนาย (Distribution Line System) และงานระบบไฟฟาใตดิน (Underground Cable System) 

หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เด็มโกเริ่มใหบริการตัง้แตการออกแบบ จัดหา กอสราง ติดตั้งงานท่ีเก่ียวของกับระบบวิศวกรรมไฟฟา
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ไดอยางครบวงจร ตั้งแตกระแสไฟฟาออกจากระบบผลิตกระแสไฟฟา หรือโรงผลิตกระแสไฟฟา ผานสถานีไฟฟายอย ระบบ

สายสง ระบบจำหนายถึงผูใชไฟที่เปนที่อยูอาศัย ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือแหลงชุมชน เรียกไดวาการใหบริการของเด็มโก  

เปนงานระบบวิศวกรรมไฟฟาท่ีครบวงจร และเบ็ดเสร็จภายในบริษัทเดียว ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 

 
 

• งานสงไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เปนระบบสงกำลังไฟฟาท่ีรับมาจากแหลงผลิต

กระแสไฟฟาประเภทตาง ๆ เชน เขื่อน โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาพลังความรอนรวม สงไปยังสถานีไฟฟายอย

และสายสงไฟฟาแรงสูงระหวางสถานีไฟฟายอยตาง ๆ ระบบสายสงไฟฟาจะรับระดับแรงดันตั้งแต 69 เควี 115 เควี  

230 เควี และ 500 เควี โดยระบบสายสงนี้จะอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ผูประกอบการโรงผลิตไฟฟาประเภทผูผลิตกระแสไฟฟา

อิสระรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) และประเภทผู ผลิตกระแสไฟฟาอิสระรายยอย (Small 

Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งตางเปนลูกคาของบริษัทท้ังสิ้น 

• งานสถานีไฟฟายอย (High Voltage Substation) ทำหนาท่ีรับพลังงานไฟฟาจากระบบผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือแปลง

แรงดันจากระบบผลิตใหสูงขึ้นในระดับตาง ๆ ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจำหนายไฟฟาเพื่อจำหนายตอไปยัง

ผูใชไฟประเภทตาง ๆ  

• งานระบบจำหนาย เปนระบบที่ทำหนาที่เชื่อมโยงระหวางระบบสงกำลงัไฟฟากับแหลงผูใชไฟฟา หรือ โหลด (Load) 

โดยรับแรงดันที่ถูกลดต่ำ จนมีความเหมาะสมที ่จะบริการใหกับผู ใชไฟฟา หรือถาจะใหเขาใจงายจะหมายถึง  

งานกอสรางปกเสาและพาดสายไฟฟาระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควี และระบบไฟฟาแรงต่ำจากสถานีไฟฟายอยไป

ยังลูกคาตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

• งานระบบไฟฟาใตดิน เปนงานกอสรางทอพรอมรอยสายไฟฟาแรงสูง ระดับแรงดัน 22  เควี และ 115 เควี โดยลูกคา

หลักของงานสวนนี้นอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แลว ยังมีโรงไฟฟาเอกชนประเภท IPP, SPP และโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ อีกดวย 
 

ตัวอยางลูกคาท่ีสำคัญของเด็มโกในชวง 3 ปท่ีผานมา (2562 - 2564) ดังตอไปนี้ 

งานดานวิศวกรรมไฟฟา รายได (ลานบาท) 

รายชื่อ 
ปที่ไดรบั

งาน 

ปที่งาน

สิ้นสุด 

จำนวน

โครงการ 

มูลคารวม 

(ลานบาท) 
2564 2563 2562 

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 2558-2564 2562-2566 14 5,637.38 150.26 304.97 1,171.11 

2. การไฟฟาสวนภูมภิาค 2559-2564 2562-2566 54 4,044.08 742.41 993.91 762.26 

3. บจก. โตโย เอ็นจิเนียร่ิง คอรปอเรชั่น 2560-2562 2562-2563 7 565.78 - 46.88 62.27 

4. บจก. บางกอก โคเจนเนอเรชั่น      2563 2565 1 947.59 668.54 189.91 - 
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งานดานวิศวกรรมไฟฟา รายได (ลานบาท) 

รายชื่อ 
ปที่ไดรบั

งาน 

ปที่งาน

สิ้นสุด 

จำนวน

โครงการ 

มูลคารวม 

(ลานบาท) 
2564 2563 2562 

5. บจก. นายางกลักฯ,บจก.โปงนกฯ,บจก.บานชวนฯ 2559 2562 1 592.10 - - 80.53 

6. บจก.ไทยจูรองเอ็นจิเนียร่ิง      2561-2564 2562-2565 11 519.49 154.22 68.03 55.24  

7. บจก.ทอสงปโตรเล่ียมไทย 2564 2565 1 375.00 194.48 - - 

8. บจก.บี กริม เพวเวอร 2563-2564 2565 2 249.00 70.23 0.05 - 

9. บมจ.โกลบอลเพาเวอรฯ 2563 2564 1 124.01 61.46 62.55 - 

10. บจก.ผลิตไฟฟา นวนคร 2563-2564 2564 5 115.99 15.89 100.11 - 
 

(2) งานระบบเครื ่องกล ระบบไฟฟา ระบบเครื ่องมือวัด และระบบสื ่อสารโทรคมนาคม (Mechanical, Electrical, 

Instrumentation and Telecommunication System (MEIT)) 

ปจจุบันเด็มโกไดเพิ่มการรับงานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบเครื่องมือวัด และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

(MEIT) โดยปริมาณงานสวนใหญขยายตัวตามแผนการลงทุนตาง ๆ ซึ่งสอดรับกับแผนพลังงานแหงชาติและโครงการเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - EEC ของลูกคาในกลุมธุรกิจน้ำมันและกาซธรรมชาติ รวมถึงลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ 

เชน บริษัท ปตท. จำกัด  (มหาชน) และบริษัทในเครือ เปนตน 

2.1 งานระบบเคร่ืองกลและระบบทอ (Mechanical and Piping System) 

เด็มโกใหบริการเริ่มตั้งแตการออกแบบ จัดหา กอสราง และบริการติดตั้งงานที่เกี่ยวของกับระบบวิศวกรรม

งานระบบเครื่องกลและระบบทอตั้งแตป 2539 โดยเริ่มจากการเสนอใหบริการในระบบปรับอากาศสำหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม และขยายขอบเขตการใหบริการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน เด็มโกสามารถใหบริการในงานระบบท่ีครบ

วงจรและเบ็ดเสร็จภายในบริษัท ไดแก 

- ระบบปรับอากาศ (HVAC - Heating, Ventilation, and Air-conditioning) 

- ระบบประปาและสุขาภิบาล (WSS - Water supply system and sanitation) 

- ระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต (Industrial & Process Piping) 

- ระบบน้ำดับเพลิง (Firewater Protection & Deluge Services) 

- ระบบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญและระบบทอสงน้ำ (Water Supply Pump and Pipeline System) 

- ระบบถังบรรจุผลิตภัณฑ (Storage Tank system for Oil, Gas, Water or Chemical product) 

2.2 งานระบบไฟฟาและระบบเคร่ืองมือวัด (Electrical and Instrumentation System) 

เด็มโกใหบริการออกแบบ จัดหา กอสราง และบริการติดตั้งงานที่เกี่ยวของกับระบบ งานระบบไฟฟา ระบบ

เครื่องมือวัด รวมถึงระบบควบคุม โดยเริ่มจากการใหบริการในระบบคลังน้ำมันและระบบทอสงกาซธรรมชาติและ

ขยายขอบเขตการใหบริการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยในป 2564 เด็มโกสามารถใหบริการท่ีครบวงจร ไดแก 

- บริการออกแบบและการควบคุมแบบบูรณาการอยางรอบคอบ พรอมจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟา (รวมถึง

วิศวกรรมมูลคา) สำหรับการใชงานตาง ๆ รวมทั ้ง Generator Set, Switchgear, Transformer, MV/LV 

System, UPS and Battery Systems, Distribution and Control Panel, Power Socket and Lighting 

System, Earthing and Lightning Protection Systems และงานเดินสายท่ีจำเปนท้ังหมด 

- ระบบขับเคลื่อนกำลังไฟฟา ระบบแปลงกำลังไฟฟา ประกอบดวยอุปกรณควบคุมไฟฟาสำหรับชุดขับเคลื่อน

รูปแบบตาง ๆ โดยมีศูนยกลางอยูท่ีการสตารทและการควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกสของไฟฟาแรงดันต่ำ 

กลางและสูงของมอเตอร 

- ระบบปองกันและควบคุมไฟฟา ซึ่งครอบคลุมการปองกันมอเตอร การปองกันตัวปอน การปองกันสาย การ

ปองกันหมอแปลง และการปองกันเครื ่องกำเนิดไฟฟา รวมถึงการออกแบบและการใชงานเครือขาย

อุตสาหกรรมและความปลอดภัยเครือขายเพ่ือปกปองการควบคุมกระบวนการแบบเรียลไทมและระบบ SCADA 

ของระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ  
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- บริษัทใหบริการออกแบบ พรอมจัดหาและติดตั้ง ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม สำหรับการใชงานตาง ๆ  ทั้งในพื้นท่ี

ปกติและพื้นที่อันตราย (Hazardous area) ประกอบดวย Field Instrumentation, Process pipe fitting, Fire and 

Gas (F&G) Systems, PLCs for Drive Control (DC'S) system, Emergency Shutdown (ESD) system, Metering 

systems, Distributed control systems (DCS), Control Valves, Relief Valves, Pressure/level/flow/temperature 

control, SCADA Systems, Vibration monitoring และงานเดินสายท่ีจำเปนท้ังหมด 

2.3 งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System) 

เด็มโกใหบริการ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงงานวางโครงขาย

สายไฟเบอรออฟติค พรอมติดตัง้อุปกรณสื่อสาร ทั้งระบบติดตั้งบนเสาไฟฟาและการวางระบบใตดิน ใหกับลูกคาท้ัง

ภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง เชน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

กลุมเอกชนในธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติ และหนวยงานภาครัฐ เชน กรุงเทพมหานคร   

เด็มโกเริ่มเขาสูตลาดตั้งแตป 2550 ในฐานะผูรับเหมาชวง ซึ่งการรับงานประเภทนี้มีการเติบโตเพิ่มข้ึน

ตามลำดับ ทั ้งนี ้เด็มโกขยายกลุมลูกคาไปยังภาคเอกชน ในโครงการ วางโครงขายสายไฟเบอรออฟติค สำหรับ

ระบบสื่อสารและควบคุมทอสงกาซธรรมชาติของ บมจ. ปตท ในโครงการทอสงกาซฯเสนที่ 4 เสนทางจากระยองถึง 

สระบุรี ระยะทาง 240 กม. โครงการทอทอสงกาซฯ นครราชสีมา จากสระบุรีถึงนครราชสีมา ระยะทาง 112 กม. 

โครงการทอสงกาซฯ เสนท่ี 5 ระยะท่ี 1 จากระยองถึงฉะเชิงเทรา ระยะทาง 207 กม. และโครงการทอสงกาซฯ เสน

ท่ี 5 ระยะท่ี 2 จากฉะเชิงเทราถึงนนทบุรี ระยะทาง 200 กม.  

สำหรับป 2563 เด็มโกไดรวมกับพันธมิตร รับงานวางทอรอยสายสายสื่อสารใตดินใหกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปน

การขยายกลุมลูกคาอีกทางหนึ่ง และไดขยายขอบเขตการใหบริการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันบริษัทสามารถใหบริการท่ี

ครบวงจรไดแก Fiber Optic Communication system, CCTV system, LAN and WAN system, IP Telephone and 

PABX system, Public Address & General Alarm System (PAGA), UHF Radio system, Trunk Radio system 

2.4 งานเสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) 

ตั้งแตป 2554 เปนตนมา เด็มโกใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและบริการติดตั้งเสาโครงเหล็กสำหรับงาน

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผลิตเสาสื่อสารใหแกผู ใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) และผูที่ชนะการประมูลจากผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อีกทอดหนึ่ง มีรูปแบบและ

คุณสมบัติท่ีหลากหลายเปนไปตามขอกำหนดของลูกคาและมาตราฐานสากล  

อยางไรก็ตามตั้งแตป 2544 เปนตนมา เด็มโกไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยลดสัดสวนงาน

ใหบริการและเนนการขายเสาโทรคมนาคมใหมากขึ้น เพื่อลดภาระการใหบริการ แตยังคงการใหบริการ ออกแบบ 

จัดหา กอสรางและติดตั้งเสาโครงเหล็กสำหรับงานระบบวิทยุสื่อสาร (UHF Radio Tower) ในโครงการกอสรางทอสง

กาซธรรมชาติของ บมจ. ปตท. อยางตอเน่ือง 

สำหร ับป 2563 เด ็มโกได ร วมกับพันธมิตร ร ับงานวางทอรอยสายใตด ินสำหรับระบบสื ่อสารให 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนการขยายกลุมลูกคาอีกทางหน่ึง 
 

ตัวอยางลูกคาท่ีสำคัญของเด็มโกในชวง 3 ปท่ีผานมา (2562 - 2564) ดังตอไปนี้ 

งานดานวิศวกรรมไฟฟา รายได (ลานบาท) 

รายชื่อ 
ปที่ไดรบั

งาน 

ปที่งาน

สิ้นสุด 

จำนวน

โครงการ 

มูลคารวม 

(ลานบาท) 
2564 2563 2562 

1. กิจการรวมคาเอดับบลิวดี 2562 2565-2566 2 928.90 4.50 11.56 2.67 

2. บจก. ชิโนเปค อินเตอรเนชั่นแนล ปโตรเลียมฯ 2560-2561 2564 2 188.24 24.79 44.18 80.66 

3. บจก. แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร ไทย 2560-2563 2563-2564 2 245.10 88.31 11.57 8.58 

4. บจก. ไอบีซี อินดัสเตรียล 2563-2564 2565 2 36.21 10.84 10.89 5.19 
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(3) งานดานพลังงานทดแทน 

เด็มโกใหบริการออกแบบ จัดหา และกอสรางโครงการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก

พลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถานหิน หรือกาซธรรมชาติ) เชน การผลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันลม แสงอาทิตย แกลบ เศษไม 

ขยะ หรือการใชกาซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน กลุมลูกคา ไดแก ผูลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทดแทน 

นอกจากนั้นตั้งแตป พ.ศ. 2546 เด็มโกขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหบริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัดพลังงานใหแกหนวยงานราชการ 

และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

ลักษณะงานออกแบบ จัดหา กอสราง และติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟาทั้งหมด สามารถจำแนกไดเปนงานออกแบบ 

กอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาของระบบเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 ของตนทุน สวนที่เหลือรอยละ 10 เปนคาดำเนินการ 

และอีกรอยละ 10 จะเปนงานกอสรางโยธา ซึ่งบริษัทมีนโยบายวาจางผูรับเหมาชวงในสวนงานนี้ เนื่องจากเปนงานที่ใช

แรงงานคอนขางมาก อยางไรก็ตาม ผูจัดการโครงการน้ัน ๆ จะติดตามผลการดำเนินงานของผูรับเหมาชวงอยางตอเน่ืองและ

เขมงวด เพ่ือใหงานเสร็จทันตารางเวลาท่ีระบุไวในสัญญาวาจาง 

 

 ธุรกิจงานขาย 

(1) งานผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก 

เด็มโกสามารถใหบริการเสาโครงเหล็กครอบคลุมประเภทตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 

เสาโทรคมนาคมมี 2 ประเภท คือ 

- Self-Support Tower เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสี ระดับความสูง 35-100 เมตร ซึ ่งเหมาะกับพื้นที ่ติดตั ้งเสา

โทรคมนาคมท่ีมีพ้ืนท่ีจำกัด 

- Guyed Mast Tower เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะส ีระดับความสูง 16-80 เมตร ท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีติดตั้งเสาโทรคมนาคม

ที่มีบริเวณกวาง เนื่องจากตองใชลวดเหล็กตีเกลียวยึดเสา Guyed   อีกทอดหนึ่ง งานในสวนนี้จะมีทั้งสวนที่ใชในงาน

โครงการ และลูกคาสั ่งซื ้อเฉพาะเสาโทรคมนาคมกับทางบริษัท ลูกคาที ่สำคัญของงานในสวนนี้ไดแก SIEMENS 

MOTOROLA UCOM (ใชเครือขายของ DTAC) บจก. หัวเหวย เทคโนโลยี ประเทศไทย True Move บมจ. กสท.

โทรคมนาคม  บมจ.ทีโอที  บจก. อัลคาเทล เปนตน  

เสาโครงเหล็กสำหรับงานระบบจำหนาย ระบบสายสงไฟฟา และสถานีไฟฟายอย ชิ้นงานในสวนนี้จะมีการออกแบบตาม

ความตองการของแตละโครงการ (Made-to-Order) 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 เด็มโกไดโอนธุรกิจงานขายโครงสรางเหล็กไปยังบริษัทยอย คือ บริษัท เด็มโก 

เพาเวอร จำกัด ปจจุบัน มีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 15,000 ตันตอป และมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ

บริษัท ไดแก บานนอคดาวน Modular House และท่ีจอดรถอัจฉริยะ 
 

ตัวอยางลูกคาท่ีสำคัญของบริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด ในชวง 3 ปท่ีผานมา (2562- 2564) ดังตอไปนี้      
งานผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก Purchase Order (ลานบาท) รายได (ลานบาท) 

รายชื่อ 2564 2563 2562 2564 2563 2562 

1.การไฟฟาสวนภูมิภาค  33.20  114.67   14.24   33.94   114.67   14.24  

2.บริษัท อาร ซี อาร จำกัด  0.53  129.68   23.06   24.71   90.43   14.45  

3.บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)  4.79  10.45   8.16   25.63   17.47   1.14  

4.บริษัท สยามสตีลทาวเวอร จำกัด - -  41.36  - -  41.36  

5.บริษัท อาร เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน)  11.52  12.50   4.38   7.09   16.20   9.02  

6.บริษัท ไลเท็กซ (ประเทศไทย) จำกัด  9.69  12.70  -  13.29   9.09  - 

7.บริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด  3.40  4.02   9.45   3.40   6.20   7.98  

8.บริษัทแปซิฟค เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จำกัด - 4.35   13.20  -  4.35   13.20  

9.การไฟฟานครหลวง  9.37   0.72  4.67   7.57   2.94  2.45  

10.บริษัท เพาเวอร เอ็นไวรอนเมนท แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด  1.75   1.21  5.24   1.75   1.21   5.24  
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(2) การจำหนายอุปกรณไฟฟา 

เด็มโกดำเนินธุรกิจจัดจำหนายอุปกรณไฟฟาสำหรับระบบจำหนาย ระบบสายสง และสถานีไฟฟายอย รวมถึงหมอ

แปลงไฟฟากำลัง และอุปกรณไฟฟามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งเด็มโกเปนผูจัดหาและจำหนายอุปกรณยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัท

เปนผูผลิต ใหแกลูกคาท่ีเปนเจาของโครงการหรือผูไดรับคัดเลือกในโครงการตาง ๆ ท้ังน้ี ณ ปจจุบัน บริษัทไดเริ่มดำเนินการ

จัดจำหนายอุปกรณไฟฟาพรอมกับการจำหนายเสาโครงเหล็กของบริษัทเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกลูกคา 
 

(3) การจำหนายอุปกรณสื่อสาร ประเภทสายออฟติคไฟเบอร และอุปกรณเช่ือมตอประเภทตาง ๆ 

 

 ธุรกิจพฒันาโครงการ และลงทุนในโครงการพลงังานทดแทนและสาธารณูปโภค 

(1) โครงการพลังงานลม 

เด็มโกเขาลงทุนในบริษัท วินด เอ็นเนอรยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาดานพลังงานลม  

ซึ่งบริษัทดังกลาวมีโครงการท่ีผลิตและจำหนายไฟฟาท้ังสิ้น 8 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟา 690 เมกกะวัตต 
 

(2) โครงการพลังงานแสงอาทิตยบนพ้ืนดิน 

ในป 2556 - 2557 เด็มโกไดลงทุนรวมกับบริษัท อุดรธานีโซลา พาวเวอร จำกัด บริษัท แมโขงกรีน พาวเวอร จำกัด  

บริษัท อินโดไชนา กรีนเอ็นเนอรยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) 

ขนาดกำลังการผลิตไฟฟา บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต มีสถานที่ตั้งโครงการอยูที่ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย      

โดยเขาลงทุนถือหุนรอยละ 45.75 ในแตละบริษัท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 

2556 ซึ่งแตละบริษัทไดเริ่มผลิตและจำหนายไฟฟาในเดือนตุลาคม 2557 เปนตนมา 
 

(3) โครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 

เปนการดำเนินการตอเนื่องของบริษัทควบคุมรวมกัน 5 บริษัท ไดแก (1) บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เด็มโก 

เพาเวอร 6 จำกัด (2) บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เด็มโก เพาเวอร 11 จำกัด (3) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จำกัด  

(4) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16 จำกัด และ (5) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จำกัด โดยไดเขาลงทุนตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 

(Solar Rooftop) จำหนายใหกับการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งบริษัทแตละแหงมีกำลังการผลิตไฟฟา 

0.248 เมกกะวัตต 0.145 เมกกะวัตต 0.269 เมกกะวัตต 0.269 เมกกะวัตต และ 0.269 เมกกะวัตต ตามลำดับ ท้ังน้ี แตละ

บริษัทไดเริ่มผลิตและจำหนายไฟฟาในเดือนเมษายน 2558 เปนตนมา 
 

(4) โครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค 

กลุมบริษัทเด็มโกอยู ระหวางการศึกษาและประเมินโอกาสทางธุรกิจเพื ่อพัฒนาโครงการลงทุนธุรกิจน้ำประปา  

นอกจากน้ีบริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัดไดทำสัญญาสัมปทานท่ีดินรัฐ โครงการพัฒนาน้ำประปาบานผานม เมืองหลวงพระบาง 

แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะเวลาสัมปทาน 30 ป นับตั้งแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2588  

ในป 2564 บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด มียอดขายน้ำเฉลี่ยอยูที่ 7,300 ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีรายไดจากการ

ขาย Mobile Plant and Monitoring & Control ในป 2563 และป 2564 จำนวน 7.83 ลานบาท และ 10.39 ลานบาท

ตามลำดับ 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
21 

2)  การตลาดและการแข่งขนั  

กลยุทธการแขงขัน และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ในปท่ีผานมาประเทศไทยยังคงผชิญกับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ถึงแมจะมีการฟนตัว

ของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกและมีแรงขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นตามราคา

น้ำมันดิบในตลาดโลก ตลาดแรงงานยังเปราะบาง เด็มโกตองดำเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทยังคง

เปนหนวยงานภาครัฐ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟานครหลวง และภาคเอกชนซึ่งเปนกลุมลูกคาเดิม 

ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูผลิตไฟฟาอิสระทั้ง IPP และ SPP  เนื่องจากสถานการณ COVID-19 เศรษฐกิจตกต่ำ 

ภาครัฐออกมาตรการกำกับ ควบคุม เพื่อปองกันการแพรระบาด เปนผลทำใหบางบริษัทตองหยุด ปดกิจการ หรือขาดสภาพคลอง 

การเดินทางไปพบลูกคาใหม การเขาไปสำรวจพ้ืนท่ีหนางานท่ีเปนพ้ืนท่ีปดสวนบุคคลมีขอกำหนดมากข้ึน หรือไมอนุญาตใหคนนอก

เขา ทำใหการหาลูกคารายใหมเปนไปไดยาก นอกจากนี้ในการทำตลาดปจจุบันมีการแขงขันที่สูงขึ้นจากปกอน มีการประมูลที่ต่ำ

กวาราคากลางเพ่ือใหไดงาน ทำใหบริษัทตองปรับกลยุทธ ดังน้ี 

(1) เนนการทำตลาดรูปแบบใหความสำคัญกับลูกคา (Customer Centric) มีการกำหนดกลุมลูกคา เนนลูกคาเอกชน 

วิเคราะหความตองการของลูกคา พรอมคนหาสิ่งที่เพิ่มมูลคางานใหกับลูกคาได เพื่อใหลูกคาไดสิ่งที่คุมคากับเงินลงทุนมาก

ท่ีสุด นำเสนอและสงมอบงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกคาในระยะยาว 

(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหางาน และการประมูลงาน 

2.1 เด็มโกติดตามการประมูลงาน และจัดทำรายงานการการเขาประมูลงานทั้งที ่ไดงานและไมไดงาน เพื ่อพัฒนาขีด

ความสามารถในการประมูลงาน 

2.2 การใหบริการครบวงจรดานงานวิศวกรรมไฟฟา ดวยทีมงานที่มีประสบการณ เด็มโกมีผู บริหารและพนักงานที่มี

ประสบการณในอตุสาหกรรมนี้มากกวา 29 ป ใหบริการงานดานวิศวกรรมไฟฟาแบบครบวงจร ตั้งแตออกแบบ จัดหา 

กอสรางและติดตั้งงานดานวิศวกรรมทั้งการกอสรางสายสงแรงสูง ระบบจำหนาย ระบบไฟฟาใตดิน สถานีไฟฟา  

งานติดตั้งระบบไฟฟาและเครื่องกลในโรงงาน งานผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน งานระบบสื่อสารใยแกวนำแสง 

และอื่น ๆ สงผลใหเด็มโกสามารถใหบริการดวยผลงานที่มีคุณภาพแกกลุมลูกคาเบ็ดเสร็จอยางครบวงจรเปนผลทำให

ตนทุนต่ำกวาบริษัทอ่ืน 

2.3 ความสัมพันธท่ีดีกับผูจำหนายสินคา (Supplier) จากการท่ีเด็มโกอยูในอุตสาหกรรมน้ีมากกวา 29 ป มีสัมพันธภาพท่ีดี

กับผูจำหนายสินคา ประกอบกับในแตละปเด็มโกจัดทำแผนการประมูลงาน ทำใหสามารถวางแผนการสั่งซื้อสินคาใน

ปริมาณมากไดอยางตอเนื่อง มีการชำระเงินตรงตามกำหนดเวลา ผูจำหนายสินคาสวนใหญจึงเสนอราคาที่ใหเด็มโก

สามารถแขงขันในการเขาประมูลงานตาง ๆ 

2.4 บริษัทขึ้นทะเบียนกับหนวยงานราชการที่หลากหลาย จากประสบการณอันยาวนานและมีผลงานที่มีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับในอุตหสากรรม สงผลใหเด็มโกไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียน และสามารถรับงานจากหนวยงานราชการตาง ๆ 

อาทิเชน กรุงเทพมหานคร การทาเรือแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค และ

การไฟฟานครหลวง เปนตน ซึ่งสรางความนาเช่ือถือใหกับเด็มโกไดอีกทางหน่ึง 

(3) การรวมมือและหาพันธมิตรทางธุรกิจ 

การรวมมือและหาพันธมิตรทางธุรกิจเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสนับสนุนใหเด็มโกสามารถแขงขันกับบริษัทรับเหมากอสราง

ขนาดใหญ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเด็มโกสามารถเขาประมูลงานขนาดใหญ ไดรับการถายทอดความรูความ

ชำนาญ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการบริหารโครงการขนาดใหญ รวมถึงสามารถขยายขอบเขตไปสูการรวมพัฒนา

โครงการลงทุนประเภทตาง ๆ ตลอดจนการทำธุรกิจงานขาย  ซึ่งจะทำใหบริษัทสามารถขยายชองทางการตลาดไดอีกดวย 

(4) การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพ 

เด็มโกไดมีการศึกษานำเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในกระบวนการทำงาน เพื่อใหกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ  

งานแลวเสร็จกอนหรือตรงตามกำหนดเวลา และสงมอบงานที่มีคุณภาพใหกับลูกคา รวมถึงการใหบริการอื่น ๆ เพื่อสราง
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ความพึงพอใจใหกับลูกคา เพื่อลดตนทุน และคาดหวังวาเมื่อลูกคาเชื่อมั่นในผลงานที่มีคุณภาพจะเกิดความไววางใจและ

กลับมาใชบริการของบริษัท หรือแนะนำบริษัทตอไปยังลูกคารายอ่ืน 

 

3)  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

เด็มโกมีนโยบายในการบริหารรายไดงานบริการใหมาจากภาครัฐและภาคเอกชนในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือลดความเสี่ยง

จากการพ่ึงพิงกลุมลูกคาและเพ่ือรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายไดงานบริการของกิจการและระดับอัตรากำไรท่ีเหมาะสม โดย 

กลุมลูกคาเปาหมาย การจำหนาย และชองทางการจำหนาย 

สำหรับธุรกิจการใหบริการของเด็มโกสามารถแบงลักษณะลูกคาไดเปน 2 ประเภท คือ (1) ลูกคาภาคเอกชน ไดแก โรงงาน

อุตสาหกรรม ผูผลิตไฟฟาอิสระทั้ง IPP และ SPP และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน (2) ลูกคาภาครัฐ ไดแก หนวยงานราชการและ

องคกรรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟานครหลวง เปนตน โดยมีสัดสวนมูลคาการใหบริการ

สำหรับระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ดังน้ี 
   หนวย : ลานบาท 

ประเภท 
ป 2564 ป 2563 ป 2562 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ภาคเอกชน      1,438.08        62 754.39 37 730.90 27 

ภาครัฐ         892.68        38 1,298.89 63 1,933.37 73 

รวม      2,330.76      100.00 2,053.28 100.00 2,664.27 100.00 
 

ป 2564 2563 และ 2562 รายไดงานบริการของภาคเอกชนคิดเปนรอยละ 61.70 36.74 และ 27.43 ตามลำดับ  

โดยสัดสวนที่ลดลงในป 2562 เกิดจากการลดลงของงานกอสรางโครงการพลังงานทดแทนและสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น ในป 

2563 เกิดจากสถานการณโควิดทำใหภาคเอกชนหลายรายไดระงับการลงทุนลง และในป 2564 สัดสวนงานภาครัฐลดลงเน่ืองจาก

มีการชะลอโครงการประมูลของภาครัฐ อยางไรก็ตามงบประมาณการลงทุนในระบบสายสงแรงสูง งานกอสรางสถานีไฟฟายอย 

และงานกอสรางเคเบิลใตดินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ยังเปนไปตาม

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา (PDP2018) 
   หนวย : ลานบาท 

ประเภท 
ป 2564 ป 2563 ป 2562 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

รับงานตรง       1,963.25        84 1,654.20 81 2,165.96  81 

รับเหมาชวง          367.51        16 399.08 19 498.31  19 

รวม       2,330.76       100.00 2,053.28 100.00 2,664.27  100.00 
 

ในสวนประเภทของการรับงานของเด็มโก มีทั้งการเปนผูรับเหมาโดยตรงจากผูวาจางและผานการรับเหมาชวงป 2564  

มีสัดสวนการรับงานแบบรับเหมาชวงประมาณรอยละ 15.77 โดยสวนใหญเปนงานวางระบบเครือขายเคเบ้ิลใยแกวรวมกับการวาง

ทอกาซขนาดใหญ รวมถึงงานกอสรางสถานีไฟฟาใหกับผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ 
 

ในรอบ 3 ปท่ีผานมาเด็มโกไดเขารวมการประมูลและไดรับงาน เปนดังน้ี   

สำหรับป 2562 เด็มโกไดเขารวมการประมูล 112 โครงการ มูลคาโครงการรวม 13,709.68 ลานบาท โดยในจำนวนน้ี

บริษัท ชนะการประมูลท้ังสิ้น 61 โครงการ คิดเปนมูลคางานรวม 2,543.64 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 18.55 ของมูลคารวม

ของงานท้ังหมดท่ียื่นประมูล   

สำหรับป 2563 เด็มโกไดเขารวมการประมูล 204 โครงการ มูลคาโครงการรวม 21,498.51 ลานบาท โดยในจำนวนน้ี 

บริษัทชนะการประมูลทั้งสิ้น 54 โครงการ คิดเปนมูลคางานรวม 3,066.82 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.17 ของมูลคารวม

ของงานท้ังหมดท่ียื่นประมูล 
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สำหรับป 2564 บริษัทไดเขารวมการประมูล 216 โครงการ มูลคาโครงการรวม 25,353.70 ลานบาท โดยในจำนวนน้ี 

บริษัทชนะการประมูลทั้งสิ้น 61 โครงการ คิดเปนมูลคางานรวม 3,116.76 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.22 ของมูลคารวม

ของงานท้ังหมดท่ียื่นประมูล 

 

4)  ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4 

 

5)  งานที่ยงัไม่ไดส้่งมอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกมีงานท่ียังอยูระหวางดำเนินการท้ังสิ้น 72 โครงการ มูลคา 3,906.20 ลานบาท   
 

ประเภทโครงการ 
31 ธันวาคม 2564 

จำนวน (โครงการ) มูลคา (ลานบาท) 

งานวิศวกรรมไฟฟา 61 1,814.40 

งานโทรคมนาคม, อาณัตสิัญญาณ 10 2,045.50 

งานพลังงานทดแทน 1 46.30 

รวม 72 3,906.20 
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เศรษฐกิจไทย ปี 2564 และแนวโนม้ปี 2565 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสี่ของป 2564 ขยายตัวรอยละ 1.9 ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 0.2 ในไตรมาสท่ีสามของป 

2564 ดานการใชจาย การสงออกสินคาและบริการ และการใชจายภาครัฐขยายตัวในเกณฑสูงและเรงขึ้น การบริโภคภาคเอกชน

และการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง ดานการผลิต สาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคา และสาขาไฟฟา กาซฯ กลับมาขยายตัว สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมฯ 

ขยายตัวตอเนื่อง สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมงชะลอตัว สวนสาขาที่พกัแรมและบริการดานอาหาร และสาขาการ

กอสรางลดลง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของป 2564 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของป 2564 

รอยละ 1.8 (QoQ SA) รวมท้ังป 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 1.6 ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 6.2 ในป 2563 

 

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2565 

เศรษฐกิจไทยป 2565 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ประกอบดวย (1) การ

ปรับตัวดีขึ ้นของอุปสงคภายในประเทศ แมจะเผชิญกับการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) สายพันธุ โอมิครอน  

แตมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอระบบสาธารณสุขอยางจำกัดในชวงไตรมาสแรกของป 2565 และสงผลใหภาครัฐสามารถ 

ผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดไดตามลำดับ (2) การฟนตัวของภาคการทองเที่ยว เนื่องมาจากการผอนคลายมาตรการ 

เพื่อเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ และการขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ

การคาโลก (3) การขยายตัวอยางตอเน่ืองของการสงออกสินคาตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก และ (4) แรง

ขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ ท้ังน้ี คาดวามูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลาร สรอ. จะขยายตัวรอยละ 4.9 การอุปโภคบริโภค

และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 4.5 และรอยละ 3.8 ตามลำดับ สวนการลงทุนภาครัฐคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6 

อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 1.5 - 2.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลรอยละ 1.5 ของ GDP อยางไรก็ดี ยังมี

ขอจำกัดและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในป 2565 ใหขยายตัวไดต่ำกวาท่ีคาดไวอันเปนผลจาก (1) ความไม

แนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 จากการกลายพันธุของไวรัส (2) แรงกดดันดานเงินเฟอจากการเพ่ิมข้ึน

ของราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก (3) เงื่อนไขดานฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ (4) ความ

ยืดเยื้อของปญหาขอจำกัดในหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ และ (5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและ

การเงินโลกทามกลางแรงกดดันของอัตราเงินเฟอและปญหาความขัดแยงในเชิงภูมิรัฐศาสตร 

 

ขอจำกัดและปจจัยเสี่ยง 

1) ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 จากการกลายพันธุของไวรัสท่ีทำใหแพรระบาดไดรวดเร็ว

มากขึ้น ซึ่งมีแนวโนมที่จะสงผลตอประสิทธิภาพของวัคซีนในการปองกันการติดเชื้อ และมีความจำเปนที่ประเทศตาง ๆ  

ตองกระจายวัคซีนกระตุนภูมิคุมกัน (Booster doses) เพิ่มเติม เพื่อลดอัตราการเจ็บปวยรุนแรงและการเสียชีวิต จึงถือเปน

ขอจำกัดในหลายประเทศที่ไมมีความพรอม เชนเดียวกับประเทศไทยที่ยังจำเปนตองติดตามและประเมินสถานการณอยาง

ใกลชิด โดยเฉพาะภายหลังการผอนคลายมาตรการควบคุมและการเปดรบันักทองเท่ียวตางชาติ ควบคูไปกับการติดตามความ

พรอมของการกระจายวัคซีน ยา และเวชภัณฑทางการแพทย ใหมีความเพียงพอตอการรับมือกับการแพรระบาดในปจจุบัน 

โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอัตราการปวยท่ีมีอาการรุนแรง และการเสียชีวิตใหอยูในระดับต่ำและไมเกินศักยภาพ

ของระบบสาธารณสขุท่ีจะรองรับได รวมท้ังการติดตามแนวโนมและความเปนไปไดของการกลายพันธุของไวรัสสายพันธุใหม ๆ 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) แรงกดดันดานเงินเฟอท่ีสูงข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงานและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก ซึ่งอาจเปนขอจำกัดตอ

การฟนตัวของอุปสงคในประเทศ อัตราเงินเฟอในชวงไตรมาสแรกของป 2565 มีแนวโนมสูงขึ้นตอเนื่องจากชวงไตรมาส

สุดทายของป 2564 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนตามปจจัยทางดานอุปทานท่ีสงผลใหราคาสินคาในหมวดพลังงานและราคาอาหารสด

บางประเภทปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับปจจัยการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคาโภคภัณฑและภาวะการหยุดน่ิงในหวงโซการผลิตโลก

ท่ีไดสงผลตอแรงกดดันดานตนทุนการผลิตมากข้ึน ท้ังน้ี มีปจจัยสำคัญตอแนวโนมอัตราเงินเฟอในระยะตอไปท่ียังตองติดตาม
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อยางใกลชิดโดยเฉพาะประเด็นความขัดแยงในเชิงภูมิรัฐศาสตรท่ีจะสงผลตอราคาพลังงานในตลาดโลก และความยืดเยื้อกวา

ที่คาด ของปญหาภาวะการหยุดนิ่งของหวงโซการผลิตที่จะเปนแรงกดดันใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้น และจะเปนขอจำกัดตอการ

ฟนตัวของการบริโภคในระยะตอไป 

3) เงื่อนไขดานฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจจากการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สิน ทามกลางตลาดแรงงานที่ยังไมฟนตัว

สะทอนจากสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP ในไตรมาสที่สามของป 2564 อยูที่รอยละ 89.3 เทียบกับรอยละ 78.8 ในไตรมาส

เดียวกันของป 2562 ซึ่งเปนชวงการระบาด ขณะท่ีสัดสวนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non - Performing Loans : NPLs) และ

สัดสวนสินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงพิเศษ (Special Mention Loans : SMLs) ตอสินเชื่อรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ในไตรมาสท่ีสามของป 2564 ยังคงอยูในระดับสูงท่ีรอยละ 7.3 และรอยละ 12.1 เทียบกับรอยละ 4.8 และรอย

ละ 3.2 ในไตรมาสเดียวกันของป 2562 ตามลำดับ ภาระหน้ีสินภาคเอกชนท่ีอยูในระดับสูงจะเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของ

อุปสงคภายในประเทศและความสามารถในการชำระหนี้ภายใตแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในระยะตอไป ประกอบกับ

ตลาดแรงงานยังไมฟนตัวเต็มท่ีเมื่อเทียบกับชวงกอนการระบาด สะทอนจากอัตราการวางงานในไตรมาสสุดทายของป 2564 

แมจะลดลงมาอยูท่ีรอยละ 1.6 เทียบกับรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอนหนา แตยังสูงกวารอยละ 1.0 ในชวงเดียวกันของป 2562 

นอกจากน้ี พบวาการวางงานยังสูงในสาขาเศรษฐกิจท่ียังมีขอจำกัดในการฟนตัว ไดแก กิจกรรมโรงแรม และการบริการดาน

อาหาร และภาคการกอสราง ขณะเดียวกันจำนวนผูทำงานอยูในระดับต่ำและผูเสมือนวางงานยังคงอยูในระดับสูง 

4) แรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาคการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจาก

ปญหาขอจำกัดในหวงโซการผลิตและโลจิสติกสระหวางประเทศท่ีมีแนวโนมเปนปญหาตอเน่ือง รวมท้ังปญหาการขาดแคลน

แรงงานตางดาว ดังน้ี (1) ปญหาภาวะการหยุดน่ิงของหวงโซการผลิตโลก เน่ืองจากการบริหารจัดการตูคอนเทนเนอรท่ีสงผล

ตอตนทุนคาขนสงสินคาทางทะเล ซึ่งหากยังคงมีความยืดเยื้อไปจนถึงชวงครึ่งแรกของป 2565 จะเปนขอจำกัดสำคัญตอหวง

โซการผลิตท่ัวโลกและการฟนตัวของภาคการสงออกของไทย รวมท้ังเปนความเสี่ยงท่ีจะสรางแรงกดดันตอตนทุนการผลิตใน

ระยะตอไป และ (2) การขาดแคลนแรงงานตางดาว พบวาการนำเขาแรงงานตางชาติยังเปนไปอยางลาชา โดยขอมูล

สถานการณการจางแรงงานตางดาวของสำนักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในเดือนธันวาคม 

2564 ระบุวามีแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานทั่วประเทศอยางถูกกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 2,350,677 คน เทียบกับ 

2,512,328 คน และ 3,005,376 คนในเดือนเดียวกันของป 2563 และ 2562 ตามลำดับ ภาวะการไมเพียงพอของ

ตลาดแรงงานดังกลาวจะเปนขอจำกัดสำคัญของการฟนตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ 

5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกที่จะตองติดตามอยางใกลชิด ประกอบดวย (1) ความไมแนนอน

จากการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ท่ีการแพรระบาดเปนไปอยางรวดเร็วและอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของวัคซีน

ที่มีในปจจุบัน (2) การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันดานเงินเฟอ ที่สงผลใหอัตราเงินเฟอในหลายประเทศเศรษฐกิจหลักเพิ่มสูงเกิน

กวากรอบเปาหมายนโยบายการเงินอยางตอเนื่อง อาทิ สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และเกาหลีใต สงผลให

ธนาคารกลางประเทศสำคัญ ๆ มีแนวโนมที่จะดำเนินนโยบายทางการเงินที่เขมงวดมากขึ้น ในขณะที่การฟนตัวที่ลาชาของ

กลุมประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหมและกลุมประเทศรายไดนอย ทำใหธนาคารกลางในหลายประเทศดำเนินนโยบายการเงิน

แบบผอนคลายเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจตอไป ภายใตสถานการณดังกลาวอาจกอใหเกิดความผันผวนในตลาด

เงินตลาดทุนและอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งจะสงผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาและ

ประเทศรายไดนอยที่มีสัดสวนของหนี้ตางประเทศสูงจนอาจสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได (3) ความผันผวนในตลาด

การเงินโลกและเงินลงทุนระหวางประเทศ เน่ืองจากความเสี่ยงตาง ๆ ท้ังความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสกลายพันธุที่จะสงผลตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนยายเงินทุน รวมทั้งการปฏิรูปการกำกบัดูแล

ธุรกิจของรัฐบาลจีนและการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพยในจีนที่อาจทำใหเศรษฐกิจจีนชะลอตัวกวาที่คาดและ

สงผลตอความผันผวนของราคาสินทรัพย (4) ทิศทางการดำเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะนโยบายการคา

ระหวางประเทศของสหรัฐฯ จีน รวมถึงจุดยืนของสหรัฐฯ จีน และไตหวันในการเขารวมความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ

ภาคพื้นแปซิฟก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans - Pacific Partnership : CPTPP) และ (5) 

ความเสี่ยงดานความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรระหวางรัสเซียและยูเครนและชาติพันธมิตร รวมถึงความขัดแยงในตะวันออก
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กลางระหวางอิหรานและสหรัฐฯ และระหวางกบฏในเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งปญหาดังกลาวอาจสรางความผัน

ผวนใหกับเศรษฐกิจโลกและระดับราคาพลังงาน 

 

ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

เศรษฐกิจไทยในป 2565 มีแนวโนมการขยายตัวจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคภายในประเทศ การฟนตัวของภาคการ

ทองเที่ยว การขยายตัวอยางตอเนื่องของการสงออกสินคา และแรงขบัเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ

มหภาคในป 2565 ควรใหความสำคัญกับ 

1) การปองกันและควบคุมการแพรระบาดภายในประเทศใหอยูในวงจำกัด โดยใหความสำคัญกับ (1) การเรงกระจายวัคซีนให

เพียงพอและครอบคลุมท่ัวถึง (2) การดำเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรคตามระดับพ้ืนท่ีสถานการณ โดยมุงเนนการเพ่ิม

ความเขมขนในการควบคุม และกำกับติดตามอยางเครงครัดตามมาตรการ COVID - Free Setting สำหรับองคกรและ

หนวยงาน และมาตรการ Universal Prevention สำหรับบุคคล (3) การดูแลควบคุมกิจกรรมเสี่ยงตอการแพรระบาดของ

โรคและการลักลอบเขาเมืองที่ผิดกฎหมายและ (4) การเตรียมความพรอมของการระบาดระลอกใหมที่อาจเกิดขึ้นในชวงท่ี

เหลือของป 

2) การสนับสนุนใหภาคธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบสามารถกลับมาฟนตัวอยางเต็มศักยภาพ ควบคูไปกับการดูแลภาคเศรษฐกิจท่ียัง

มีขอจำกัดในการฟนตัว โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดยอม ที่ยังประสบปญหาสภาพคลองและภาระหนี้สิน โดยใหความสำคัญ

กับ (1) การเรงรัดติดตามมาตรการตาง ๆ ทั้งดานการเงิน การคลังที่ไดดำเนินการไปแลวใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ี

แทจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณามาตรการเสริมสภาพคลองเพ่ิมเติมโดยเฉพาะในกลุมท่ียังมีขอจำกัดในการเขาถึง 

และสาขาเศรษฐกิจที่ยังมีขอจำกัดในการฟนตัว ไดแก การปรับเงื่อนไขในมาตรการสินเชื่อฟนฟูเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ 

การเรงรัดใหสถาบันการเงินชวยเหลือดานสภาพคลองใหรวดเร็วมากข้ึน และการพิจารณาวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมผานธนาคาร

เฉพาะกิจของรัฐสำหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อใหสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจไดในระยะตอไป  

(2) การเรงรัดแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานควบคูไปกับการพิจารณามาตรการเพ่ือชวยเหลือแรงงานเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ

แรงงานในสาขาที่ไดรับผลกระทบซึ่งอาจตองเปลี่ยนสายงานสายอาชีพใหมรวมทั้งแรงงานในกลุมผูประกอบการ SMEs และ

ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตนเพื่อลดปญหาการเลิกจางในระยะตอไป (3) การเรงรัดปรับโครงสรางหนี้ภาคธุรกิจ และ  

(4) การประชาสัมพันธมาตรการของภาครัฐใหประชาชนและธุรกิจมีความเขาใจและสามารถใชประโยชนจากมาตรการท่ีมีอยู

อยางมีประสิทธิภาพ 

3) การรักษาแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการใชจายของภาคครัวเรือนและการทองเที่ยวภายในประเทศ โดยใหความสำคัญกับ 

(1) การติดตามและประเมินผลมาตรการตาง ๆ ท่ีดำเนินการไปแลวและอยูระหวางดำเนินการ ควบคูไปกับการปรับมาตรการ

และดำเนินมาตรการเพิ่มเติมอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป (2) การดูแลกลไกตลาดเพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา

ตอตนทุนการผลติและภาระคาครองชีพของประชาชน รวมทั้งผลกระทบจากราคาสินคาเกษตรตกต่ำ และ (3) การพิจารณา

การใชจายภายใตงบประมาณรายจายประจำป 2565 และ 2566 โดยใหความสำคัญมากขึ ้นกับโครงการลงทุนที่มี

วัตถุประสงคในการสรางงานสรางอาชีพในระดับชุมชน เพื่อสนับสนุนใหแรงงานที่ไดรับผลกระทบและยายกลับภูมิลำเนามี

โอกาสในการประกอบอาชีพและมีงานทำในชวงท่ีเศรษฐกิจอยูในระยะแรกของการฟนตัว 

4) การดูแลและแกไขปญหาหน้ีสินของครัวเรือน เพ่ือลดขอจำกัดการขยายตัวของการใชจายภายในประเทศ โดยใหความสำคัญ

กับมาตรการปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบเพ่ือใหสอดคลองกับเง่ือนไขดานรายไดและสภาพปญหาของ

ลูกหนี้แตละราย / กลุม เปนสำคัญ ควบคูไปกับการใชมาตรการจูงใจในการรวมหนี้ และบรรเทาภาระหนี้สินที่สำคัญ ไดแก 

หน้ีสินดานการศึกษาการเชาซื้อ และหน้ีสินท่ีเกิดจากการบริโภค 

5) การขับเคลื่อนการสงออกสินคา ใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่องควบคูไปกับการรักษาระดับ

การจางงานในภาคการผลิต โดยใหความสำคัญกับ (1) การขับเคลื่อนการสงออกสินคาสำคัญไปยังตลาดหลักที่มีการฟนตัว

ทางเศรษฐกิจที ่ชัดเจนควบคู ไปกับการสรางตลาดใหมใหกับสินคาที ่มีศักยภาพ และการสนับสนุนการคาชายแดน  
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(2) การพัฒนาสินคาเกษตร อาหาร และสินคาอุตสาหกรรม ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามขอกำหนดของประเทศผู

นำเขา (3) การแกปญหาที่เปนอุปสรรคตอระบบการขนสงสินคาและโลจิสติกสโดยเฉพาะการแกไขปญหาการบริหารจัดการ

เรื่องการขนถายสินคาระหวางทาเรือกับจุดรับสงสินคาเพ่ือลดระยะเวลาและตนทุนการขนสงใหแกผูประกอบการ (4) การใช

ประโยชนจากกรอบความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ควบคูไปกับการเรงรัดการเจรจาความตกลง

การคาเสรีที่กำลังอยูในขั้นตอนของการเจรจา และเตรียมศึกษาเพื่อเจรจากับประเทศคูคาสำคัญใหม ๆ รวมทั้งการเรงรัด

กระบวนการพิจารณาในการตัดสินใจเขารวมความตกลงหุ นสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (CPTPP) โดยมุงเนน

ผลประโยชนของประเทศเปนสำคัญ และ (5) การปกปองความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการเพิ่มข้ึน

ของตนทุนการผลิต 

6) การสงเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยใหความสำคัญ (1) การเรงรดัใหผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติและออกบัตรสงเสริมการ

ลงทุนในชวงป 2562 - 2564 ใหเกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการลงทุนที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย  

(2) การแกไขปญหาที่นักลงทุนและผูประกอบการตางชาติเห็นวาเปนอุปสรรคตอการลงทุนและการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง

ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต (3) การดำเนินมาตรการสงเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวกเพ่ือ

ดึงดูดนักลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใหเขามาลงทุนในไทยมากข้ึน (4) การสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาง ๆ ท่ีไดดำเนินการไปแลว รวมถึงขับเคลื่อนพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในแต

ละภูมิภาค (5) การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงที่สำคัญ ๆ ใหเปนไป

ตามแผนที่กำหนดไว และ (6) การพัฒนากำลังแรงงานทักษะสูงเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เขมขนโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใหม 

7) การขับเคลื่อนการใชจายและการลงทุนภาครัฐ ประกอบดวย (1) การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 2565 

ใหไดไมนอยกวารอยละ 93.4 ของกรอบงบประมาณทั้งหมด และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 70 ของ

งบประมาณท้ังหมด รวมท้ังการเบิกจายโครงการตามพระราชกำหนดฯ เงินกูวงเงิน 1 ลานลานบาท และ 5 แสนลานบาทใน

สวนที่เหลือ (2) การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐทั้งในดานการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

และโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงใหเปนไปตามแผนงาน โดยเฉพาะการเรงดำเนินการในโครงการท่ีสำคัญ ๆ ท่ีได

มีการอนุมัติใหดำเนินการแลว อาทิ โครงการกอสรางรถไฟทางคู โครงการกอสรางรถไฟฟาขนสงมวลชน โครงการรถไฟชาน

เมือง โครงการลงทุนสำคัญดานพลังงาน เปนตน และ (3) การเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal space) โดยมุงเนนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดและการใชจาย เพื่อใหฐานะการคลังอยูในระดับที่เพียงพอในการสนับสนุนการฟนตัวของ

เศรษฐกิจภายใตความไมแนนอนและความผันผวนในระยะตอไป 

8) การติดตาม เฝาระวัง และเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนของภาคเศรษฐกิจตางประเทศจากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของ

อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลก ควบคูไปกับการรักษาบรรยากาศทางการเมืองเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอความเชื่อมั่นและ

การฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

9) การขับเคลื่อนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สนับสนุนการกระจายรายได และปรับตัว

เขาสูสังคมคารบอนต่ำ 
 

สรุปสถานการณพ์ลงังานปี 2564 และแนวโนม้ปี 2565 
 

สถานการณพลังงานในชวง 9 เดือนแรกของป 2564 พบวา การใชพลังงานข้ันตนเพ่ิมข้ึน 0.01% จากการใชกาซธรรมชาติ 

ถานหิน / ลิกไนต ไฟฟาพลังน้ำและไฟฟานำเขา เพ่ิมข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจในชวงตนป ในขณะท่ีการใชน้ำมันลดลงเน่ืองจากการ

แพรระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งภาครัฐมีการประกาศใชมาตรการตาง ๆ อาทิ การทำงานจากที่บาน (Work From Home)  

การจำกัดการเดินทางขามจังหวัด และการประกาศเคอรฟว เปนตน 
 

สถานการณพลังงานรายเชื้อเพลิงในชวง 9 เดือนแรกของป 2564 สรุปได ดังนี ้

• การใชน้ำมันสำเร็จรูป ลดลง 8.3% จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการระบาดระลอก 3 ในเดือนเมษายนตอเน่ืองมาจนถึงเดือนกันยายน 2564  โดยการใชน้ำมันดีเซลลดลง 
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6.5% การใชน้ำมันเบนซินและแกสโซฮอล ลดลง 9.2% และการใชน้ำมันเครื่องบิน ลดลง 44.9% ขณะที่การใชน้ำมันเตา 

เพ่ิมข้ึน 13.7% โดยสวนใหญเปนการใชในภาคขนสง 

• การใช LPG โพรเพน และบิวเทน เพิ่มขึ ้น 8.1% โดยการใชเพิ ่มขึ ้นจากฐานการใชที ่ต่ำมากกวาปกติในป 2563 จาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19โดยการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีมีการใชเพิ ่มขึ ้น 24.3% 

สอดคลองกับภาคอุตสาหกรรม มีการใชเพ่ิมข้ึน 11.9% ตามการขยายตัวของการสงออก และภาคครัวเรือน มีการใชเพ่ิมข้ึน 

1.4% ขณะท่ีภาคขนสง มีการใชลดลง 16.9% จากขอจำกัดในการเดินทางในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 และ

การใชเอง มีการใชลดลง 36.8% 

• การใชกาซธรรมชาติ เพ่ิมข้ึน 1.1% โดยการใชกาซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจยกเวนการใชเปนเช้ือเพลิงสำหรบั

รถยนต (NGV) ทั้งนี้การใชเพื่อผลิตไฟฟาเพิ ่มขึ้น 0.2% ตามความตองการใชไฟฟาที่มีแนวโนมฟนตัว การใชในโรงงาน

อุตสาหกรรมและการใชเปนเชื ้อเพลิงในอุตสาหกรรมปโตรเคมี เพิ ่มขึ ้น 7.7% และ 1.6% ตามลำดับ ตามการสงออก 

ที่ขยายตัวไดดี ขณะที่การใชเปนเชื ้อเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) ลดลง 19.7% จากผลกระทบการแพรระบาดของโรค 

โควิด -19 เปนขอจำกัดทำใหการใช NGV ในการเดินทางลดลง 

• ดานการใชไฟฟา ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟา (System Peak) ของป 2564 เกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 

2564 เวลา 14.49 น. อยูท่ีระดับ 31,023 เมกกะวัตต เพ่ิมข้ึน 2.2% เมื่อเทียบกับปกอน  โดยการใชไฟฟาในชวง 9 เดือนแรก

ของป 2564 อยูที่ 143,663 ลานหนวย เพิ่มขึ้น 1.0% ซึ่งการใชไฟฟาสวนใหญ 45% อยูในสาขาอุตสาหกรรม การใชเพิ่มข้ึน 

5.5% จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลใหการผลิตสินคาเพื่อสงออกขยายตัวไดดี สวนการใชในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.7% 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ท่ีสงผลใหยังคงมีมาตรการ Work From Home และการจำกัดการเดินทาง 

ขณะท่ีการใชไฟฟาในสาขาธุรกิจลดลง 7.0% จากปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจตอเน่ืองมา

ตั้งแตป 2563 โดยธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบอยางชัดเจน อาทิ ธุรกิจโรงแรม หางสรรพสินคา และภัตตาคาร เปนตน 

 

ท้ังนี้ แนวโนมการใชพลังงานป 2565 

• ธุรกิจผลิตไฟฟามีแนวโนมเติบโตตอเน่ือง จากความตองการใชท่ีคาดวาจะขยายตัวเฉลีย่ 3.6% ตอป ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟน

ตัวอยางคอยเปนคอยไป รวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาครัฐตามแผน PDP เอ้ือใหเกิดการขยายกำลังการผลิตและการ

ลงทุนโรงไฟฟาใหม 

• โรงกลั่นน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยชวง 3 ปขางหนามีแนวโนมทรงตัวใกลเคียงป 2564 ราคาน้ำมันสำเร็จรูปของไทยมี

แนวโนมปรับขึ้นโดยคาดวาราคาน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้นที่ระดับเฉลี่ย 36.3 บาท / ลิตรในป 2565 กอนลดลงสูระดับเฉลี่ย 

35.1 และ 34.3 บาท / ลิตรในป 2566 และ 2567 ตามลำดับ นอกจากนี้ผลประกอบการของโรงกลั่นน้ำมันในประเทศมี

แนวโนมปรับตัวดีข้ึน 

• ความตองการใชเอทานอลมีแนวโนมอยูที่ระดับ 4.2 - 4.6 ลานลิตร / วัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.5% ตอป ในทิศทางเดียวกับการ

เติบโตของการใชน้ำมันแกสโซฮอล E10 (95) และ E20 (ท่ีคาดวาจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปน 25 - 30% ของปริมาณการใชแกส

โซฮอลท้ังหมด) โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) แผนสงเสริมการใชน้ำมันแกสโซฮอล E20 เปนน้ำมันเบนซินพ้ืนฐานในป 2566 

(2) การใชน้ำมันเชื้อเพลงิ (Gasoline) จะขยายตัวตอเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะทยอยปรับดีขึ้น (3) จำนวน

รถยนตสะสมท่ีใชน้ำมันแกสโซฮอลมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 1.5 - 2.5% ตอป 

• อุตสาหกรรมไบโอดีเซลชวง 3 ปขางหนามีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง โดยคาดวาความตองการใชจะอยูที่ 5.3 - 5.5 ลานลิตร / วัน 

หรือเติบโตเฉลี่ย 4.0 - 6.0 % ตอป 
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อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าปี 2564 และแนวโนม้ปี 2565 

การลงทุนจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ และพลังงานจากขยะ ใน 4 เดือนแรก

ปนี้ ความตองการไฟฟาจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.6% จากชวงเดียวกันของปกอน จากการฟนตัวในหลายอุตสาหกรรม  

ทั้งอุตสาหกรรมชิ้นสวนและการประกอบรถยนต อุตสาหกรรมกาซ เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุกอสราง 

และบรรจุภัณฑ อยางไรก็ตาม ความตองการจากภาคธุรกิจและผูใชในครัวเรือนหดตัวตาม 9.7% และ 3.4% ตามลำดับเมื่อเทียบ

รายป ในชวงที่เหลือของป คาดวาความตองการจะเพิ่มขึ้น โดยไดแรงหนุนหลักจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่จะได

ประโยชนจากการขยายตัวของการสงออกสำหรับท้ังปคาดวาความตองการใชไฟฟาจะเพ่ิมข้ึน 2.8% 

ในป 2565 และ 2566 ภาวะธุรกิจจะดีขึ้นสำหรับผูผลิตไฟฟา จากความตองการที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 3.7% ตอป  

และการสนับสนุนจากรัฐบาลในการลงทุนในอุตสาหกรรมตามท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาไฟฟาและการพัฒนาพลังงานทดแทน คาด

วาการลงทุนจะเรงตัวขึ้นในการติดตั้งโซลารรูฟในประเทศ พลังงานชีวมวล (ผูผลิตระดับชุมชนและการริเริ่มของชุมชนภาครัฐและ

เอกชนในภาคใต) ผูผลิตกาซชีวภาพ (สำหรับการผลิตระดับชุมชน) และโครงการเปลี่ยนขยะเปนพลังงาน 

 การแขงขันในภาคธุรกิจไดทวีความรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ผูประกอบการเดิมไดขยายกำลังการผลิตและ

มีผูเลนรายใหมเขามา อีกทั้งผูเลนที่มีจุดแข็งดานการเงินและเทคโนโลยี เชน ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และ ผูผลิตไฟฟาเอกชนราย

เล็ก (SPP) ท่ีมีพ้ืนฐานดานวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจาง และการกอสราง (EPC) มีบทบาทมากข้ึน เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญสำคัญ

ในการติดตั้งระบบไฟฟา หรือบางสวนเปนผูผลิตอุปกรณพลังงานแสงอาทิตย ผูประกอบการเหลาน้ีไดเริ่มสงพลังงานหมุนเวียนสู

โครงขายไฟฟาเพ่ือรักษาอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง ผูเลนรายใหญวางแผนท่ีจะขยายการลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
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1.3.1 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
 

เด็มโกมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีควบคุมรวมกัน วัตถุประสงคเพ่ือการขยายธุรกิจ และการ

รับผลตอบแทนในรูปเงินปนผลท่ีสม่ำเสมอเพ่ือลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจงานบริการ รวมถึง การลงทุนในธุรกิจท่ี เอ้ือตอ

การดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกมีบริษัทยอย 3 บริษัท คือ (1) บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด (เดิมช่ือ 

“บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด”) (2) บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (3) บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด เด็มโกมีบริษัทรวม 1 บริษัท 

ไดแก บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จำกัด (อีโอลัส) และมีบริษัทรวมคา 8 บริษัท ไดแก (1) บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เด็มโก 

เพาเวอร 6 จำกัด (2) บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เด็มโก เพาเวอร 11 จำกัด (3) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จำกัด (4) บริษัท 

เด็มโก เพาเวอร 16 จำกัด (5) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จำกัด (6) บริษัท อุดรธานีโซลารพาวเวอร จำกัด (7) บริษัท แมโขง กรีน

พาวเวอร จำกัด (8) บริษัท อินโดไชนา กรีนเอ็นเนอรยี่ จำกัด โดยเด็มโกไดเขาลงทุน ดังน้ี 
 

บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด ซึ่งไดรับการปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 1 

มีนาคม 2564) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 มีมติอนุมัติใหเด็มโกเขาลงทุนในบริษัท 

เจ พี เอ็ม อินเตอร จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจางผลิตและติดตั้ง

โครงสรางเหล็ก ภาชนะแรงดันสูง ระบบทอรับแรงดันและอุปกรณเครื่องกล ในสัดสวนรอยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว 

โดยเขาลงทุนในวันท่ี 15 มกราคม 2551 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2552 ไดมีมติใหเดม็

โกลงทุนเพ่ิมในบริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด เปนสัดสวนรวมรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว ซึ่งการลงทุน

ทั้ง 2 ครั้งเปนจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 64 ลานบาท ตอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2556 ไดมีมติใหลงทุนเพ่ิมในบริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด ในสัดสวนรอยละ 100 โดยปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 260 

ลานบาท ทุนชำระแลว 190 ลานบาท บริษัทดำเนินธุรกิจกอสรางงานดานโยธา และดานระบบทอแรงดันประเภทตาง ๆ 
 

บริษัทยอยแหงที่ 2 ไดแก บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 130 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 100   

โดยเด็มโกไดโอนกิจการผลิตโครงสรางเหล็กท่ีใชในงานกอสรางโครงสรางเสาสายสงแรงสูงและเสาโทรคมนาคมไปยัง บริษัท เด็มโก 

เพาเวอร จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดเรยีก

ทุนชำระแลวครบทั้ง 130 ลานบาท ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติเปน

เอกฉันทอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 70 ลานบาท จากเดิม 130 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 200 

ลานบาท โดยบริษัทไปจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวภายในวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 
 

บริษัทยอยแหงที่ 3 ไดแกบริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 3 

เมษายน 2557 ไดอนุมัติใหเด็มโกเขาศึกษาโครงการสัมปทานการผลิตน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว โดยมี

วัตถุประสงคที่จะใหเด็มโกขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบานที่มีสถานการณการเมืองที่มั่นคง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั ้งที่ 6/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ไดอนุมัติใหเด็มโก จดทะเบียนจัดตั ้งบริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด ดวยทุน             

จดทะเบียน 0.30 ลานดอลลารสหรัฐ โดย บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 90 และนักธุรกิจลาวถือหุนรอยละ 10  

ในระหวางป 2558 บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 0.30 ลานดอลลารสหรัฐ เปนทุนจดทะเบียน

จำนวน 19.50 ลานดอลลารสหรัฐตามขอตกลงในสัญญาสัมปทาน ในระหวางป 2558 - 2562 บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)  

ชำระทุนทั้งสิ้น จำนวน 401.68 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด ไดลดทุนจดทะเบียนลง 

มูลคา 4.50 ลานดอลลารสหรัฐ ทำใหทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคา 15 ลานดอลลารสหรัฐโดยในป 2562  

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100   
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สวนการลงทุนในบริษัทรวม มีรายละเอียด ดังน้ี 

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จำกัด (อีโอลัส) เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2554 ไดมีมติใหเดม็

โกลงทุนเปนผูถือหุนรอยละ 27 ในบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จำกัด (อีโอลัส) ซึ่ง อีโอลัสเปนผูถือหุนรอยละ 60 ในบริษัท เฟรสโคราช 

วินด จำกัด (เฟรส) และบริษัท เค.อาร.ทู จำกัด (เค.อาร.ทู) โดยท่ี เฟรส และ เค.อาร.ทู เปนบริษัทท่ีดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟา

ดวยพลังงานลมหวยบง 3 และหวยบง 2 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง โครงการละ 103.5 เมกกะวัตต เซ็นสัญญาขายไฟฟาใหกับการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โครงการละ 90 เมกกะวัตต โดยโครงการตั้งอยู ที ่ตำบลหวยบง อำเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา มี Siemens Wind Power A/S (Siemens) เปนผูจัดหาและติดตั้งกังหันลม โครงการละ 45 กังหัน เด็มโกเปนผู

กอสรางงานระบบไฟฟาและงานโยธา เพื่อเชื่อมตอการขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่สถานีไฟฟาชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี การเขาเปนผูถือหุนของเด็มโกมีวัตถุประสงคเพื่อไดรับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปนผลที่สม่ำเสมอใน

ระยะยาว ไดขยายธุรกิจงานกอสรางไปสูตลาดงานพลังงานทดแทนท่ีมีอัตราการเติบโตสูง ทำใหเด็มโกมีประสบการณและผลงานใน

การขยายการรับงานโครงการพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและตางประเทศในอนาคต ท้ังนี้การลงทุนทำใหอีโอลัสมีสถานะเปน

บริษัทรวม เด็มโกถือหุนสัดสวนรอยละ 27 สวนผูถือหุนสัดสวนรอยละ 73 ที่เหลือเปนนิติบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็มโก โดยมี

กรรมการของบริษัท 1 ทาน เปนกรรมการของบริษัทดังกลาว 

ในป 2555 - 2557  อีโอลัสไดทยอยเรียกชำระคาหุนเพ่ิมทุนจนปจจุบัน เด็มโกถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 25.0 โดยโครงการ

ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานลมหวยบง 3 และหวยบง 2 ไดเริ่มผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 และวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 ตามลำดับ 
 

สำหรับบริษัทรวมคา บริษัทท่ี 1 - 5 ไดแก (1) บริษัท เฟรเซอร พร็อพเพอรตี้ เด็มโก เพาเวอร 6 จำกัด (2) บริษัท เฟรเซอร 

พร็อพเพอรตี้ เด็มโก เพาเวอร 11 จำกัด (3) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จำกัด (4) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16 จำกัด และ  

(5) บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จำกัด เด็มโกไดเขาลงทุนตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 10/2556 เมื ่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2556  มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar Rooftop) จำหนายใหกับการไฟฟา

นครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยบริษัทแตละแหงมีกำลังการผลิตไฟฟา 0.248 เมกกะวัตต 0.165 เมกกะวัตต 0.269 

เมกกะวัตต 0.269 เมกกะวัตต และ 0.269 เมกกะวัตต ตามลำดับ 

บริษัทรวมคา บริษัทท่ี 6 - 8 ไดแก (6) บริษัท อุดรธานีโซลา พาวเวอร จำกัด (7) บริษัท แมโขงกรีน พาวเวอร จำกัด และ 

(8) บริษัท อินโดไชนา กรีนเอ็นเนอรยี่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา โดยใชพลังงานแสงอาทิตย (Solar Farm) 

ขนาดกำลังการผลิตไฟฟา บริษัทละ 0.998 เมกกะวัตต มีสถานท่ีตั้งโครงการอยูท่ี จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย เด็มโกเขา

ลงทุนถือหุนรอยละ 45.71 ในแตละบริษัทตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2556 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 โดยแตละ

บริษัทเริ่มผลิตและจำหนายไฟฟาในเดือนตุลาคม 2557 เปนตนมา 

 

ท้ังน้ี สัดสวนการถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดแสดงภาพไวดานลาง 
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1. ชื่อบริษัท  บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิต้ี จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เด็มโก อินดัสตร่ี จำกัด”) 

ลักษณะความสมัพันธ    เปนบริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง และมีกรรมการรวมกัน 

ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจดานพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค 

สำนักงาน  59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท                 0-2959-5811  

โทรสาร                  0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน   138,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว  100,846,150 บาท  

**เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ไดมีการเปลีย่นช่ือจาก บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด เปลี่ยนเปน บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด 

ยูทิลิตี้ จำกัด 
 

2. ชื่อบริษัท  บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   เปนบริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง และมีกรรมการรวมกัน 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายเหล็กโครงสรางชุบสังกะสี และอุปกรณไฟฟา 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท                 0-2959-5811  

โทรสาร                  0-2959-5816 

โรงงาน 64 หมูท่ี 4 ตำบลบอทอง อำเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 15170 

โทรศัพท             036-795-570, 036-795-655  

โทรสาร        089-900-1017 

ทุนจดทะเบียน  200,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 200,000,000 บาท 
 

3. ชื่อบริษัท  บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ เปนบริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง และมีกรรมการรวมกัน 

ประเภทธุรกิจ  จำหนายน้ำประปา 

สำนักงาน บานสังคะโลก เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว 

โทรศัพท                 071-260500  

โทรสาร                  071-260500 

ทุนจดทะเบียน  639,600,000 บาท 

ทุนชำระแลว 422,776,442.02 บาท 
 

4. ชื่อบริษัท  บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี เด็มโก เพาเวอร 6 จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ    เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท      0-2959-5811  

โทรสาร              0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 5,000,000 บาท 
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5. ชื่อบริษัท  บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี เด็มโก เพาเวอร 11 จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ    เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท           0-2959-5811  

โทรสาร              0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  4,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 4,000,000 บาท 
 

6. ชื่อบริษัท  บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน  59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท                0-2959-5811  

โทรสาร                  0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 

ทุนชำระแลว 5,500,000 บาท 
 

7. ชื่อบริษัท  บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16 จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ    เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท          0-2959-5811  

โทรสาร              0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 

ทุนชำระแลว 5,500,000 บาท 
 

8. ชื่อบริษัท  บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท               0-2959-5811  

โทรสาร                  0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  5,500,000 บาท 

ทุนชำระแลว 5,500,000 บาท 
 

9. ชื่อบริษัท  บริษัท อินโดไชนา กรีนเอ็นเนอรย่ี จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน 1132 หมูท่ี 5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  

โทรศัพท      0-4242-0932  

โทรสาร         0-4246-1343 

ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 35,000,000 บาท 
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10. ชื่อบริษัท  บริษัท แมโขง กรีนพาวเวอร จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ  เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน 1168 หมูท่ี 3  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

โทรศัพท                 0-4242-0932 

โทรสาร                  0-4246-1343 

ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 35,000,000 บาท 
 

11. ชื่อบริษัท  บริษัท อุดรธานีโซลาร พาวเวอร จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ  เปนการรวมคา  

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

สำนักงาน 1168 หมูท่ี 3  ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

โทรศัพท                 0-4242-0932 

โทรสาร                  0-4246-1343 

ทุนจดทะเบียน  35,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 35,000,000 บาท 
 

12. ชื่อบริษัท  บริษัท อีโอลัส เพาเวอร จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   เปนบริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง และมีกรรมการรวมกัน 

ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทท่ีประกอบกิจการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา 

สำนักงาน 87/1 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ช้ันท่ี 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท                 02-106-8000  

โทรสาร                  02-106-8000 

ทุนจดทะเบียน  1,301,301,300 บาท 

ทุนชำระแลว 1,301,301,300 บาท 
 

13. ชื่อบริษัท  บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จำกัด** 

ลักษณะความสมัพันธ เปนบริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง และมีกรรมการรวมกัน  

ประเภทธุรกิจ ลงทุนในบริษัทท่ีประกอบกิจการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟา 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท                 0-2959-5811 

โทรสาร                  0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  6,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 6,000,000 บาท 

**บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จำกัด เสรจ็การชำระบัญชีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 
 

14. ชื่อบริษัท  บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอรปอเรชั่น จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   บริษัทเปนผูถือหุนใน บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอรปอเรช่ัน จำกัด 

ประเภทธุรกิจ  กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งท่ีไมไดลงทุนในธุรกิจการเงินเปนหลัก 

สำนักงาน 33/84 อาคารวอลลสตรีททาวเวอร ช้ันท่ี 17 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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โทรศัพท                  0-2652-5245 

โทรสาร                   0-2652-5245 

ทุนจดทะเบียน  1,530,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 712,500,000 บาท 
 

15. ชื่อบริษัท  บริษัท เขาคอ วินด พาวเวอร จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ บริษัทเปนผูถือหุนใน บริษัท เขาคอ วินด พาวเวอร จำกัด 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม 

สำนักงาน 134 หมูท่ี 7 ตำบลทุงสมอ อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  

โทรศัพท                  0-2652-3000 

โทรสาร                   0-2652-3000 

ทุนจดทะเบียน  1,530,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 1,530,000,000 บาท 
 

16. ชื่อบริษัท  บริษัท เค.อาร.ทู จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ    บริษัทยอยของ บริษัท  อีโอลัส พาวเวอร จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม 

สำนักงาน 87/1 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ช้ันท่ี 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท                  0-2106-8000 

โทรสาร                   0-2106-8000 

ทุนจดทะเบียน  1,827,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 1,827,000,000 บาท 
 

17. ชื่อบริษัท  บริษัท เฟรส โคราช วินด จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   บริษัทยอยของ บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานลม 

สำนักงาน 87/1 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส ช้ันท่ี 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท                 0-2106-8000 

โทรสาร                  0-2106-8000 

ทุนจดทะเบียน  1,996,020,000 บาท 

ทุนชำระแลว 1,996,020,000 บาท 
 

18. ชื่อบริษัท  บริษัท ซินแกส ลพบุรี จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ บริษัทยอยของ บริษัท ซไีอเอ็น (ไทยแลนด ) จำกัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจากขยะ 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท                 0-2959-5811 

โทรสาร                  0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  2,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 2,000,000 บาท 

**บริษัท ซินแกส ลพบุรี จำกัด เสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 
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19. ชื่อบริษัท  บริษัท ซินแกส มหาสารคาม จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   บริษัทยอยของ บริษัท ซไีอเอ็น (ไทยแลนด ) จำกัด 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจากขยะ 

สำนักงาน 59 หมูท่ี 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทรศัพท                  0-2959-5811 

โทรสาร                   0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  3,500,000 บาท 

ทุนชำระแลว 3,500,000 บาท 

**บริษัท ซินแกส มหาสารคาม จำกัด เสรจ็การชำระบัญชีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 
 

20. ชื่อบริษัท  บริษัท สะบายอย กรีน จำกัด 

ลักษณะความสมัพันธ   บริษัทยอยของบริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด 

ประเภทธุรกิจ  ผลิตและการสงไฟฟา 

สำนักงาน 99/4 หมูท่ี 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท                  0-2959-5811 

โทรสาร                   0-2959-5816 

ทุนจดทะเบียน  6,000,000 บาท 

ทุนชำระแลว 1,500,000 บาท 

 

1.3.2  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเกินกวารอยละ 10 ของจำนวนหุนท่ีมสีิทธิออกเสียงของ

บริษัท 

- ไมมี - 

 

1.3.3  ความสัมพันธกับกลุมธุรกจิของผูถือหุนใหญ 

- ไมมี - 

 

1.3.4  ผูถือหุน 

ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกถือหุนบริษัทรวมกันคิดเปนสดัสวนรอยละ 51.945 ของจำนวนหุนสามัญท้ังหมดของบริษัท 

ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ดังตอไปน้ี 
 

ลำดับ ผูถือหุนรายใหญ จำนวนหุน (หุน) % หุน 

1 กลุมนางประพีร  ปุยพันธวงศ 150,605,554 20.621 

2 กลุมนายศริิศักดิ์  สนโสภณ 67,220,000 9.203 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 64,830,289 8.876 

4 กลุมนางสาวเจนจิรา  กิตติอิสรานนท 40,287,900 5.516 

5 นายอานันท  ตันติจรสัชีพ 21,160,600 2.897 

6 กลุมนายสุวัฒน  จรดล 8,687,431 1.189 

7 นายธีระชัย  วรัญญรตันะ 8,375,000 1.146 

8 นายสุรพงศ  โพธ์ิพิชัย 6,450,037 0.883 

9 นางสาวจันทนา จินดาพรบูรณะ 6,000,000 0.821 

10 นางสาวอรสา  ไตรตรึงษทัศนา      5,792,400  0.793 
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เด็มโกมีหุ นสามัญจำนวน 822,683,573 หุน ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแลว 730,344,251 บาท แบงเปนหุนสามัญ

822,683,573 หุน หุนบุริมสิทธิ  -  หุน มูลคาหุนละ  1 บาท 

เด็มโกจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 และไดยายการจดทะเบียนหลักทรัพยจาก

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไปจดทะเบียนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 

 

 

บริษัทไมมกีารออกหุนประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุนสามัญ 

 

 

เด็มโกมีแนวทางการจายเงินปนผลไวชัดเจน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนจึงไดกำหนดนโยบายการจายเงิน

ปนผลไว ดังน้ี 

เด็มโกมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวา 40 ของกำไรสุทธิประจำปตามงบการเงิน โดยเด็มโกจะพิจารณาถึง

ผลตอบแทนแกผูถือหุนในระยะยาว ท้ังน้ี เด็มโกจะจายเงินปนผลเมื่อมีกำไรหลังจากกันสำรองตามกฎหมาย และการกันสำรองอ่ืน

ที่จำเปนไดครบถวนแลว รวมทั้งไมมีผลขาดทุนสะสม และสามารถดำรงทุนสำรองครบถวนตามที่กำหนดไวในกฎหมาย และ

ขอบังคับของเด็มโกแลว 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย  กรณีบริษัทยอยที่บริษัทมีอำนาจควบคุมอยางเต็มที่ และมิไดเปนบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหกำหนดนโยบายการจายเงินปนผลใหมากที่สุดจากกำไรสุทธิหลังจัดสรรเปนทุน

สำรองตามกฎหมาย หรือตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจ 
 

ในงวดการดำเนินงานป 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 มีมติเห็นชอบการ

จายเงินปนผลสำหรับผลประกอบการป 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 

0.03 บาท (สามสตางค) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 21,910,327.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.02 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

โดยรายละเอียดการจายเงินปนผล 4 ปยอนหลัง เปนดังน้ี 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561 

1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ (ลานบาท) 50.02 7.09 83.61 177.22 

2. จำนวนหุน (ลานหุน) 730.34 730.34 730.34 730.34 

3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.03 งดจาย 0.03 0.05 

4. อัตราเงินปนผลจายตอกำไรสุทธิ (รอยละ) 43.02 N/A 26.21 20.60 

 

ในสวนของบริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลตามผลประกอบการของแตละบริษัท  

โดยอัตราการจายเงินปนผลข้ึนอยูกับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทยอย 
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เด็มโกใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยง การกำกับ การประเมิน  

การติดตาม การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงองคกร โดยมีสายงานบริหารความเสีย่งที่เปนหนวยงานอิสระรายงานขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการทำหนาที่เปน

เลขานุการ  ท้ังน้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรไดมีการประชุมเพ่ือกำกับ ช้ีนำ และติดตามการดำเนินงานดานความเสี่ยง

และผลการบริหารความเสี่ยงขององคกร ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกไตรมาส หรือถามีความเสี่ยงดานสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใหม  

หรือ ความเสี่ยงดานเหตุการณวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการรายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง 

แกคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบ

กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

(1) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยการใหความรู ความเขาใจสรางจิตสำนึก และความ

รับผิดชอบรวมกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกผูบริหาร และพนักงานทุกคนในทุกระดับ 

(2) กำหนดใหมีกระบวนการ แนวทางและขอกำหนดตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงเปนสากล

ในการกำกับ ควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบของความเสี่ยง 

(3) มีการระบุความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ (Key Risk) และความเสี่ยงดานความยั่งยืน (Sustainable Risk) ซึ่งเปนความเสี่ยง

ที ่เกี ่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ขององคกร 

ดำเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง แลวดำเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะ

สงผลกระทบตอความยั่งยืนขององคกร ควบคุมการดำเนินการติดตามประเมินผล และรายงานสถานะความเสี ่ยงให

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอยางทั่วถึงตอเนื่องภายใน

องคกรดวย 

(4) กำหนดใหทุกหนวยงาน มีการรายงานเหตุการณท่ีไมปรกติ (Incident Report) ท่ีอาจเปนความเสี่ยงนำไปสูผลกระทบ หรือ

อาจสรางความเสียหายใหกับองคกรได โดยระบุโอกาส / ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) และถาเกิดแลวมีระดับผลกระทบ 

(Impact) เพียงใด 

(5) มีการพัฒนาตัวชี ้วัดความเสี ่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRI) ทั ้งตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ เชน จำนวนรายได ผลกำไร / 

ขาดทุน การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย เปนตน และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชน การครองใจพนักงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณของ

องคกร ระดับความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 

(6) กำหนดใหมีการระบุเพดานความเสี่ยง หรือขีดความสามารถท่ีจะรับความเสี่ยง (Risk Limit) จากเหตุการณความเสี่ยง เพ่ือ

จำกัดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกร หรือผูมีสวนไดเสีย หรือสาธารณะ 

(7) มีการกำหนดเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น และระดับความเสี่ยงที่เปน Trigger หรือเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early 

Warning Sign) หรือความเสี่ยงดานเหตุการณวิกฤตฉุกเฉินเฉพาะกิจ (Emergency & Crisis Risk) เพื่อใหผูรับผิดชอบใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถนำเอามาตรการจัดการกับความเสี่ยงมาใชไดอยางทันทวงทีเพ่ือลดโอกาสเกิด หรือ

ชวยบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกร 

(8) กำหนดใหมีระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดการ

กำกับ ควบคุมงาน และเปนการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน 

(9) กำหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานดานการบรหิารความเสี่ยงขององคกรใหเปนไปตามนโยบายน้ี 
 

จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา COVID-19 ทำใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน ตางใชมาตรการ

ที่เขมขนเพื่อควบคุมแพรระบาด ไมใหกระจายในวงกวาง สงผลกระทบตอการดำเนินงานตามไซตงานของเด็มโก ซึ่งหากนับรวม

ผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนบุคคล ครอบครัว และสังคม แบบ New Normal มีการ

2. การบริหารจดัการความเสี่ยง 
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นำเทคโนโลยีมามีสวนในการสื่อสารและการใชชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ เชน การซื้อสินคา การประชุม การทำงานออนไลน สามารถ

ทำงานที่ไหนก็ได รวมถึง การปรับนโยบายดานพลงังานของรัฐบาล ความลาชาของการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ลวนสงผลกระทบ

ตอการดำเนินชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย ในปนี้เด็มโกไดทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงแผนกลยุทธ 

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบรอบดานทางธุรกิจเพ่ือรองรับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ

อาจจะเกิดขึ้น มีการทบทวน ปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัย ตามมาตรฐานสากล กรอบการบริหารความเสี่ยง 

“Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 2017 หรือ COSO 2017 มีการเพ่ิมความ

เสี่ยงดานความยั่งยืน (Sustainable Risk) ท่ีเก่ียวของกับประเด็นความเสี่ยงดาน “ESG” หรือสิ่งแวดลอม (Environmental Risk) 

สังคม (Social Risk) และบรรษัทภิบาล (Governance Risk) ซึ่งเปนความทาทายของเด็มโกท่ีจะตองหาวิธีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงท่ีแตกตางไปจากเดิม 

 

 
 

เด็มโก มีการบริหารความเสี่ยงเปน 3 ระดับ ระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจและกระบวนการบริหาร และระดับปฏิบัติการ 

โดยการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ดำเนินการผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Corporate Risk Management 

Committee : CRMC) ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหนาที่กำกับ ควบคุม และบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

รวมถึงการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดับจัดการ (Risk Management Committee : RMC) ซึ่งมีกรรมการ

ผูจัดการทำหนาที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และผูบริหารสูงสุดของกระบวนการดำเนินงานแตละดาน 

ทำหนาที่ติดตามการดำเนินงานดานบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนประจำ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงคระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรับได และกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

 

 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหการบริหารงานในทุก ๆ ดานของเดม็โกเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ มีความเปนมืออาชีพ 

ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สำคัญที่สนับสนุนใหเด็มโกสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายที่กำหนดไว และยัง

สามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดเสียไดอีกทางหน่ึง  

เด็มโกจึงไดปลูกฝง สรางความรูความเขาใจใหผูบริหารและพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสีย่ง โดย

มุงวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ผานการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำหนดกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง คูมือการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความตอเนื่อง คูมือการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชันและสินบน และ

อื่นๆ รวมถึงมีการจัดฝกอบรมทั้งในรูปแบบออนไลน (E-Learning)  และรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จนการบริหารความ

เสี่ยงกลายเปนวัฒนธรรมองคกร ท่ีทุกคนตองปฏิบัติเสมือนการดำเนินการปรกติภายในบริษัท 

 

 

เด ็มโก   ว ิ เคราะห สภาพแวดล อมทางธ ุรก ิจท้ัง

จากปยจัยภายในและภายนอกองคกร รวมถึงแนวโนมท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คูแขง 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ระดับองคกร โดยสามารถแบงปจจัยความเสี่ยงดังกลาวได 

ดังน้ี 

 

 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  

เด็มโกตระหนักถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ 

ส ังคม การเม ือง การปร ับเปล ี ่ยนนโยบายของร ัฐบาล 

โดยเฉพาะดานพลังงาน การออกกฎหมายหรือขอบังคับของ

ราชการ รวมถึงสภาพแวดลอมทั ้งภายในประเทศและ

ตางประเทศที่อาจสงผลกระทบในการกำหนดแผนกลยุทธ 

แผนดำเนินงานและอาจนำไปสูการนำไปปฏิบัติไมเหมาะสม 
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หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอม

ภายนอก ซึ่งสงกระทบตอรายได หรือการดำรงอยูของบริษัท  

แนวทางการจ ัดการ คณะกรรมการบร ิษ ัท และ

ผูบริหารระดับสูงของเด็มโกไดมีการวางแผนกลยุทธและแผน

ดำเนินงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานท่ี

ผานมา ควบคูกับสภาพแวดลอมท้ังปจจัยภายในและภายนอก 

มีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งใน

ประเทศและตางประเทศอยางสม่ำเสมอ มีการทบทวนแผน

กลยุทธทุก 6 เดือน หรือเมื่อมีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสี่ยงดานสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใหม หรือเมื่อมีเหตุการณวิกฤตฉุกเฉิน

เฉพาะกิจเกิดขึ้น พรอมทั้งจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานภายในท่ี

เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน เชน การจัดโครงสรางองคกร 

บุคลากร งบประมาณ ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการ

ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อใหเด็มโกบรรลุ

เปาหมายทางธุรกิจและจัดการกับปญหาขององคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

2. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)   

เด็มโกมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจใหมีความสมดุลทั้งใน

ดานการใหบริการรับเหมากอสราง และการลงทุนเพื่อสราง

ผลตอบแทนเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

และสรางความยั่งยืนในกับบริษัท เด็มโกจึงมีความจำเปนตอง

ใชเงินทุนหมุนเวียนในข้ันตอนการประมูลงาน การเตรียมงาน 

รวมถึงขั ้นตอนการจัดซื ้อจัดจางเพื ่อการดำเนินการใน

โครงการ  ดังนั้น หากเด็มโกไมมีการบริหารสภาพคลองที่ดี 

ไมสามารถชำระหนี ้ส ิน และภาระผูกพันเมื ่อถึงกำหนด 

เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไม

สามารถจัดหาเงินทุนไดอยางเพียงพอ หรือสามารถจัดหา

เงินทุนไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับท่ีสามารถยอมรบัได 

อาจสงผลตอการดำเนินงานโครงการ หรือความสามารถใน

การรับงานใหมและการขยายธุรกิจของเด็มโก รวมถึงไม

สามารถหาแหลงเงินทุนซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต  

แนวทางการจัดการ เด็มโกแตงตั ้งคณะกรรมการ

ลงทุนกำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารสภาพคลอง  

และนโยบายการก ู ย ืมเง ิน ท ี ่ผ  านความเห ็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทเพื ่อนำมากำหนดกรอบการลงทุน  

การบริหารสภาพคลอง และการกูยืมเงินของบริษัท เพื่อลด

โอกาส / ความถี่และผลกระทบดานสภาพคลองใหเกิดนอย

ท่ีสุด นอกจากนี้ เด็มโกมีการแสวงหาแหลงเงินทุนเพิ่มจาก

สถาบันการเงิน มีการจัดทำ / ทบทวน Project Cash Flow 

รายเดือน / รายไตรมาสและใหใกลเคียงกับงานที่ทำจริง  

มีการบริหารโครงการใหไดตามแผนที ่กำหนด รวมถึงหา

พันธมิตรทางธุรกิจเพื ่อบริหารสภาพคลองและโครงสราง

เงินทุนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม   
 

3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามพันธสัญญา  

(Compliance Risk) 

รายไดหลักของเด็มโกมาจากธุรกิจใหบริการออกแบบ 

จัดหา กอสราง และติดตั้งงานดานวิศวกรรมอยางครบวงจร  

ซึ่งดำเนินการภายใตขอตกลง หรือพันธะสัญญาที่เด็มโกไดทำ

ไวกับคูสัญญา หรือในฐานะของผูค้ำประกัน ซึ่งอาจเกิดเหตุให

เด็มโกหรือคู ส ัญญาไมสามารถปฏิบัต ิตามพันธสัญญาได 

กอใหเกิดความเสียหาย หรือทำใหเด็มโกไมสามารถดำเนินงาน

ไดตามแผนที่กำหนดไว เชน การสงมอบงาน / สินคาของคูคา

ไมตรงตามสัญญา สงผลใหงานลาชา ทำใหใหเด็มโกอาจถูก

ปรับ หรือมีคาใชจายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นจากการตองปฏิบัติตาม

สัญญา เปนตน  

แนวทางการจัดการ เด็มโกกำหนดใหมีการทบทวนราง

สัญญาตาง ๆ หรือขอตกลง โดยหนวยงานกำกับควบคุม

กฎหมายและกฏระเบียบของบริษัท มีการติดตามควบคุมสิ่งท่ี

ไมเปนไปตามขอกำหนดของสัญญาและใหรายงานฝายบริหาร

ไดรับทราบ มีการ Kick Off  โครงการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

กอนเริ ่มสัญญา เพื่อกำหนดบทบาท หนาที ่ความรับผิดชอบ 

และสรางความเขาใจที ่ตรงกัน มีการจัดทำประกันภัยให

ครอบคลุมถึงความเสี ่ยงต าง ๆ ที ่อาจจะเกิดข ึ ้น รวมถึง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรไดกำหนดเปนนโยบาย

ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ติดตามปจจัย

เสี่ยงท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธสัญญา และมีการรายงานผล

การต ิดตามความเส ี ่ ยงด ั งกล  าวให  ฝ  ายบร ิหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรทราบทุกไตรมาส   
 

4. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk) 

ความเสี ่ยงจากการดำเนินงาน เกิดขึ ้นจากความ

ผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน (Methodology) ความผิดพลาด

ของระบบการปฏิบ ัต ิงาน หร ือความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน หรือพนักงานจางงานภายนอก 

(Outsourcing) เชน การนำเขาขอมูลผิดพลาด การประเมิน

มูลคางานไมถูกตอง การขาดความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงาน และการใชงานระบบคอมพิวเตอรของพนักงาน 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ไมเหมาะสม ทำงานลัด

ขั้นตอน รวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญา และเอกสารทาง
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กฎหมายที ่ไมสมบูรณ ทำใหไมสามารถใชบังคับไดตาม

กฎหมาย เปนตน  

แนวทางการจัดการ ดังน้ี  

(1) เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและบริหารจัดการ

โครงการโดยผูรับเหมาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจาก

การขาดความเอาใจใสในงานและทำงานผิดพลาด ทำ

ใหการดำเนินงานโครงการมีความลาชา  แนวทางการ

จัดการ เด็มโกแตงตั้งและมอบหมายงานใหมีผูจัดการ

โครงการเปนผู ควบคุมผู ร ับเหมา โดยพิจารณาถึง

ปริมาณงานที่อยู ในความรับผิดชอบปจจุบัน รวมท้ัง

ความสามารถและความชำนาญเฉพาะดานของผูจัดการ

โครงการแตละราย และกำหนดใหผู บริหารสายงาน

วิศวกรรมเปนผู กำก ับดูแลการบริหารจัดการของ

ผูจัดการโครงการอีกชั้นหนึ่ง นอกจากน้ีเด็มโกมีการข้ึน

ทะเบียนผู ร ับเหมา คู มือการปฏิบัติงานในการจาง

ผูรับเหมา มีการประเมินผูรับเหมาหลังงานเสร็จสิ้นดวย

เพ่ือเปนการคัดกรองผูรับเหมาท่ีมีคุณภาพ 

(2) เพื่อลดความเสี่ยงการเพิ่มของตนทุนอันเนื่องมาจาก

โครงการลาชากวากำหนด ในกรณีท่ีความลาชาเกิดจาก

เจาของโครงการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากผูวาจางตองการ

เปลี่ยนแปลงแบบกอสราง หรือการสงมอบพื้นที่ลาชา 

หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีไมไดเกิดจากความผิดของเด็มโก ซึ่ง

สงผลใหโครงการมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนแนวทางการจัดการ 

เด็มโกจะเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มจากเจาของโครงการ

ตามสัญญาที่ตกลงกันไวกอนได  แตในกรณีที่การเพ่ิม

ของตนทุนมาจากการดำเนินงานที่ลาชาของโครงการ 

แนวทางที่เด็มโกดำเนินการ คือใหผู จัดการโครงการ

จัดทำแผน Catch Up Plan เรงรัดการจัดการแกปญหา 

พร อมกลับไปทบทวนเง ื ่อนไขในสัญญาเพื ่อจะได

ดำเนินการใหถูกตอง     

สำหรับความเสี่ยงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัท 

เชน จากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยประเภทตาง ๆ แนว

ทางการจัดการ เด็มโกลดความเสี ่ยงเหลานี ้โดยการทำ

ประกันภัย สำหรับในดานงานกอสรางบริษัทจะกำหนดไวใน

สัญญาของโครงการ และสำหรับโครงการที่มีมูลคาสูงหรือ

โครงการของหนวยงานภาครัฐ บริษัทจะจัดทำประกันภัยเพ่ือ

คุมครองความเสี่ยงทุกประเภท (Insurance for All Risk) 
 

5. ความเสี่ยงดานบุคลากร (People Risk) 

ภายใตแผนกลยุทธ 3 ป บริษัทจะตองมีความพรอม

ของบุคลากรทั้งความรู ความสามารถ และจำนวนที่เพียงพอ

เพื่อรองรับธุรกิจใหม เด็มโกจึงใหความสำคัญกับการสรรหา 

รักษาและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และคงอยูกับบริษัท 

เพราะบุคลากรถือวาเปนปจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อน

องคกรใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของบริษัท  

แนวทางการจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาด

บุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ แนวทางการ

จัดการ เด็มโกสรางแรงจูงใจใหบุคลากรคุณภาพมีความผูกพัน

กับองคกร ดวยสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อ

เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน สนับสนุนใหมีการ

อบรมพัฒนาความรู ความสามารถ รวมถึงกำหนดแนวทาง

ความกาวหนาในการทำงานตามสายงานเพื่อใหพนักงานมี

ความเชื่อมั่นที่จะอยูกับองคกรในระยะยาว นอกจากนี้เดม็โก

ย ังม ีแผนสืบทอดตำแหนง เพื ่อเป นการเตรียมสืบทอด

ตำแหนงผูบริหารระดับสูงไมใหขาดชวง รวมถึงกำหนดใหมี

นโยบายการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที ่จะสามารถ

ทดแทนบุคลากรในตำแหนงเส ี ่ยงได และมีการกำหนด

หลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก โอนยายไวลวงหนา 
 

6. ความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk) 

ความเสี ่ยงดานการทุจริตประกอบดวย 3 ประเภท 

คือ ความเสี ่ยงจากการยักยอกทรัพยสิน ซึ ่งนำไปสู การ

ครอบครองทรัพยสินของบริษัทอยางไมถูกตอง หรือเปนเหตุ

ใหบริษัทสูญเสียทรัพยสิน โอกาสหรือผลประโยชนใด โดยมี

เจตนาท่ีจะหาประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน ประเภทท่ีสองคือ

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชัน เปนการใชอำนาจหนาท่ี

โดยมิชอบกระทำการใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนอันมิควร

ไดทั ้งตอองคกร ตนเอง หรือผู อื ่น ซึ ่งครอบคลุมถึงการให 

และ/หรือรับสินบน การขัดแยงทางผลประโยชนการขมขู

และ/หรือ เรียกรองผลประโยชน และการจายเงินเพื ่อให

ไดรับความสะดวกดวย และความเสี่ยงดานทุจริตประเภทท่ี

สาม คือ ความเสี่ยงจากการทุจริตในการรายงาน  เปนการ

ปรับปรุงแกไขรายงานตาง ๆ ไมวาจะเปนทางการเงิน เชน งบ

การเงิน บันทึกการเงิน หรือรายงานที่ไมใชทางการเงิน เพ่ือ

ปดบังการยักยอกทรัพยหรือการกระทำที่ไมเหมาะสม หรือ

เพื่อหาประโยชนตอตนเองและผูอื่น ซึ่งสงผลใหงบการเงิน 

บันทึกการเงิน หรือรายงานตาง ๆ ของบริษัทไมถูกตองตาม

ความเปนจริง 

แนวทางการจัดการ เด็มโกกำหนดใหม ีการระบุ 

ประเมิน และทบทวนความเสี ่ยงดานการทุจริตของบริษัท 

รวมทั้งสรางความตระหนักถึงความเสี่ยงดานการทุจริตที่อาจ

เกิดขึ้น และสงผลกระทบตอวัตถปุระสงคและการดำเนินงาน
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ของบริษัท และเพ่ือใหมั่นใจวาความเสี่ยงดานการทุจริตไดถูก

ระบุ และจัดการอยางทันทวงที เด็มโกใหผู บริหารของทุก

หนวยงานใหขอมูลความเสี่ยงดานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน

หนวยงานของตน  นอกจากนี ้เด็มโกไดจัดใหมี นโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน คูมือการบริหารความ

เสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน คูมือการกำกบัดูแล

กิจการที ่ด ีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื ่อให

บุคลากรของเด็มโกเขาใจหลักการดานจริยธรรมและแนว

ทางการปฏิบัต ิงานที ่ด ี รวมทั ้งเพื ่อสรางความตระหนัก 

จิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากร

ของเด็มโก ทั้งนี้ นโยบาย คูมือปฏิบัติงาน และมาตรการท่ี

เกี ่ยวของไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดย

หนวยงานตรวจสอบภายในจะทำการทบทวนและปรับปรุง

นโยบาย และคูมือที่เกี่ยวของเปนประจำอยางนอยทุก 2 ป 

เพื ่อใหมั ่นใจวาความเสี ่ยงดานการทุจริตไดรับการจัดการ

อยางเหมาะสม 
 

7. ความเสี่ยงดานสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใหม (Emerging Risk) 

7.1 ความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดไวรัส 

COVID-19 (Pandemic COVID-19 Risk) 

จากสถาณการณ การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 

ทำใหเกิดความเสี ่ยงตอพนักงานที่อาจจะติดเชื้อ และอาจ

สงผลใหใหการดำเนินธุรกิจของเด็มโกหยุดชะงัก  

แนวทางการจัดการ เด็มโกใหความสำคัญในการ

กำหนดมาตรการเชิงปองกันการแพรระบาดของ COVID-19  

อยางเคร งครัด จ ัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบ  

(Impact Analysis) โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั ้งคณะที่ปรึกษาฝายบริหารใน

วิกฤตไวรัส COVID-19 ระบาด มีการจัดทำแผนการบริหาร

ความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 

และแผนการพลิกฟนธุรกิจ (Disaster Recovery Plan : DRP)  

เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ืองลดผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสีย ไดแกลูกคา คูคา ผูถือหุนชุมชน ให

เหลือนอยท่ีสุด 
 

7.2 การพัฒนาและความเปล ี ่ยนแปลงทางด าน

เทคโนโลยี (Technology Disruption Risk) 

ความเสี ่ยงจาก Technology Disruption สงผลตอ

ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของเด็มโก ทำใหเสีย

โอกาสในการหาลูกคา การใชทรัพยากที่มากเกินไป รวมถึง

พัฒนาดานอื ่น ๆ ใหทันตอการเปลี ่ยนแปลง เชน การใช

หุ นยนตทำงานแทนคน เทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับ 5G 

การนำเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent : 

AI) มาใช เปนตน 

แนวทางการจัดการ เด็มโกจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู

ดานเทคโนโลยีใหม ใหเขาใจและสามารถนำมาปรับใชกับการ

ทำงานได รวมถึงเสริมสรางการตระหนักถึงความปลอดภัย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกพนักงานทุกคนในองคกร  

ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหนวยงานภายในใหใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึนเพ่ือใหสามารถทำงานท่ีไหนก็

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 

7.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change Risk) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีความรุนแรง

และความถี่ที่เพิ่มขึ้นอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนิน

ธุรกิจ เชน ปริมาณความเขมของแสงอาทิตยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ความเร็วของลมที ่ไมสม่ำเสมอ สงผลตอปริมาณการผลิต

ไฟฟาไมเปนไปตามที่คาดการณ กระทบตอรายไดจากการ

ขายไฟ  

 แนวทางการดำเนินการ เด็มโกไดกำหนดคาเผื่อไว

ในโมเดลการคำนวณ มีการศึกษาขอมูลสถิติจากแหลงท่ี

นาเช่ือถือยอนหลังมากท่ีสุดท่ีจะหาได 
 

 
 

  

 

เด็มโก เช่ือวาการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงขางตน จะชวยลดความเสี่ยงตาง ๆ ลง และทําใหองคกรสามารถบรรลุ

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจตามทิศทางและแผนกลยุทธท่ีวางไว 
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การขับเคล่ือนธรุกิจ 
เพือ่ความย่ังยืน 
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ในป 2564 มีปจจัยทาทายตาง ๆ ท่ีกระทบตอการดำเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก อาทิ การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

(COVID-19) การเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร ็วของยุคดิจ ิทัล และเทคโนโลยี   

กลุมธุรกิจเด็มโกไดใหความสำคัญตอมาตรการการปองกันและรับมือกับสถานการณและผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท้ัง

ในระยะสั้นและระยาว เพ่ือรักษาความตอเน่ืองในกิจกรรมทางธุรกิจ ท้ังน้ี ภายใตวิสัยทัศนของเด็มโก ท่ี  

“มุ งสู การเปนผู ประกอบการชั้นนำดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงาน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย” 

เด็มโกมุงสูการเปนองคกรท่ีเติบโตอยางยั่งยืน ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางสมดุล พรอมปรับตัวใหมี

ความยืดหยุน (Reselience) รับมือดวยความคลองตัว (Agility) และรวดเร็ว (Speed) พรอมคุมเขมมาตรการบริหารจัดการความ

ตอเน่ืองในการดำเนินธุรกิจ (BCM)  และรวมมือกับผูมีสวนไดเสยีทุกกลุมและทุกภาคสวนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณการ

แพรระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 (COVID - 19) ประกอบกับที ่ผ านมาเด็มโกไดประยุกตใชเทคโนโลยีด ิจ ิทัล (Digital 

Transformation) และเตรียมพรอมมองไปขางหนา โดยในดานเศรษฐกิจ เด็มโกมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อรักษาไวซึ่ง

คุณภาพ ความพึงพอใจและความเช่ือถือ เช่ือมั่นของลูกคา ในดานสังคมและสิ่งแวดลอม เด็มโกมุงมั่นดำเนินกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

เด็มโกไดติดตามสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID - 19)  อยางใกลชิด และมีแนวปฏิบัติสำหรับ

พนักงาน โดยยึดหลักการเวนระยะหางระหวางบุคคล (Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เชน สวมหนากากอนามัย ลาง

มือดวยสบูหรือแอลกอฮอล ลดการรวมกลุม โดยจัดระบบการทำงานอยูที่บานหรือ Work from Home สลับวันเขาทำงาน พรอม

จัดเครื่องมือสนับสนุนการทำงานผานออนไลน และระบบรายงาน Timeline ของพนักงาน เพื่อดูแลติดตามใหความชวยเหลือ

พนักงานไดทันสถานการณ 

สุดทายนี้ ในนามของบริษัทในกลุมธุรกิจเด็มโก ดิฉันขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดิฉันเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา

ความทุมเทและความรวมมือกันของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจ ทำใหกลุมธุรกิจเด็มโกสามารถดำเนินธุรกิจ

และเติบโตอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงคุณคาตอผูมีสวนไดเสียอยางสมดลุ จะนำสูประโยชนตอท้ังสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม และ

นำพาใหกลุมธุรกิจเด็มโกเดินหนาอยางมั่นคง 

 

นางประพีร  ปุยพันธวงศ 

 

3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน 
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การพฒันาความยัง่ยืน 
 

เด็มโกไดดำเนินธุรกิจดวยการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใชในการบริหารองคกร โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสรางภูมิคุมกันท่ีดีใน

ตัว โดยมีความรูและคุณธรรมเปนเง่ือนไข  ดวยความมุงมั่นดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท ภายใต

พื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเปาหมายสูงสุด คือความยั่งยืนของเด็มโก อันกอใหเกิดคุณคารวมดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม ในหวงโซคุณคาของเด็มโก และเพ่ือยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงไดกำหนดนโยบาย

พัฒนาความยั่งยืนองคกรเพ่ือถือเปนแนวทางดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก ท้ังในประเทศและตางประเทศ ไวดังน้ี 

1. ปรัชญา 

เด็มโก ยึดมั่นการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐาน การจัดการองคกรอยางสมดุล โดยคำนึงถึง

การสรางความเขมแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยางยั ่งยืนควบคู กับความรับผิดชอบที ่พึงมีตอเศรษฐกิจ  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และสังคม เปนสำคัญ ทุกกิจกรรมของเด็มโก จะตองดำเนินการบนหลักการของ

ความยั่งยืนและมุงผลลัพธที่ยั่งยืน เพื่อสรางคุณคารวมแกผูมีสวนไดเสีย ดำรงการยอมรับและความเชื่อมั่นของผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝาย 

2. นโยบาย 

2.1 กลยุทธความย่ังยืน 

1) กำหนดใหมีกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรที่ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยงองคกร โครงการและความเสี่ยงใหมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) กำหนดใหมีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดลอมและธรรมาภิบาล และใหพิจารณาเปนประเด็นสำคัญในการวางแผนธุรกิจ  

การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการดำเนินงาน เพ่ือรักษาความมั่นคงและยั่งยืนขององคกร 

2.2 ธรรมาภิบาล 

1. ยึดถือหลักคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พรอมทั้งปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีการและมาตรฐานท่ีหนวยงานกำกับดูแลกำหนดไวและท่ีสากลยึดถือปฏิบัติ 

2. ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ีกำหนดไวในจรรยาบรรณบริษัท รวมท้ังนโยบาย ระเบียบ ประกาศ 

คำสั่งของบริษัทท่ีเก่ียวของ เชน การกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

นโยบายบัญชีและการเงิน นโยบายเก่ียวกับผูถือหุน พนักงาน สังคมและสิ่งแวดลอม การตอตานการทุจริตและ

คอรรัปชัน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน การใชงานระบบเครือขายและ

คอมพิวเตอร นโยบายการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

2.3 เศรษฐกิจ 

1) แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยมีการกำหนด

เปาหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม 

2) พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมองคกร และเทคโนโลยีใหม ๆ ใหเปนกลยุทธธุรกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความ

เติบโตขององคกรในระยะยาว ตลอดจนประโยชนรวมดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

3) สงเสริมและสนับสนุนใหพันธมิตร คูคา และผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซธุรกิจ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการ

พัฒนาอยางยั่งยืน 

2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) กระตุนจิตสำนึกและปลูกฝงวัฒนธรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปกปองดูแล สิ่งแวดลอม และ

ความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ 
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2) ตั้งเปาหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเปน “ศูนย” โดยตองพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานดานความ

ปลอดภัยใหเหนือกวาที่เกณฑกฎหมายกำหนด พรอมทั้งหามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความ

ปลอดภัย รวมทั้งไมมีอุปกรณดานความปลอดภัย และการอบรมดานความปลอดภัยที่รองรับอยางเหมาะสม

และเพียงพอ 

2.5 สิทธิมนษุยชน 

1) ปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางโดยไมเลือกปฏิบัติ ใหโอกาสอยางเทาเทียม มอบหมายงานใหเพียงพอตาม

ความสามารถและผลตอบแทนที่เหมาะสม หามการจางแรงงานที่มีอายุต่ำกวา 18 ป และแรงงานผิดกฎหมาย 

โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจางของคูคา และ / หรือผูมีสวนไดเสีย 

2) ดูแลและคุมครองความปลอดภัยแกพนักงานลูกจาง และทรัพยสินของบริษัท โดยไมใหกระทบกับสิทธิและ

ความปลอดภัยของผูอื่น รวมทั้งปกปองสิทธิสวนบุคคล การเก็บรักษาขอมูลลับ การเปดเผยขอมูล และการใช

ประโยชนขอมูลสวนบุคคล 

3) เคารพสิทธิ ใหเกียรติ และปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางของบริษัท และคูคาดวยความเสมอภาคและคำนึงถึง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

2.6 สังคมและชุมชน 

1) ลงทุนพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานดวยการสนับสนุนการอบรมใหความรูและทรัพยากรที่จำเปน

ตาง ๆ พรอมทั้งสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัย กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

ทำงานไดเต็มศักยภาพและขีดความสามารถ 

2) ตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจของลูกคา ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพของผลิตภณัฑและ

บริการตามสัญญาอยางครบถวน 

3) เสริมสรางและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของดวยการเปดกวางรับฟงความ

คิดเห็น การปรึกษาหารืออยางโปรงใส และสรางสรรค ปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม และเคารพในความแตกตาง 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน 

4) ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผูมีสวนไดสวน

เสียอื่น ๆ เพื่อมีสวนในการพัฒนา และ / หรือประยุกตใชมาตรฐานและวิธีปฏิบัติดานความยั่งยืนที่ดีของ

อุตสาหกรรม และ / หรือภาคสวนตาง ๆ 

2.7 สิ่งแวดลอมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

1) ดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งลงทุนพัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งแสวงหามาตรการและ

วิธีการใหม ๆ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดียิ่งข้ึน 

2) คิดคนและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปลอยมลพิษ ของเสีย 

และกาซเรือนกระจก เพ่ือปองกัน ควบคุม และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมใหนอยท่ีสุด 

3) กำหนดเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก การผลิตโครงเหล็ก และการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก 

กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอการผลิตและธุรกิจ 

แสวงหามาตรการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูช้ันบรรยากาศ และวิธีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ เพ่ือใหธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

2.8 การเปดเผยขอมูล 

1) เปดเผยนโยบายพัฒนาความยั่งยืน ขอมูลการดำเนินงานดานความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ  

ตามหลักเกณฑและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี ่ยวของ ตลอดจนมาตรฐานที่สากลยอมรับอยางเพียงพอ 

โปรงใส และในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 

2) เปดเผยนโยบายฉบับนี้แกพนักงาน ลูกจาง และผูมีสวนไดเสียไดรับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และ

ดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก 
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2.9 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหเปนวัฒนธรรมองคกร 

1) สรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีใหแกผูบริหารและพนักงานโดยจัดใหมีการสื่อสารอยางทั่วถงึและ

การฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน

การปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจเปนประจำทุกป 

2) สรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใหแกผูบริหารและพนักงาน 

โดยการสื่อสารอยางทั่วถึง และการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่มีนยัสำคัญ

ตอความยั่งยืนขององคกรเปนประจำทุกป 

2.10 การปฏิบัติตามนโยบาย 

กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางทุกระดับและทุกคน มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริมและปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ จนเปนวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชนที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

เปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน 

เด็มโกมุงมั่นท่ีจะพัฒนาองคกร และขยายธุรกิจ ท้ังภายในและตางประเทศ ในดานท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดยมี

เปาหมายหลักท่ีจะเปนผูออกแบบ กอสราง และติดตั้งงานระบบไฟฟาแบบครบวงจร ตั้งแตงานระบบไฟฟาและเครื่องกล จนถึงงาน

กอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังลม และพลังแสงอาทิตย รวมถึงแสวงหาโอกาสเปนผู

ลงทุนในฐานะผูผลิตและจำหนายไฟฟา ตลอดจนสาธารณูปโภคประเภทอ่ืน 

 

กลยุทธการดำเนินธุรกจิของเด็มโก 

เด็มโกไดกำหนดกลยุทธตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยใชปจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจท่ี

ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ระหวาง

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ พนักงานทุกคน เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก ตามแนวทางของการพัฒนา

อยางยั่งยืน คณะกรรมการความยั่งยืน และคณะทำงานความยั่งยืน ไดรวมกันใหคำจำกัดความของการพัฒนาอยางยั่งยืนของเด็มโก 

โดยการพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง  

“การจัดการองคกรอยางสมดุล โดยคำนึงถึงการสรางความเขมแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยางย่ังยืน ควบคู

กับความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลท่ีเกี่ยวของ ภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดี” 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ยังไดกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก เพื่อใช

ดำเนินการของกลุมบริษัทเด็มโกในการพัฒนาความยั่งยืนไดมุงใหบังเกิดผลลัพทดานธุรกิจ และ / หรือ ผลลัพทดานสังคม ท่ีจะเปน

ประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของพนักงานและผูบริหารของเด็ม

โกเปนกำลังสำคัญ นอกจากน้ี เพ่ือความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังจะตองตระหนักถึงคุณคาท่ีพึงมีตอสิ่งแวดลอม สังคม และการ

ประกอบกิจการท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโกอีกดวย 
 

 
 

การประเมินประเด็นที่สาํคญัตอ่ความยัง่ยืน 
 

กลุมบริษัทเด็มโกไดคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็น

ความยั่งยืนในปจจุบันท่ีองคกรตาง ๆ ในระดับสากลใหความสำคัญ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จากน้ันไดคัด

กรองเฉพาะประเด็นท่ีมีความเก่ียวของกับการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก  โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญและ

ขอบเขตผลกระทบ มี 4 ข้ันตอนดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังน้ี 
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ประเด็นที่สาํคญัตอ่ความยัง่ยืนของเด็มโก ้ในปี 2564 

 
 

การดาํเนินงานเพ่ือความยัง่ยืน 
 

ดวยความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เด็มโกไดกำหนดแนวทางการดำเนินงานในแตละดานเพื่อสนับสนุนกลยทุธ 

ซึ่งสอดคลองกับประเด็นความยั่งยืนท่ีสำคัญ และเปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน ดังน้ี 
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แนวทางสู่การพฒันาความยัง่ยืนของเด็มโก ้
 

แนวทางสูการพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก มีฐานรากจากคานิยมองคกร (Core Value) “ i DEMCO” 

 
 

และประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ คือ การจัดการองคกรอยางสมดุล การสรางความเขมแข็งและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

ความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ปจจัยเหลาน้ีไดรับการสนับสนุนจากปจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีในองคกร และการสงเสริมกระทำใหเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ปจจัยเหลานี้ไดรับการสนับสนุน

จากปจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองคกร และการสงเสริมกระทำใหเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคม 

สิ่งแวดลอม 

 
 

การจัดการองคกรอยางสมดุลของเด็มโก หมายถึงการมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางประสบการณท่ีดีใหแกลูกคา การ

พัฒนาความสัมพันธท่ียั่งยืนกับคูคา พันธมิตร และการลดผลกระทบดานสังคม สิ่งแวดลอม 
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การมุงมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย (People) 

• มุงมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากรและสรางผูนำท่ีดี คนดี คนเกง เพ่ือองคกรและสังคม 

• ดำเนินกระบวนการในการพัฒนาหลายระดับ เริ่มจากวางรากฐานท่ีดีใหแกนิสิต นักศึกษา ชุมชน ใหโอกาสในการทำงานไปสู

ระดับช้ันของการพัฒนาทักษะและสรางผูนำท่ีดี คนดี คนเกง และมีจิตสำนึกดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การสรางประสบการณท่ีดีแกลูกคา (Customer Value) 

• คำนึงถึงความตองการของลูกคา โดยสนับสนุนการมีสวนรวม ทำความรูจัก เขาใจ (Insight) และใหความรู เรียนรู กับท้ัง

ลูกคาปจจุบันและลูกคาในอนาคต 

• สรางสรรค นวัตกรรม ผลิตภัณฑและบรกิารท่ีดีท่ีสดุ โดยคำนึงถึงผลกระทบดานสังคมและสิง่แวดลอม ไมวาจะเปนผลกระทบ

โดยตรงกับลูกคา หรือผานการจัดซื้อจัดจาง หรือผานชองทางการตลาด 

การพัฒนาความสัมพันธท่ีย่ังยืนกับคูคา พันธมิตร (Value Chain) 

• มุงมั่นเพ่ือสรางความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย ท่ีทำใหเกิดประโยชนรวมกันทุกฝาย อยางยืนยาวและยั่งยืน 

• สรางความมั่นใจกับพันธมิตรทางธุรกิจวาเราจะเติบโตดวยกันอยางยั่งยืน 

การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Planet) 

• มุงมั่นในการบริหารจัดการและสรางผลกระทบเชิงบวก ตอสิ่งแวดลอมในทุกพ้ืนท่ีท่ีกลุมบริษัทเด็มโกดำเนินธุรกิจ 

• สนับสนุนการอนุรักษพลังงาน และพลังงานสะอาด และลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

การสรางความเขมแข็ง สงเสริมนวัตกรรมองคกรและการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน (Profit / Corporate Goals) 

• สรางอัตราการเจริญเติบโตของรายได ผลกำไร ท่ีสม่ำเสมออยางมั่นคงตอเน่ือง 

• สรางอัตราผลตอบแทนและมีแหลงรายได การดำเนินธุรกิจท่ีคุมการลงทุนและหลายดานเพ่ือกระจายความเสี่ยง 

• มีการพัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมองคกรและเทคโนโลยีใหม ๆ ใหเปนกลยุทธธุรกิจท่ีสรางมูลคาเพ่ิมและความเติบโต กับเกิด

ประโยชนรวมดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

• มีการบริหารทางการเงินและตนทุนโครงการท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

• มีธุรกิจการลงทุนดานพลังงานทดแทนและดำเนินธุรกิจและการตลาด การพัฒนาประสทิธิภาพการใชพลังงานครอบคลมุท้ังใน

ประเทศ และตางประเทศ 

• มีการบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม (Planet) 

• ปลูกฝงคนในองคกรใหเคารพสิทธิมนุษยชน และมีการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

• สรางเสริมสุขภาพท่ีดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน พรอมกับพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน พัฒนาชุมชนรอบขาง 

• มีการบริหารหวงโซอุปทานท่ีสามารถพัฒนาความสัมพันธกับคูคาอยางมีประสิทธิภาพ 

• การบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมปจจัยเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดและสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจท้ังในปจจุบันและอนาคต 

• สงเสริมการลดใชพลังงาน การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

• สงเสริมการปลูกตนไม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

จิตสำนึกในการรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม (Shares Value) 

• สนับสนุนและสงเสริมพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจใหมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 

• พัฒนาบุคลากรและผูนำในอนาคต Leader for the Future ใหเปนผูที่สามารถบริหารธุรกิจ โครงการบรรลุตามเปาหมาย 

และมีความตระหนักถึงการสรางผลกระทบเชิงบวกตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Governance) 

• วางรากฐานท่ีแข็งแกรงสำหรับองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน สรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวยการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีในทุกการดำเนินงานของกลุมธุรกิจเด็มโก 
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กลยุทธแ์ละเสน้ทางสู่การพฒันาความยัง่ยืน 
 

เด็มโกไดพัฒนาการวางแผนกลยุทธ DEMCO : Business Plan 2563 - 2566 ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใน

การประชุมการวางแผนกลยุทธประจำป กลยุทธน้ีเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนดานการพัฒนาอยางยั่งยนื 

โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสูการปฏิบัติ กลยุทธดังกลาวไดรับการทบทวน พัฒนาจากแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของเด็มโก 

และสอดคลองกับแผนธุรกิจของเด็มโกโดยรวม และยังสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่เกี่ยวของ  

ท่ีเด็มโกใหการสนับสนุนในฐานะองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ในกระบวนการทบทวนกลยุทธประจำปน้ัน คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการวิเคราะหทิศทางการพัฒนาเพ่ือความยั่งยนื

ทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากทิศทางเหลานั้น ไดพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน

ตอธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท้ังหมดน้ีถูกรวมอยูในแผนกลยุทธและแผนการพัฒนาท่ียั่งยืนของเด็มโก    

 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของเด็มโกที่มุงมั่นเสริมสรางความแข็งแกรง ตามศักยภาพและการ

ดำเนินงานในระยะยาวดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน เด็มโกไดระบุยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสำคัญ ไดแก 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถอยางยั่งยืน (เพื่อสรางการเติบโตดวยเทคโนโลยีใหม (New Technology) ดวยการบรหิาร

จัดการใหธุรกิจเติบโต ตอยอดโอกาสทางธุรกิจ) 

2. บริหารจัดการพันธมิตร และหวงโซอุปทาน คุณคาท่ียั่งยืน 

3. การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ยุทธศาสตรเสริมอีก 2 ประการ คือ 

1. ปลูกฝงและสงเสริมใหการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสวนหน่ึงของการดำเนินงานขององคกร 

2. สงเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการสรางวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
 

 
 

กลยุทธก์ารพฒันาความยัง่ยืนปี 2563 – 2565 
 

วิสัยทัศน 

“เสริมสรางการบริหารกิจการอยางสมดลุ และความเขมแข็งทางศักยภาพ และการดำเนินงานระยะยาวดวยการพัฒนาความยั่งยืน” 

 

ยุทธศาสตรหลัก 

การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถอยางย่ังยืน 

เปาหมายป 2565 

• มีบุคลากรท่ีเพียงพอ และสามารถสรรหาไดทันกับความตองการของหนวยงาน 100% 
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• 50% ของตำแหนงระดับบริหารท่ีวางไดรับการบรรจุโดยการเลื่อนตำแหนงงานภายใน 

• วิศวกรทุกคน ไดเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ ไมนอยกวาปละ 24 ช่ัวโมง 

• พนักงานทุกคนไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ ไมนอยกวาปละ 18 ช่ัวโมง 

• พนักงานทุกคน ผานเกณฑการทดสอบทักษะ ความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยีดิจติัล (Digital Literacies)  

แนวทางการดำเนินงาน 

• จัดหลักสูตรการเรียนรูและพัฒนาสำหรับพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

• สงเสริมการพัฒนาผูบรหิารศักยภาพสูงและผูนำอยางตอเน่ือง 

• ปลูกฝงจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคมใหกับพนักงานและผูมสีวนไดเสีย 

• สงเสริมวัฒนธรรมความยั่งยืนภายในองคกรผานผูนำดานความยั่งยืน 

• กำหนดหลักเกณฑการทดสอบทักษะความสามารถ และ การตรวจประเมินพนักงาน 
 

บริหารจัดการพันธมิตร และหวงโซอุปทานคุณคาท่ีย่ังยืน 

เปาหมายป 2565 

• ดัชนี ความพึงพอใจของลูกคารายสำคัญ (Customer Satisfaction Survey) ของเด็มโก เพ่ิมข้ึนเปนมากกวา 85% 

แนวทางการดำเนินงาน 

• เสรมิสรางความผูกพันกับลูกคาอยางตอเน่ือง ดวยการเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทันทวงที 

• มุงมั่นในการสงมอบผลติภณัฑและบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคา 

• นำเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีคำนึงถึงความยั่งยืนและสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาได 

เปาหมายป 2565 

• 95% ของคูคาคูคาหลัก (Critical Supplier) ไดรับการประเมินความเสี่ยงดานความยั่งยืน 

• 100% ของคูคาที่ถูกประเมินมีความเสี่ยงสูงไดรับการตรวจสอบและพัฒนาทุกป/มีการจัดการความเสี่ยง (Mitigate Risk) 

ตามเกณฑท่ีกำหนด   

แนวทางการดำเนินงาน 

• คูคารายสำคัญ Critical Supplier ถูกประเมินความเสี่ยงดานความยั่งยืนเบ้ืองตน กอนเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

• เสริมสรางความรูและประเมินคูคา พันธมิตรในดานความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและ 

• อาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน 

• ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดานความยั่งยืนของคูคา พันธมิตร ที่ถูกประเมินวามีความเสี่ยงสูง โดยอางอิงตาม

กฎหมายทองถ่ิน เพ่ือใหคูคา พันธมิตรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

• เสริมสรางความรูความสามารถของทีมงานบริหารจัดการ ซัพพลายเชน เพ่ือผลักดันความเปนผูนำดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ในการประสานงานกับคูคา พันธมิตร ผูรับเหมา และหนวยงานปฏิบัติการภายในองคกร 

• เสริมสรางความรวมมอืที่ไดประโยชนทั้งสองฝายทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ

หรือการสรางนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู 
 

การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรอยางคุ มคา  

(การอนุรักษธรรมชาติ) 

เปาหมายป 2565 

• ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตใหเปน Zero Waste / Zero Defect 

• เพิ่มขีดความสามารถในการนำวัสดุและสิ่งของเหลือใช Dead Stock ไปใชประโยชน ใหมีปริมาณลดลง 75% เทียบกับป 

2562 
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แนวทางการดำเนินงาน 

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการดำเนินงานโดยมุงยกระดับการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

• สนับสนุนผลักดันใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs  (Reduce, 

Reuse, Recycle) 

• รณรงคใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือขยาย

ผลกระทบเชิงบวกท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับชุมชนและประเทศ อยางตอเน่ือง 

 

ยุทธศาสตรเสริม 

ปลูกฝงและสงเสริมใหการพัฒนาความย่ังยืนเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานขององคกร 

เปาหมายป 2565 

• 50 % ของผูบริหารระดับผูจัดการ ไดเขารบัการอบรมสมันาดานการพัฒนาความยั่งยืนจากภายนอกหรอืภายในโดยวิทยากร

จากภายนอก 

• 30 % ของกรรมการ ไดเขารวมงานอบรมสมันาท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) หรือสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• มีกิจกรรมรณรงคเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน อยางนอย ปละ 2 ครั้ง โดยพนักงานมีสวนรวม 

• ESG Goals เปนเปาหมายรวมของทุกหนวยงาน 

แนวทางการดำเนินงาน 

• ใหความรู การฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน การแบงปนประสบการณจากการดำเนินการท่ีเปนเลิศ การสราง

เครือขายกับผูเช่ียวชาญท้ังภายในและภายนอกองคกร 

• ปลูกฝง ขยายผลจากการอบรมสูการปฏิบัตจิริง การวัดผลและพัฒนากระบวนการท่ียั่งยืนอยางตอเน่ือง สนับสนุนการพัฒนา

อยางยั่งยืนในหนวยงานตาง ๆ โดยใชขอมูลจากการประเมินเปนแนวทางปฏิบัติ 

• สงเสริม แบงปนเรื่องราวของความสำเร็จ ขยายโครงการท่ีสำเร็จไปในหนวยงานอ่ืน ๆ สงเสรมิใหการพัฒนาอยางยั่งยืนเปน

สวนหน่ึงของการดำเนินงานขององคกร โดยการใหการยกยอง ชมเชย รางวัล และการเผยแพรเรื่องราวความสำเร็จ และ

เปดเผยผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางโปรงใสและสอดคลองกับแนวทางการรายงานระดับสากล 

• นวัตกรรม  สงเสริมการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยสีมัยใหม ในกระบวนการดำเนินธุรกิจของหนวยงานตาง ๆ อยางมีบูรณา

การ โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับผูบริหารในการสรางสรรแนวคดิและการทำงานในวิถีใหมท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาและปจจัยแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือพัฒนากลยุทธท่ีสามารถตอบโจทยของลูกคาในการดำเนินโครงการจริง 
 

สงเสริมการกำกับดูแลกจิการท่ีดีและการสรางวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

เปาหมายป 2565 

• เด็มโก ไดรับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน

รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย 

• 100% ของพนักงานผานการอบรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และระเบียบปฏิบัติของบริษัท 

แนวทางการดำเนินงาน 

• ดูแลโครงสรางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตั้งแตระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ 

• สงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในองคกรและกับผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการใชระเบียบปฏิบัติของเด็มโก 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับคูคา การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ฯลฯ และ

การสรางความเขาใจและรับทราบโดยผานการฝกอบรมท่ีเก่ียวของ 
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การกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
 

กลุมบริษัทเด็มโกใหความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 หรือ 

Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code)  และขอแนะนำของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) โดยเด็มโกมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริต โปรงใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) กำหนด สำหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหนาท่ีไดยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำคัญ 4 ประการ เพ่ือ

สรางความนาเช่ือถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งเปนสวนสำคัญในการสงเสริมความเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืนของ

องคกร 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด กำหนดใหการกำกับดูแลกิจการเปน

หนึ่งในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก รวมทั้งกำหนดใหมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการกำกับ

ดูแลกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางสม่ำเสมอ ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยประกาศกำหนด 

 

เปาหมายป 2564 

 ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับดีเลิศ 

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในระดับดีเยี่ยม 

 

ผลการดำเนินงานป 2564 

 ผลคะแนนการประเมิน CGR ในระดับดีเลิศ 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ 

 

แนวทางการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ดี ที่ยึดมั่นตามจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

สำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการ

ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก  

ใหสอดคลองกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งขอเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวของ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป 

ดวยปณิธานอันมั่นคงแนวแนของเด็มโก ท่ีจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดการบริหารองคกรโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และเปนองคกรหน่ึงท่ีมีความเปนเลิศทางดานบรรษัทภิบาล จึงไดเผยแพรนโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก

ไวบนระบบเครือขาย DEMCO Intranet และบนเว็บไซตของเด็มโก www.demco.co.th เพ่ือใหพนักงานและลูกจางของเด็มโกทุก

คนไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดเปนรูปธรรม  

โดยในป 2559 - 2564 เด็มโก ไดรับการประเมินตามผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  

ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยูในระดับ 5 สัญลักษณคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

แหงชาติ ติดตอกันเปนปที่ 6 ในสวนของการดำเนินงานดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันเด็มโกไดประกาศเจตนารมณเขาเปน

แนวร วมต อต านคอร ร ัปช ันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)  
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โดยคณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย  

ในการตอตานการทุจริต ตั้งแต 22 เมษายน 2559 และปจจุบันเด็มโกไดพัฒนาการรับรูเรื่องการตอตานการทุจริตในหมูพนักงาน

และผูบริหาร เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง สำหรับการพัฒนาองคกรเพ่ือ

ความยั่งยืน ภายใตปรัชญาการดำเนินธุรกิจอยางสมดุล ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสภายใตการจัดการความเสี่ยง และการกำกับ

ดูแลที่ดี มีการบริหารจัดการอยางสมเหตุสมผลเปนประโยชนตอสวนรวม ดำเนินธุรกิจอยางมีศีลธรรม และเปนมิตรตอสังคม 

สิ่งแวดลอม กับรูความเปนไป รูเทาทันความเปลี่ยนแปลง ภายใตกรอบ DEMCO Sustainable Development Platform 

นอกจากนี้ เด็มโกยังผลักดันใหการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการตอตานคอรรัปชัน  

เปนสวนหนึ่งของการทำงานปกติ ยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกตองตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง โดยสื่อสารผานชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ การอบรมพนักงาน

ใหม, เว็บไซตของบริษัท, Intranet, และอีเมลเวียนแจงใหพนักงานรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการทบทวนนโยบายใหเปนปจจุบัน 

 

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝาย และใหความสำคัญกับการสรรหากรรมการ การกำหนดโครงสรางและบทบาทหนาที่ รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัทท่ีตองเปนไปตามกรอบจริยธรรม ความเทาเทียมกัน และรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 ในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแล

กิจการ เพื่อทำหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม มีการกำหนดหลักเกณฑการสรรหา โดยใหความสำคัญกับความ

โปรงใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติกรรมการ ท้ังในดานความเปนอิสระ ความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณ

ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ และไดจัดทำตารางองคประกอบความรูความชำนาญของคณะกรรมการ (Board 

Skills Matrix) เพื่อใหมั่นใจวาองคประกอบของคณะกรรมการโดยรวมมีความเหมาะสม ครบถวนตามความจำเปนตอการบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร สามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมได จึงสงผลใหองคประกอบ

ของคณะกรรมการชุดปจจุบัน เปนไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ในป 2564 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย จำนวน 5 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการความยั ่งยืน ซึ ่งเด็มโกไดกำหนดขอบเขต อำนาจ หนาที ่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท พรอมกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยท้ัง 5 คณะ โดยมุงเนนการสรางประโยชนและบริหารความยั่งยืนแกผูมีสวน

ไดเสียทุกกลุม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งเด็มโก มีคณะกรรมการ

สรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เปนผูกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโกอยาง

สม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล พรอมดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของหนวยงานกำกับตาง ๆ พรอมกันน้ีไดมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 

 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
60 

องคประกอบคณะกรรมการ (คน) 
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ตารางกำหนดขอบเขต อำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

 

 

 จำนวน หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ   4 คน - สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท และ

ความ เพ ี ย งพอของระบบควบค ุ มและ

ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี ่ยง 

และการปฏิบัติตามกฎหมายพิจารณาการ

เปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีเกิดรายการ

ที่มีความเกี่ยวโยงหรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

คณะกรรมการลงทุน กรรมการอิสระ 2 คน 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2 คน 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 คน 

- กำหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุน นโยบาย

การบริหารสภาพคลอง กำหนดกรอบการลงทุน  

พิจารณาแผนกลยุทธ แผนการลงทุนและกรอบ

วงเงินงบประมาณ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณา

คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 3 คน 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1 คน 

- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหนง

คณะกรรมการบริษ ัท ประธานเจ าหนาท่ี

บริหาร และผูบริหารระดับสูง 

- เสนอความเหน็เกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน 

และผลประโยชนอ่ืน ๆ สำหรับคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

- พิจารณาโครงสรางเงินเดือน และผลตอบแทน

อ่ืน ๆ ของพนักงาน 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงองคกร  

กรรมการอิสระ 2 คน 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2 คน 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 คน             

- พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการ

บริหารความเสี่ยง 

- กำกับดูแลและสนับสนุนใหมีการดำเนินงาน

ดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลอง

กับกลยุทธและเปาหมายทางธุรกิจ   

คณะกรรมการความย่ังยืน กรรมการอิสระ 4 คน 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 คน 

- พิจารณาและกำหนดเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ 

ตลอดจนแผนดำเนินการดานความยั ่งยืนท่ี

สอดคล องก ับการดำเน ินธ ุรก ิจท ั ้งในด าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงานและการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท เด็มโกไดจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการรายบุคคล เปนประจำทุกป ดวยวิธีการ

ประเมินตนเอง (Self Evaluation) และ / หรือ ประเมินแบบไขว (Cross Evaluation) โดยเด็มโกจะนำขอเสนอแนะตาง ๆ  

ที่ไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการมาปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของเด็มโก ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำป 2564   

มีดังน้ี   

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คะแนน 

แบบท่ี 1 : ผลการประเมินคณะกรรมการบรษัิทท้ังคณะ 3.69 

แบบท่ี 2 : ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล  

  ผลการประเมินตนเอง 3.69 

แบบท่ี 3 : ผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอย  
 

 
 

หมายเหตุ : จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดำเนินการในเรื่องน้ัน 

 1 = ไมเห็นดวย  หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันเล็กนอย 

 2 = เห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 

 3 = เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันด ี

 4 = เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันดีเยี่ยม 

 

จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน   

เด็มโกใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุก

กลุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย

กลุมตาง ๆ ของกลุมธุรกิจเด็มโก และในป 2558 เด็มโกไดลงนามเขารวมเปน “สมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชน

ไทย” เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนในทุกรูปแบบ เพื่อใหมั่นใจวาเด็มโกมี

นโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบนกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก โดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชัน (“CAC”)  มีมติใหการรับรองบริษัทเปนสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย  (Thai Private Sector 

Collective Action  Against Corruption : CAC) ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2559 จนถึงปจจุบัน 
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นโยบาย / ขอกำหนด / แนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชันของเด็มโก 

เด็มโกมุงมั่นที่จะปองกันการทุจริตคอรรัปชันและสินบน เพื่อนำไปสูการเปนองคกรโปรงใสอยางแทจริง โดยดำเนินธุรกิจ

ภายใตปรัชญากลุมธุรกิจเด็มโก คือ “iDEMCO” ซึ่งเปนคานิยมหลัก (Core Value) ที ่กลุ มธุรกิจเด็มโกยึดถือเปนแนวปฏิบัติ  

โดยใหความสำคัญตอการกำกับดูแลกิจการภายใตกรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบ

ได โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริตภายในองคกร รวมถึงการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม คณะกรรมการบริษัทจึงใหมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันขึ้น โดยใหถือเปนสวน

หนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก มีการปฏิบัติที่สอดคลองกับ

นโยบายที่กำหนดไว ตลอดจนเพื่อใหบุคลากรทุกระดับของกลุมบรษิัทเด็มโกยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน  และสนับสนุน

ใหมีการรายงานกรณีพบความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งเด็มโกจัดใหมีการสื่อสารนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชันและแนวทาง

ปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันน้ี โดยเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน วารสารของเด็มโก อินทราเน็ต

ของกลุมบริษัทเด็มโก รายงานประจำปและเว็บไซตของเด็มโก ท่ี www.demco.co.th/การกำกับดูแลกิจการท่ีดี/นโยบายการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดยผูบริหารและ

พนักงานทุกคนลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับพนักงานใหม บริษัทจะสื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจผานการปฐมนิเทศ 
 

เปาหมายป 2564 

 พนักงานทุกคนไดรับการประเมินมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม  100% 

 พนักงานทุกคน ไดรับการฝกอบรม การตอตานการทุจรติ คอรรัปชัน และ ระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  100% 

 ไมมีขอรองเรียนดานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  
 

ผลการดำเนินงานป 2564  

 สัดสวนของพนักงานทุกคนไดรับการประเมินมาตรฐานจรรยาบรรณและจริยธรรม  100% 

 พนักงานทุกคน ไดรับการฝกอบรม การตอตานการทุจรติ คอรรัปช่ัน และระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  100% 

 ไมมีขอรองเรียนดานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีแนวทางปฏบัิติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 3 ขอ 

ประกอบดวย 

 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบน 
 

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

เด็มโกไดจัดทำชองทางการแจงเบาะแส เพื่อใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร สามารถรายงานและแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียนในกรณีที่สงสัยวาจะมีการทุจริต และการกระทำผิดกฎหมายขึ้น โดยกำหนดใหมีมาตรการคุมครองผูแจง

เบาะแสดวยเชนกัน ในสวนของชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตและกระทำผิด มีดังน้ี 

ชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียน ผานระบบอิเล็กทรอนิกสตามชองทาง ดังน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ         Email : Auditcom@demco.co.th 

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน                  Email : goodgovernance@demco.co.th 

3. เลขานุการบริษัท          Email : Com_Secretary@demco.co.th 

4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ        Email : Ac_Secretary@demco.co.th 

5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน      Email : Gov_Secretary@demco.co.th 
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หรือสงจดหมาย หรือชองทางอื ่นตามสมควรและปลอดภัย ถึงสำนักงาน

ตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตำบลสวนพริกไทย 

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร  

02-9595811 ตอ 2018 และกรณีท่ีพบประเด็นท่ีตองรายงานอยางเรงดวน ให

รีบรายงานตรงตอเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กระบวนการตรวจสอบขอรองเรียน 

 ดำเนินการสอบสวนตามแนวปฏิบัติของคูมือบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเมื่อมีหลักฐานท่ีเพียงพอ  

 แจงผูรองทุกขทราบถึงผลการสอบสวนผานชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

 พิจารณามาตรการในการดำเนินการในกรณีพิสูจนไดวามีการกระทำตามท่ีรองเรยีนเกิดข้ึนจริง 

 รายงานสรุปใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมถึงนำเสนอตอคณะกรรมการบรษัิทเปนรายป 
 

เด็มโกมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน โดยจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน และ

ผูถูกรองเรียนเปนความลับ จะเปดเผยขอมูลเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรายงาน แหลงที่มา

ของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีไดรับความเสียหาย จะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

 
 

 

เด็มโก ในฐานะภาคีสมาชิกแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรัปชัน จัดกิจกรรมภายใตแนวคิด “รวมพลังอาสาสู

โกง” เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นในการรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมท้ังสื่อสารเรื่อง No Gift Policy ใหกับผูเก่ียวของทราบ 
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“การบรรยายพิเศษ หัวขอ "การตอตานทุจริตคอรรัปชันและเสริมสราง

จริยธรรมในองคกร" โดย นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรม

ประจำสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ผานระบบ Microsoft Team  

เมื่อวันอังคารท่ี 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.  

ณ หองประชุมใหญ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

 
 

การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชันและสนิบน 

กลุมบริษัทเด็มโกจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ เพื่อปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรรัปชันและสินบน โดยระบุเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอรรัปชันท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินธุรกิจ 

ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ี

ประเมินได วิธีวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ตองใชเพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝาติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

แผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกำหนดข้ึน 
 

ผลการดำเนินงาน 

ในป 2564 เด็มโกไมมีขอรองเรียนและอุบัติการณดานการทุจริตคอรรัปชัน เด็มโกมีการดำเนินการดานการตอตานการทุจริต คอร

รัปชันและสินบน ดังน้ี 
 

 

• ทบทวนนโยบาย / คูมือการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน โดยมีมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

 

• อนุมัตคิูมือการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชันและสินบน ฉบับทบทวน กรกฎาคม 2564 เพ่ือใหสอดคลองกับ

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

 
• สื่อสารชองทางการรองเรียนและแจงเบาะแสผานทางระบบอินทราเน็ต (info.demco) และจัดทำ Infographic 

 
• สราง Line Group “CG & Legal Corner” เพ่ือใหคำปรึกษา แนะนำ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ของกลุมบริษัทเด็มโก 
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ผลการดาํเนินการดา้นความยัง่ยืน ปี 2564 

จุดเดนดานความย่ังยืน 

 คะแนนดานการกำกับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ตอเน่ืองเปนปท่ี 6 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (2562 – 2565) 

 คะแนนเตม็รอย “คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน” ในโครงการ “การประเมินคณุภาพการจัดประชุมสามญัผูถือหุน 

ประจำป 2564” ตามแบบฉบับ New Normal สอดคลองตามสถานการณโควิด - 19 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย   

 รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปดเผยขอมูลความยั่งยืน ประจำป 2564 : Sustainability Disclosure Award จากสถาบัน

ไทยพัฒน (องคกรสาธารณประโยชน) ติดตอกันเปนปท่ี 2 

 รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสมัพันธและสวัสดกิารแรงงาน ประจำป 2564 ระดับประเทศ จากกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานกระทรวงแรงงาน 
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3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ในการดำเนินธุรกิจตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) ธุรกิจตองเผชิญหนากับประเด็นความ 

ทาทายตาง ๆ ดานความยั่งยืนทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเขามามีผลกระทบและกลายเปนปจจัยความเสี่ยงหรือโอกาสของ

ธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจจึงตองบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

สังคม และสิ่งแวดลอม ในนโยบายและกลยุทธองคกร ตลอดจนมีการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสูความยั่งยืนอยางเปนระบบและ

เห็นผลเปนรูปธรรม หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนนี้คือทุกคนในองคกร ตั้งแตระดับกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ตองมีสวนรวมในการนำพาใหธุรกิจกาวไปขางหนาและเติบโตไดอยางยั ่งยืน ทำใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจไดวา ธุรกิจ

ดำเนินงานอยูบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถบริหารจัดการ

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการ

ดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม  
 

หวงโซคุณคาของธุรกิจ 

 
 

3.2.2 การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

เด็มโกตระหนักถึงความสำคัญของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีมีผลกระทบ และอิทธิพลตอการดำเนินธุรกิจขององคกร จึงมุงมั่น

ในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการไดกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีตอผูมีสวนไดเสยีเปนลายลักษณอักษรไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม จรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของเด็มโก และในการดำเนินการตาง ๆ เด็มโกเคารพสิทธิของผูมีสวนได

เสียในทุก ๆ ท่ี ท่ีเด็มโกดำเนินธุรกิจเสมอ โดยเด็มโกไดแบงกลุมผูมีสวนไดเสียเปน 6 กลุมหลัก ไดแก 
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ทั้งนี้ เด็มโกดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย และตอบสนองตอประเด็นที่ใหความสนใจ และ

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียจะแตกตางกันไปในแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

แนวทางการบริหารความสัมพันธและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ / คาดหวัง การดำเนินงานของบริษัท ชองทางการมีสวนรวม เนื้อหาในรายงาน 

กลุมผูถือหุน

นักลงทุนและ

สถาบัน

การเงิน 
 

 

• การขยาย และพัฒนา

ธุรกิจมีความมั่นคงและ

เติบโตอยางตอเน่ือง 

• ดำเนินธุรกิจอยางเท่ียง

ธรรม เพ่ือสรางผล

ประกอบการท่ีด ี

• ผูถือหุนทุกรายมสีิทธิ 

และไดรับการปฏิบัติ

อยางเทาเทียมกัน 

• มีระบบการตรวจสอบ 

และควบคมุภายในท่ีด ี

• มีระบบการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

การบริหารความเสี่ยงและ

การปฏิบัตติามขอกำหนด 

• ความมั่นคงดานเสถียรภาพ

และความพรอมของการ

ดำเนินการผลิต 

• การสื่อสารและการสราง

ความนาเช่ือถือ 

• การประชุมสามญัผูถือ

หุนประจำป 

• การประกาศผล

ประกอบการรายไตรมาส 

• การพบปะกับ

นักวิเคราะห / นักลงทุน 

ผานทางกิจกรรมตาง ๆ 

อาทิ Opportunity Day  

• ระบบตรวจสอบ และ

การบริหารความเสี่ยง 

• การเปดเผยขอมูลตาง ๆ 

ผานชองทางการสื่อสาร

ของเด็มโกไดแก เว็บไซต 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

และอ่ืน ๆ 

• ผลการดำเนินงาน

ดานเศรษฐกิจ 

• ผลการดำเนินงาน

ดานสิ่งแวดลอม 

• ผลการดำเนินงาน

ดานสังคม 

กลุมลูกคา 
 

 

• การผลิตและสงมอบได

ตามสญัญาดานปรมิาณ

และคณุภาพ 

• การตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาได

อยางรวดเร็วทันที 

• การปฏิบัตติอลูกคาทุก

กลุมอยางเทาเทียมกัน 

ภายใตกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

• การมองหาโอกาสทาง

ธุรกิจใหม ๆ รวมกัน 

• การบริหารจัดการ 

ความสัมพันธกับลูกคา 

• ความมั่นคงดานเสถียรภาพ 

และความพรอมของการ

ดำเนินการผลิต 

• กำหนดมาตรการเพ่ือ

พัฒนาการดำเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

• การสำรวจความพึง

พอใจของลกูคา

ประจำป 

• ชองทางการรับเรื่อง

รองเรียนจากลูกคา 

• การบริหารความ 

สัมพันธลูกคา 

กลุมพันธมิตร  

(คูคา) และ

คูแขงทางการ

คา (ผูรับเหมา 

/ ผูสงมอบ) 
 

 

• ดำเนินการแขงขันทางการ

คาอยางเปนธรรม ถูกตอง

ตามหลักจรยิธรรมและ

ตามหลักการกำกับดแูล

กิจการท่ีด ี

• มีการแขงขันอยางเปน

ธรรมและโปรงใส 

• การสื่อสารกับคูคา 

• การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

การบริหารความเสี่ยง 

และการปฏิบัตติาม

ขอกำหนด  

• การบริหารจัดการหวงโซ

อุปทาน 

• การบริหารจัดการคูคา

อยางยั่งยืน 

• การเปนพันธมติรทาง

ธุรกิจท่ีด ีและมี

ความสมัพันธในระยะยาว 

• รักษาความลบัทางการ

คาภายใตกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

• หลีกเลี่ยงจากการสืบหา

ขอมูลจากพันธมิตร 

• การบริหารการ

จัดการหวงโซ

อุปทาน 
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ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ / คาดหวัง การดำเนินงานของบริษัท ชองทางการมีสวนรวม เนื้อหาในรายงาน 

• ระบบการจัดซื้อจดัจางท่ี

มีประสิทธิภาพและ

โปรงใส 

และคูแขงทางการคา

อยางไมซื่อสตัย และไม

เปนธรรม 

• การสำรวจความพึงพอใจ

ของคูคาปละ 1 ครั้ง 

กลุมชุมชน 

และสังคม  

(ชุนชนรอบ

พ้ืนท่ีกอสราง

โครงการ / 

ชุมชนรอบ

สำนักงานใหญ) 

 

• ความปลอดภัยของ

สังคม สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิตประชาชน 

มีการใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพ 

• บุคลากรเด็มโกมี

จิตสำนึกของความ

รับผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอมของ

บุคลากรเด็มโก 

• ความผูกพันของชุมชน 

สังคมกับเดม็โก 

• การสนับสนุนกิจกรรม

รวมกับชุมชนอยาง

สม่ำเสมอ 

• การสรางความเขาใจ

การดำเนินงานของเดม็

โกตอชุมชน 

• การมอบโอกาสใหคนใน

ชุมชนเขารวมทำงาน

กับเด็มโก 

• การอยูรวมกับชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

• การดำเนินงานดวย

ความรับผิดชอบและไม

สรางผลกระทบทางลบ

ตอชุมชนและ

สิ่งแวดลอม 

• ไมสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ 

ท่ีเปนภัยตอสังคม หรือ

ศีลธรรมอันดีงาม 

• ใหความสนับสนุน

กิจกรรมชุมชน และ

สังคม โดยมุงเนนใหเกิด

การพัฒนาสังคม ชุมชน 

สิ่งแวดลอม รวมท้ัง

กิจกรรม

สาธารณประโยชน 

• การดำเนินงาน

ดานความ

ปลอดภัย 

• การดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือ

สังคมของเด็มโก 

หนวยงาน

ราชการ 

ภาครัฐ และ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 

• การปฏิบัตติามระเบียบ 

ขอบังคับ กฏหมายและ

นโยบายของหนวยงาน

กำกับดูแล 

• การดูแลรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

• การอยูรวมกันกับชุมชน

อยางยั่งยืน 

• ระบบการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย 

• การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

การบริหารความเสี่ยง 

และการปฏิบัตติาม

ขอกำหนด  

• การจัดการสิ่งแวดลอม  

• การรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลง สภาพ

ภูมิอากาศ 

• ถือปฏิบัติอยางเครงครดั

ตอกฎหมายท่ีเก่ียวของใน

ดานตาง ๆ  ท้ังสิ่งแวดลอม 

คุณภาพชีวิต ความ

ปลอดภัย แรงงานการ

จัดการดานภาษีอากร 

และบัญชี รวมท้ังประกาศ

ตาง ๆ  ของราชการท่ี

เก่ียวของกับการดำเนิน

ธุรกิจของเด็มโก 

• ใหการสนับสนุน

โครงการของรัฐท่ีเปน

• การดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือ

สังคมของเด็มโก 

• การดำเนินการ

ดานสิ่งแวดลอม 
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ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ / คาดหวัง การดำเนินงานของบริษัท ชองทางการมีสวนรวม เนื้อหาในรายงาน 

• การใหความรวมมือ 

สนับสนุนโครงการตาง ๆ 

ของหนวยงานภาครัฐ 

ประโยชนตอสังคม และ

สวนรวม 

• การดำเนินธุรกิจอยาง

เปนธรรมและโปรงใส 

กลุมพนักงาน 

(ผูบริหาร / 

พนักงาน) 

 

• การดูแลคุณภาพชีวิต

ของพนักงานรวมถึง

สุขภาพและความ

ปลอดภัยในสภาพ 

แวดลอมการทำงาน 

• คาตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีด ี

• ความกาวหนาและความ

มั่นคงในสายอาชีพและ

การมีสวนรวมในการ

วางแผนตามระดับ

ตำแหนงและหนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

• ระบบการประเมินผลท่ี

เปนธรรม 

• การพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน  

• สุขภาพและความ

ปลอดภัย ใน

สภาพแวดลอมการทำงาน  

• การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน / การ

ประเมินผลความพึง

พอใจในการทำงาน 

• การสำรวจความผูกพัน

ของพนักงานท่ีมีตอ

องคกร ปละ 2 ครั้ง 

(Employee 

Engagement Survey) 

• โครงการ HR Change 

Management 

• การประกาศเกียรติคณุ

พนักงาน 

• ฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน 

• การสื่อสารภายใน 

Intranet อีเมล 

เว็บไซต/วารสาร 

DEMCO Journal 

• การจัดการประชุม

เพ่ือใหผูบริหารมีโอกาส

พูดคุยกับพนักงาน 

(Manager Forum, 

Town Hall Meeting, 

Safety Talk) 

• คณะกรรมการ

สวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการ 

• การพัฒนา

ศักยภาพและการ

ดูแลพนักงาน 

 

การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ความสำคัญ 

เด็มโกใหความสำคัญในดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืนเปนประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก

เปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหเด็มโกสามารถพัฒนาความสมัพันธกับคูคาไดอยางมีประสทิธิภาพ ขยายความสามารถในการแขงขันและลด

ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอการดำเนินธุรกิจดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของคูคา นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมใหธุรกิจ
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สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน เด็มโกจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการหวงโซอุปทานท่ีครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการคัดเลือกคูคา การ

ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสินคาและบริการของคูคาจนถึงกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานประจำป 
 

เปาหมายป 2564 

 95% ของคูคาหลัก (Critical Supplier) ไดรับการประเมินความเสี่ยงดานความยั่งยืน 

 100% ของคูคาที่ถูกประเมินมีความเสี่ยงสูงไดรับการตรวจสอบและพัฒนาทุกป/มีการจัดการความเสี่ยง (Mitigate Risk) 

ตามเกณฑท่ีกำหนด   
 

แนวทางการบริหารจัดการ 

นโยบายการจัดซ้ือจัดจางของกลุมธุรกิจเด็มโก 

กลุมธุรกิจเด็มโกใหความสําคัญในการจัดซื้อจัดจางซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่สนับสนุนการดําเนินการธุรกิจ ตามแนวทางการ

พัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางในกลุมธุรกิจเด็มโกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวทาง

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสรางความเช่ือมั่นตอผูมีสวนไดเสียผานการดําเนินงานจัดซื้อจัด

จางที่โปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได และเพื่อแสดงเจตนารมณของกลุมธุรกิจเด็มโก ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูป

แบบอยางสิ้นเชิง 
 

ภาพรวมการบริหารจัดการคูคา 

เด็มโกไดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคูคาขององคกรเพื่อความยั่งยืน เพื่อใหคูคาของกลุมธุรกิจเด็มโกมีแนวทาง

เดียวกัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติของคูคาของกลุมธุรกิจเด็มโก (Supplier Code of Conduct and Guideline) ท่ีครอบคลุม

ประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance)  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงมัน่

ของเด็มโกในการสนับสนุนใหคูคามีการดำเนินงานอยางมีจริยธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เกิดความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมถึง ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

ตลอดหวงโซอุปทาน และเสริมสรางการเติบโตในระยะยาวไปดวยกัน ซึ่งกรอบของแนวทางประกอบไปดวย 4 แนวทางหลัก ดังน้ี 
 

 
 

กระบวนการคัดเลือกคูคา (Supplier Screening) 

การคัดเลือกคูคาเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนคูคาผูมีประสิทธิภาพ และใหไดมาซึ่งคูคาท่ีเด็มโกสามารถมั่นใจวาจะสงมอบผลิตภัณฑ

และบริการตรงกับความตองการของเด็มโก ขอบเขตการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑในการจัดกลุม

ประเภทคูคาตามความสำคัญของกลุมสินคาและคูคาตามมูลคาการจัดหาและระดับความเสี่ยงในการจัดหา  เพื่อสามารถจัดลำดับ

ความสำคัญและแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากกลุมสินคาและคูคาที่มีมูลคาสูง ระดับ

ความเสี่ยงและผลกระทบตอรายไดของเด็มโก โดยเด็มโกไดจัดทำแบบฟอรมการประเมินความยั่งยืนคูคารายใหมเพื่อใหไดคูคาที่มี

คุณสมบัติตรงตามตองการ และเมื่อผานการอนุมัติการคัดเลือกคูคาแลว เจาหนาท่ีจัดซื้อภายในเด็มโกจะดำเนินการบันทึกคูคาเขา
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ทะเบียนคู คาที ่ผ านการอนุมัติ (Approval Vender List : AVL) ในระบบ ผลการดำเนินการเด็มโกสามารถจำแนกระดับ

ความสัมพันธคูคาเปน 2 ระดับไดแก 

1. คูคาหลัก (Critical Supplier) คูคาที่มียอดการใชจายสูง สินคาทดแทนยากและอยูในกลุมสินคาหลักที่สำคัญ และมีความ

เสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงสูง โดยเด็มโกกำหนดใหคูคากลุมนี้มีการประเมินผลการทำงานทุกปผานแบบประเมินคูคาและ

เยี่ยมชมพ้ืนท่ีการปฎิบัติงานโดยผานข้ันตอนการตรวจสอบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและการประเมิน

การตรวจสอบดานการปฎิบัติอยางยั่งยืน  

2. คูคารอง (Non - Critical Supplier) คูคาที่ยอดการใชจายปานกลางหรือต่ำและความเสี่ยงอยูในระดับปานกลางหรือความ

เสี่ยงต่ำ ซึ่งเด็มโกกำหนดใหมีการประเมินผลการทำงานเปนประจำทุกปผานแบบประเมินตนเองของคูคาตามแนวทางการ

ปฎิบัติอยางยั่งยืนของคูคา 
 

เด็มโก มุงหวังใหคูคาทุกรายดำเนินการสอดคลองกับคูมือสำหรับการดำเนินงานภายใตแนวทางการปฏิบัติของคูคาของกลุม

ธุรกิจเด็มโก (Supplier Code of Conduct and Guideline) อยางเครงครัด 

 

การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

ความสำคัญ 

เด็มโก เครงครัดในการปฏิบัติตามขอกำหนดและขอปฏิบัติโดยระบุไวใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจ” ในเรื่องของการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ตรงเวลา หรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา ภายใตเง่ือนไข

ที่เปนธรรม โดยเด็มโกไดใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณ เพื่อใหลูกคามีขอมูลในการตัดสินใจ  

อีกประเด็นที่สำคัญคือการรักษาความลับของลูกคา ซึ่งเด็มโกปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับ  

การเก็บรักษาขอมูลและการใชขอมูลภายใน ซึ่งรวมถึงการปกปดขอมูลลูกคาและความลับทางการคา ไมมีการนำขอมูลใด ๆ ไปใช

เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ ยิ่งไปกวานั้นเด็มโกไดทำการตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความ

รวดเร็ว และจัดใหมีระบบตลอดจนชองทางใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไป

ถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกคาและสรุปขอมูลเพ่ือนำไปวิเคราะห เพ่ือเขาสูการทบทวนระบบคุณภาพและการพัฒนาตอไป 
 

เปาหมายป 2564 

 ดัชนีความพึงพอใจของลูกคารายสำคัญ (Customer Satisfaction Survey) ของเด็มโก เพ่ิมข้ึนเปนมากกวา 85% 
 

ผลการดำเนินงานป 2564 

 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกคา รอยละ 90.98 
 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1. เสริมสรางความผูกพันกับลูกคาอยางตอเน่ือง ดวยการเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทันทวงที 

2. มุงมั่นในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคา 

3. นำเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีคำนึงถึงความยั่งยืนและสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาได 
 

ความพึงพอใจของลูกคา 

เด็มโก ใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจรวมกับลูกคาเปนอยางสูง โดยจัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาเปน

ประจำทุกป เพ่ือยกระดับความผูกพันและความสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ำเสมอและเปนแนวทางในการแกไขขอรองเรียนจากลูกคา

อยางถูกตองและรวดเร็ว โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำมาใชเปนแนวทางการวางแผน 

บริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ การสงมอบและบริการ ตลอดจนถายทอดขอมูล และการดำเนินการตอบสนองตอผลตอบ

รับของลูกคาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
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ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา โดยแบงการสำรวจเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1  ภายหลังการประมูลงาน (หลังจากทราบผลการประมูลอยางเปนทางการแลวภายใน 15 วันทำการ) 

ระยะท่ี 2 ระหวางดำเนินโครงการ (ความกาวหนาของงานประมาณ 50%) 

ระยะท่ี 3 ปดจบโครงการ (หลังจากวางบิลงวดสุดทายแลว ภายใน 15 วันทำการ) 
 

ทั้งนี้ หลักเกณฑและผลการสำรวจนี้จะสะทอนใหเห็นถึงระดับความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ตอบ

โจทย ความตองการของลูกคาผานการดำเนินงานของเด็มโก พรอมกันนี้ผลของการสำรวจความพึงพอใจและขอเสนอแนะจาก

ลูกคาจะถูกพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยรวมถึงประเด็นสำคัญที่ตองไดรับการแกไขจากผลการสำรวจความ 

พึงพอใจของลูกคาในแตละครั้ง เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการวางแผนงาน พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐาน 

การบริการสูความเปนเลิศในระดับสากล โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาในป 2564 พบวาไดคะแนนรอยละ 90.98  

ซึ่งถือวาประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวคือไมตํ่ากวา รอยละ 85 เปนบทพิสูจนใหเห็นวาการดำเนินงานดานการ

บริหารจัดการลูกคาสัมพันธสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกคาเปนอยางดี 
 

การรักษาขอมูลของลกูคา 

เด็มโก มีการกำกับดูแลปองกันและรักษาขอมูลของลูกคาอยางเข็มงวด โดยไดจดัทำนโยบายการจดัการขอมูลลับและขอมูล

ท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรพัย และนโยบายการทำสัญญาปกปดความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลและเก็บรักษาขอมลู

สัญญา การรักษาความลับและการใชขอมูล 

นอกจากน้ี สำหรับขอมลูสวนบุคคลของกรรมการผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทลูกคา เด็มโกไดดำเนินการวางแผน 

วิเคราะหและปฏิบัติการเพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี เด็มโกไมพบกรณีการละเมิด

ขอมูลของลูกคาและไมมีขอรองเรยีนดานการรักษาขอมูลลูกคา 
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3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรอยางคุ มคา  

(การอนุรักษธรรมชาติ) 
 

 เด็มโกใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคูกับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจที ่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยนอกจากการขยายการลงทุนดานพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจาก

ชีวมวล เพื่อชวยลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงที่ไดจากฟอสซิล ซึ่งเปนมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญที่ทำให

เกิดปรากฎการณโลกรอน ในสวนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของกลุมบริษัทเด็มโก ก็ไดใหความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย

การดำเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO14001 ซึ่งเนนเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดลอมเปนหลัก 

นอกจากนี้ เด็มโกยังใหความสำคัญกับการไมสรางภาระดานสิ่งแวดลอม มลภาวะ ความปลอดภัยหรือแมแตมลภาวะทาง

สายตา ที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ทำงานและหนวยงานกอสรางที่เด็มโกเขาไปดำเนินการ จะไดรับการเอาใจใสตามมาตรฐานและ

ขอกำหนดของทางการ รวมถึงชุมชน และองคกรสวนทองถ่ินอีกดวย 

ปจจุบันกระแสการใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ สงผลใหผูบริโภค

มีความตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวมากขึ้น โดยมีแนวโนมในการลดการใชพลาสติกประเภทใชครั้งเดียวท้ิง 

(Single - used Plastic) และการเพิ่มขึ้นของการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตจากวัสดุทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการนำขยะ

พลาสติกกลับมาใชประโยชน 
 

เป้าหมายปี 2564 

 อัตราการใชพลังงานไฟฟาในเด็มโก (สำนักงานปทุมธานี) ลดลง 10% เทียบกับป 2562 

 อัตราการใชน้ำในเด็มโก (สำนักงานปทุมธานี) ลดลง 10% เทียบกับป 2562 

 100% ของโรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับชุมชน และโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับแหลงธรรมชาติ มีโครงการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และระบบนิเวศนชุมชน 
 

สรุปผลการดาํเนินงานในปี 2564 

 อัตราการใชพลังงานไฟฟาในเด็มโก (สำนักงานปทุมธานี) เพ่ิมข้ึน 2.35% เทียบกับป 2562 

 อัตราการใชน้ำในเด็มโก (สำนักงานปทุมธานี) เพ่ิมข้ึน 5.09% เมื่อเทียบกับป 2562 

 ทุกโรงงานที่มีพื้นที่ติดกับชุมชน และโครงการที่มีพื้นที่ติดกับแหลงธรรมชาติ มีโครงการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

ระบบนิเวศนชุมชน 100 % 
 

แนวทางการปฏิบตัิ ตอ่ชุมชม สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

1. กลุมธุรกิจเด็มโก มุงมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ บนพื้นฐานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางและรักษาภาพลักษณและช่ือเสียงท่ีดี รวมท้ังความนาเช่ือถือขององคกร เพ่ือใหไดรับการยอมรับและความ

ไววางใจจากชุมชนและสงัคม ในภาพรวมอันจะนำไปสูความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนของกิจการ 

2. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมและชุมชน ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศตามความเหมาะสม 

3. มีสวนรวมในการทำกิจกรรมอันเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมเพ่ือเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตใหกับผูมีสวนไดเสีย 

4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของกลุมธุรกิจเด็มโก มีจิตสำนึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

5. ใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแล ในการดำเนินการตามมาตรฐาน และรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการฝาฝน หรือการไม

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

6. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย กอนเริ่มการทำงาน 

หรือรวมทุนในกิจการใด ๆ เพ่ือวางแผนหรือเตรียมการปองกันท่ีเหมาะสม 
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3.3.2 ผลการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรอยางคุ มคา  

(การอนุรักษธรรมชาติ) 

การใชไ้ฟฟ้า 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เด็มโกจึงติดตั้งอุปกรณและจัดสภาพแวดลอมในอาคารเพ่ือ

ประหยัดพลังงาน เชน ติดตั้งมานแมชชีทบังแดดตรงหนาตางดานนอกของอาคารฝงทิศตะวันตกที่หองงานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอมเพื่อปองกันความรอนเขามาภายในอาคาร ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน

อาคารสำนักงานใหญ มีมาตรการกำหนดชวงเวลาเปด - ปดไฟฟา นอกจากน้ี ไดจัดทำโครงการตนแบบ Solar Rooftop ขนาดเล็ก 

โดยติดตั้งชุดแผง Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริเวณสนามหญาและศาลาอเนกประสงค ทางเดินที่บริเวณศาลพระพิฆเนศ 

สามารถชวยลดภาระการใชพลังงานไฟฟาลงได 
 

การบริหารจดัการนํ้า 

เด็มโก คำนึงถึงการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการเลือกและติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ำ จัดทำระบบน้ำหยดมาใชรดน้ำ

ตนไมเพื่อควบคุมปริมาณการใชน้ำ จำนวน 2 ชุด รวมถึงไดทดลองนำน้ำที่มาจากการควบแนนของระบบเครื่องปรับอากาศมาใช 

รดน้ำตนไม จำนวน 1 ชุด ทำใหสามารถนำน้ำกลับมาใชไดอยางคุมคา 
 

การจดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เด็มโก สงเสริมการจัดการขยะผานกิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธใหความรูแกพนักงานภายใตแนวคิด 3Rs “Reduce 

Reuse Recycle” เพื่อใหมีการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีและตระหนักถึงปญหาขยะที่ไมสามารถรีไซเคิลได เชน กลองโฟม แกวน้ำ 

และถุงพลาสติก ในป 2564 มีการดำเนินงาน ดังน้ี 

 จัดวางถังขยะคัดแยก 4 ประเภท ไดแก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปยก ขยะอันตราย 

 รณรงคใหมีการใช กลองอาหารหรือปนโตสวนตัว แทนการใชกลองอาหารพลาสติกหรือโฟม 

 รณรงคใหมีการใช ถุงผา เพ่ือใสกลองอาหารหรือปนโตแทนการใชถุงพลาสติก 

 สงเสริมการจัดการคดัแยกขยะพลาสติกอยางถูกวิธี และนำกลับมาใชใหมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจัดทำโครงการ 

“ลด ละ เลิก ใชแกวน้ำพลาสติก” เพื่อใหพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และยงัเปนการชวยลด

โลกรอนอีกทางหน่ึงดวย 

 สงมอบกลองนมครั้งที่ 5 รวมเปนจำนวน 12,000 กลอง โดยมอบใหกับพันธมิตร บิ๊กซี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยเปน

โครงการหลังคาเขียวท่ีผลิตจากกลองเครื่องดื่มรีไซเคิล ผานโครงการ “หลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก” 

โดยเด็มโกสมัครเปนผูอาสาเก็บกลองเครื่องดื่ม โดยนำสงที่หางบิ๊กซีซึ่งเปนจุดรับกลองหลัก  และบริษัท เต็ดตราแพ็ค จำกัด 

ผูผลิตกลองเครื่องดื่ม ริเริ่มโครงการรีไซเคิลกลองเครื่องดื่มเปนแผนหลังคา นำไปใหกับผูที่ตองการความชวยเหลือในพื้นท่ี

ประสบภัยตาง ๆ โครงการหลังคาเขียวมีการสี่อสารเรื่องความยั่งยืนและการคัดแยกขยะออกไปในวงกวาง หลังคา 1 แผน  

มีขนาด 0.9 x2.4 เมตร ใชกลองเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กลองในการผลิต 
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การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทำธุรกิจเปน สาเหตุของภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 

ซึ่งมีผลสะทอนกลับมายังธุรกิจและสังคม เชน ภัยธรรมชาติ ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เปนตน 

เด็มโก จึงใหความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาซึ่งเปนปจจัยหลักในการทำธุรกิจควบคูกับดูแลการใชทรัพยากรอื่น ๆ 

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหมากท่ีสุด มีแนวทางดังน้ี 

1. จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2. ใชพลังงานทดแทน เชน ติดตั้งชุดแผง Solar Cell ขนาดเล็ก พรอมหลอด LED จำนวน 3 ชุด ท่ีศาลาอเนกประสงค ติดตั้งชุดแผง 

Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริเวณสนามหญาและศาลาอเนกประสงค จำนวน 4 ชุดติดตั้งชุด Solar Cell โคมทางเดนิท่ี

บริเวณศาลพระพิฆเนศ จำนวน 4 ชุด ติดตั้งชุด Solar Cell โคมไฟสปอตไลท ท่ีบริเวณสนามหญา จำนวน 2 ชุด 

 
 

เด ็มโก   พ ิจารณาแล วว าการใช ไฟฟาเป นแหล งกำเ นิด 

กาซเรอืนกระจกในสำนักงานใหญ จึงกำหนดเปาหมายการลดการใช

พลังงานไฟฟาในเด็มโก (สำนักงานปทุมธานี) ลง 10% เทียบกับป 

2562 นอกจากน ี ้  เด ็มโก ม ุ  งส ู การเป นองค กรคาร บอนต่ ำ  

โดยอยูระหวางจัดทำแผนชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก 

 

 

 

กิจกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้ม ปี 2564 

 จัดใหมีกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบบริเวณเด็มโก เพื่อกระตุนใหพนักงานมีจิตสำนึกที่ดี  

ในการชวยกันสรางบรรยากาศ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงานใหดีขึ้น สงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร เมื่อวันท่ี  

12 มีนาคม 2564 
 

 
 

 ศูนยวิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สงบ คำคอ และอาจารยทนงศักดิ์ ยิ่งนคร ไดเขาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเพื่อเปนประโยชนสูงสุดในการ

ดำเนินงานโครงการและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการนำขยะ ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคครัวเรือนกลับมาใชประโยชนไดใหม ที่บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (โรงงานลพบุรี) (“DP”) ซึ่ง DP ไดบริจาค Zinc 

Dross ใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือเปนการศึกษาวิจัยตอไป เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 

 สงตอปฏิทินเกาเพ่ือนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล 

 จัดกิจกรรมปลูกตนไม “ฟาทะลายโจร” เน่ืองในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ 30 ป ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 โดยมอบสวน

สมุนไพรเพ่ือสาธารณประโยชนแกชุมชนใกลเคียง และถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันสวรรคต ณ บริเวณดานหนาสำนักงานเด็มโก เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 
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 เด็มโกตองการใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมอันเปนรากฐานของชีวิตและลมหายใจของมนุษย หากปาไม 

พ้ืนดิน ทะเล และระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหลงอาหารของเราจะไดรับผลกระทบ รวมไปถึงสัตวอ่ืน ๆ บนโลกก็จะใชชีวิต

ลำบาก ดังนั้นเด็มโกจึงจัดใหมีการแจกพันธุกลาไม ใหพนักงานนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่อยูอาศัยของตนเอง และ

มอบใหกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดาวเรือง เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เพ่ือคงไวซึ่งสมดุลของธรรมชาติตลอดไป 
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3.4.1 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

กลุมบริษัทเด็มโกไดใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งหมายถึง การดำเนินกิจกรรมขององคกรท้ังภายนอกและ

ภายในที่คำนึงถึงผลกระทบตอตัวองคกร สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการอยูรวมกันในสังคมอยางเปน

สุข ดังน้ันการดำเนินการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการองคกรใหพัฒนาไปสูการเติบโตอยาง

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน      

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนสวนหนึ่งของนโยบายแผนงานและกระบวนการดำเนินงาน

ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท่ีจะสรางมูลคาเพ่ิมใหกลุมบริษัทเด็มโกในอนาคต โดยในปจจุบันไดกำหนดแนวทางปฏิบัติไว

เบื้องตน คือในการสรางสรรองคกรที่มีความสามารถในการทำกำไร ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืนนั้น เด็มโกจะตองพิจารณาถึง

ประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั ้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งตองบริหารจัดการองคกรในรูปแบบที่จะเสริมสราง

ความสามารถในการแขงขันของเด็มโกควบคูไปกับการสรางสรรสิ่งที่ดีใหแกเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ของผูที่มีสวนได

เสียของเด็มโก ไมวาจะเปนพนักงาน ลูกคา ผูผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน หรือสังคมในวงกวาง เพื่อใหการดำเนินกิจการของ

องคกรประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำเนินการอยางถูกตองและจริงจัง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาจะสามารถดำเนินการให

บรรลุเปาหมายเปนไปตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีกำหนดไว สรางความมั่นใจตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรอยางแทจริง โดยเด็มโกมี

ความมุงมั่นท่ีจะใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการเติบโตท่ีสมดุลและมั่นคงในอนาคต  

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน ซึ ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน และใหตั้ง

คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนจากผูบริหารของเด็มโกเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการความยั่งยืน โดยคณะกรรมการ

ความยั่งยืนจะเปนผูกำหนดกรอบทิศทาง กลยุทธ และนโยบายทางดานความยั่งยืน เพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินการตามทิศทาง 

นโยบาย และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก มีการบูรณาการกรอบและประเด็นความยั่งยืนท่ีสำคัญ (Materiality) 

และแนวทางสูการพัฒนาความยั่งยืนที่มีความชัดเจน ในขณะที่คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนจะทำหนาที่แปลงนโยบายไป 

สูแผนการปฏิบัติและทำหนาที่กำกับดูแลใหฝายงานทางดานความยั่งยืนดำเนินการตามแผนและแนวปฏิบัติที่วางไว บุคลากรใน

องคกรตั้งแตระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีสวนรวมในการนำพาใหธุรกิจกาวไปขางหนา และเติบโตไดอยางยั่งยืน ทำให

ผูมีสวนไดเสียมั่นใจไดวากลุมธุรกิจเด็มโกดำเนินงานอยูบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถใน

การแขงขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม 

สำหรับนโยบายความรับผิดชอบของสังคม เด็มโกใหความสำคัญกับปจจัยแหงความสำเร็จท่ีใชเปนแนวทางในการบริหารให

เกิดความยั่งยืน ดานตาง ๆ ไดแก 

1. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอนักลงทุนและผูถือหุน 

6. การดำเนินการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และสังคม 
 

เป้าหมายปี 2564 

 การใหบริการสาธารณะแกชุมชน มากกวา 100 ช่ัวโมง 

 การเขารวมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน / ทองถ่ิน จำนวน 4 กิจกรรม ตอป 

 การรวมบริจาคโลหติของพนักงาน มากกวา 70,000 cc 

 กิจกรรมบริจาคทรัพย สิ่งของ เพ่ือการกุศล 4 กิจกรรม / ป 
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ผลการดาํเนินงานปี 2564 

 การใหบริการสาธารณะแกชุมชน 120 ช่ัวโมง 

 การเขารวมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน / ทองถ่ินจำนวน 4 กิจกรรม 

 การรวมบริจาคโลหติของพนักงาน 31,600 cc 

 กิจกรรมบริจาคทรัพย สิ่งของ เพ่ือการกุศล 7 กิจกรรม 
 

แนวทางการบริหารจดัการ 

1. กลุมธุรกิจเด็มโก มุงมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ บนพ้ืนฐานความรับผดิชอบตอชุมชน สังคม และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางและรักษาภาพลักษณและช่ือเสยีงท่ีดี รวมท้ังความนาเช่ือถือขององคกร เพ่ือใหไดรับการยอมรับและ

ความไววางใจจากชุมชนและสังคม ในภาพรวมอันจะนำไปสูความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน

ของกิจการ 

2. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมและชุมชน ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศตามความเหมาะสม 

3. มีสวนรวมในการทำกิจกรรมอันเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมเพ่ือเสรมิสรางคุณภาพ

ชีวิตใหกับผูมีสวนไดเสีย 

4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของ กลุมธุรกิจเดม็โก มีจติสำนึกท่ีดีและมีความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

5. การสงเสริมธรรมาภิบาลและจรยิธรรม 

6. ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล ในการดำเนินการตามมาตรฐาน และรายงานขอมลูท่ีเก่ียวกับการฝาฝน หรือการไม

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ เพ่ือชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม  

7. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และความปลอดภยั กอนเริ่มการทำงาน 

หรือการลงทุน หรือรวมทุนในกิจการใด ๆ เพ่ือวางแผนหรือเตรียมการปองกันท่ีเหมาะสม 
 

ในป 2564 เด็มโกจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมใหพนักงาน เพื่อสรางจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมในการทำงาน สามารถสราง

สุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งใหความสำคัญกับการมีสวนรวมในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

ควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม สรุปไดดังน้ี 

 ไดรับเลือกใหเปนศูนยประสานงานทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี  

พรอมทั้งผู บริหารกระทรวงแรงงาน ผู บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหนาสวนราชการจังหวัดปทุมธานี เจาหนาท่ี

สำนักงานประกันสังคม ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการใหบริการศูนยประสานงาน โดยมีกรรมการ ผูบริหารเด็มโก ใหการตอนรับเมื่อ

วันท่ี 15 มีนาคม 2564 
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 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม ภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคสนาม (Walk Rally) วัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานทราบถึงโครงสราง

การบริหารงานของเด็มโก ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบ

บริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวัสดิการที่พนักงานพึงไดรับ รวมถึงการรวมกิจกรรมภาคสนามเพื่อสรางเสริมพฤติกรรม

บุคลากรใหสอดคลองกับคานิยมหลัก i DEMCO สงเสริมการทำงานรวมกันเปนทีมและปลูกฝงความรักในองคกรอยางยั่งยืน 

 เด็มโกมีความมุงมั่นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืนในทุกมิติ จึงมีแนวคิดและมีการริเริม่

กระทำใน “นวัตกรรมของเดม็โก”  ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญที่จะผลักดันใหมีการพัฒนาองคกรไดตอเนื่องและเปนรูปธรรม จึง

กำหนดใหป 2564 เปนปของการทำกิจกรรม Innovation โดยใชชื่อโครงการวา “Innovation Program 1 : 1 : 1” ซึ่ง

หมายถึง 1 ป 1 สายงาน 1 โครงการ และจัดใหมีการประกวด แขงขัน ใหรางวัล นวัตกรรมดีเดนประจำป และจัดใหมีการ

อบรมในหลักสูตร “DEMCO Innovation Project” เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564  

 สรางวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมใหเขมแข็ง โดยจัดใหมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชันและ

เสริมสรางจริยธรรมในองคกร” โดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

เพ่ือสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมใหกับคณะผูบริหาร และพนักงานขององคกร เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2564  

 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู หัว เพื ่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย  ณ หองโถงสำนักงานใหญเด็มโก 

 การรวมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เปนกิจกรรมการรักษาและอนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมท่ีดีของไทย แมจะงดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนในหมูมาก ตามมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโควิด-19 เด็มโกไดสงตัวแทนพนักงานในการถวายเทียนพรรษา  

ณ วัดดาวเรือง ท่ีอยูใกลสำนักงานใหญ เพ่ือสืบทอดประเพณีสำคัญอยางตอเน่ือง 

 การบริจาคโลหิต เปนการสงเสริมใหพนักงานไดมโีอกาสบำเพ็ญประโยชนตอสังคม เสียสละบริจาคโลหิตเพ่ือเปนประโยชนตอ

เพ่ือนมนุษย โดยพนักงานไดเขารวมบริจาคโลหิตตามท่ีเด็มโกรวมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลราชวิถี ไดมาจัดบริการ

ใหที ่สำนักงานเด็มโก โดยไดดำเนินการตอเนื ่องเปนปที ่ 10 ซึ ่งในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหไมสามารถบริจาคโลหิตไดตาม

กำหนด ในชวงเวลาปกติจะมีการดำเนินการเปนประจำปละ 4 ครั้ง โดยในป 

2564 เด็มโกสามารถจัดใหมีการบริจาคโลหิตไดเปนจำนวน 2 ครั้ง คือวันท่ี 18 

กุมภาพันธ 2564 และวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพนักงาน ผูบริหารของ

บริษัทรวมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 71 คน ไดปริมาณโลหิตรวม 31,600 ซีซี 

แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของพนักงานในการบำเพ็ญประโยชน เสียสละบริจาคโลหิตเพ่ือเปนประโยชนตอเพ่ือนมนุษย  

 จัดกิจกรรมเด็มโก จิตอาสา ใหพนักงานเด็มโกรวมบริจาคเสื้อผา หนังสือ กระเปา รองเทา เครื่องใชไฟฟาเกา ของเลน ใน

โครงการ “เหลือ - ขอ เปลี่ยนสิ่งของเปนคาเทอมใหนอง ๆ มูลนิธิบานนกขมิ้น” เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมน้ีถือ

เปนสวนหนึ ่งของกิจกรรมเพื ่อสังคมตามนโยบายของเด็มโกที ่ใหความสำคัญกับการสงเสริมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสทางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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 ผูบริหาร พนักงาน รวมกันบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ แกมูลนิธิมิตรภาพ

สงเคราะหบานพักคนชราหญิงติวานนท จังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานสวัสดิการคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวนัท่ี 

7 เมษายน 2564 

 ตัวแทนเด็มโก มอบหนากากอนามัย สเปรย และเจลแอลกอฮอลใหกับองคการบริหารสวนตำบลสวนพริกไทย จังหวัด

ปทุมธานี เน่ืองในโอกาสครบรอบวันกอตั้งบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (โรงงานลพบุรี) มอบอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร หนากากอนามัยและกลองรอดตาย ใหกับ

โรงพยาบาลหนองมวง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2564 

 บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด รวมใจตานภัย COVID - 19 และเพ่ือเปนการรวมรณรงค ใชเทาเหยียบ - งดมือจับ - ระงับเช้ือ 

- เพ่ือตัวเรา โดยไดจัดทำอุปกรณจายเจลแอลกอฮอลแบบเทาเหยียบ สงมอบใหกับนายชัย ภูเจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนอง

มวง ณ ที่วาการอำเภอหนองมวง สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองมวง โรงพยาบาลหนองมวง และวัดบานใหมโสพิมพ จังหวัด

ลพบุรี เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 

 นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ ไดมอบหมายใหตัวแทนเด็มโก

มอบเครื่องคอมพิวเตอรจำนวน 5 เครื่อง พรอมทั้งเสื้อผา หนากากอนามัย 

ขนม ของเลนสำหรับเด็ก ใหกับโรงเรียนบานปรือพวงสำราญ ตำบลตาจาง 

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยมีนายสุรศักดิ์ จันออน ผูอำนวยการ

โรงเรียนและคณะคุณครูเปนผูรับมอบ เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 

 นายสุรสิงห ถาวร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานทรัพยากรบุคคล เปน

ผูแทนเด็มโกเดินทางไปรวมบริจาคสิ่งของ ขาวสาร อาหารแหง ใหกับคณะครูโรงเรียนบานสมปอยศึกษา อำเภอแมสอด 

จังหวัดตาก โดยมีนางมณีรตัน เขียวงาม ผูอำนวยการโรงเรียน เปนผูรับมอบ  

 

การปฏิบตัิตอ่พนักงานอยา่งเป็นธรรม 

การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน 

เด็มโกตระหนักวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต ซึ่งความทาทายขององคกรคือการ

เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม

หยุดนิ่ง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลตอทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสราง

แรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน 

นโยบายดานการบริหารงานบุคคล กลุมบริษัทเด็มโก มุงเนนขอปฏิบัติในดานสำคัญตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล คือ 

1. การเลือกสรรพนักงานท่ีมีศักยภาพและมีคณุธรรม 

2. การธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล 

3. การประเมินผลการปฎิบัติงานอยางโปรงใสและยุติธรรม 

4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ือง 

5. การสงเสริมธรรมาภิบาลและจรยิธรรมแกบุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

โดยมีขอปฏิบัติในนโยบายดังกลาว คือ 

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาทำงานโดยไมจำกัดจาก อายุ เพศเชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ศาสนา โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติท่ีตองการตามตำแหนงงานท่ีรับสมัคร 

2) การจายคาตอบแทนสำหรับชายและหญิงท่ีเทาเทียมกันในลักษณะงานมีคุณคาเทากัน 

3) การพัฒนาบุคลากรอยางท่ัวถึง เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของตำแหนงและความกาวหนาใน

สายอาชีพ 

4) การกำหนดและเปดเผยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนที่รับรู และเปดเผยผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานใหพนักงานทราบอยางโปรงใสและเปนธรรม 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
82 

5) การสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในสายงานอาชีพดวยการพัฒนาฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

6) การสงเสริมใหพนักงานเติบโตอยางยั่งยืนดานคุณธรรม จริยธรรมในบุคคลเพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี

และคนเกง พัฒนาความรู ความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตองานและบริษัท รวมทั้งสงเสริมใหมีการแสดงออกถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม 
 

เปาหมายป 2564 

 วิศวกร ผานการฝกอบรมไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง 

 พนักงานทุกคนไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ ไมนอยกวาปละ 18 ช่ัวโมง 

 รอยละ 50 ของตำแหนงระดับบรหิารท่ีวางไดรับการบรรจโุดยการเลื่อนตำแหนงงานภายใน 

 คะแนนการครองใจพนักงาน (Employee Engagement) เฉลีย่ >4 (Score) 
 

ผลการดำเนินงานป 2564 

 วิศวกร ผานการฝกอบรมเฉลีย่ 18.94 ช่ัวโมง 

 พนักงาน ผานการฝกอบรมเฉลี่ย 27.67 ช่ัวโมง 

 ผลการสำรวจระดับการผูกผันตอองคกร (Employee Engagement) เฉลี่ย 3.93 

 

ในป 2564 เด็มโกดำเนินงานสานตอตามแผนงาน DEMCO : 2020 – 2022 Year of Organization Development โดยมี

เปาหมายเพื่อสรางรากฐานใหแข็งแกรง โดยการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ของเด็มโก ใหมีตนทุนท่ี

เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการปรับรากฐานสำคัญ 4 ดาน คือ 
 

 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนษุยชน 

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนัน้ เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนในกลุมบริษัทเด็มโก ตระหนัก

และใหความสำคัญ โดยกำหนดไวในจรรยาบรรณเด็มโก ในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก ที่ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง 

 เด็มโกมุงเนนใหการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย

ความเคารพ  ใหเกียรติซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

ที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยแนวปฏิบัติดังกลาวเปนมาตรฐานจริยธรรมองคกรที่บุคลากรทุกคนในเด็มโก ตองถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด ซึ่งหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามระดับของความรายแรงแหงการกระทำและถือเปนการ

กระทำผิดทางวินัยดวย 

 เด็มโกใหความสำคัญตอกิจกรรมที่อาจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ดาน โดยยึดถือและปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของ โดยเด็มโกมีนโยบายอยางชัดเจนท่ีจะไมจางแรงงานเด็ก  ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไมเลือกปฏิบัติจาก
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ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคม นอกจากนี้เด็มโกยังใหความเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชน

ของพนักงานทุกระดับชั้น อยางเครงครัดโดยจะปกปอง และไมนำขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติสวนตัว คาจางเงินเดอืน 

ฯลฯ ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของรับทราบ โดยเด็มโกไดกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึงไดกำหนดใหมีการใชขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานซึ่งไดจัดทำเปนคูมือ สื่อสารใหกับพนักงานไดรับทราบ

ถึงกฎ ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับการทำงานและมีการปฐมนิเทศกอนการเริ่มปฏิบัติงาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนฉบับเต็ม ไดถูกเผยแพรในเว็บไซตเด็มโก 

www.demco.co.th/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายสิทธิมนุษยชน 
 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1. กลุมธุรกิจเด็มโก เคารพในสิทธิมนุษยชนดำเนินการคัดเลือกบุคลากรโดยไมแบงแยกในเรื่อง เพศ เช้ือชาติและหรือศาสนา 

2. กลุมธุรกิจเด็มโก คำนึงถึงความสามารถของบุคลากรโดยไมอิงกับเพศ เช้ือชาติและ/หรือศาสนา 

3. กลุมธุรกิจเด็มโก จะไมรวมทำธุรกิจกับคูคาและหรือผูรวมทำธุรกิจที่เปนที่ทราบดีวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผิด

กฏหมายในดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล 
 

จำนวนพนักงานและความหลากหลาย 

เด็มโกใหความสำคัญกับพนักงาน 

โดยพนักงานทุกคนจะไดรับโอกาสในการ

เขาถึงสิทธิประโยชนและสวัสดิการ การอบรม

เพ ิ ่มท ักษะตาง ๆ รวมถึงการได ร ับการ

ประเมินผลการทำงาน และความกาวหนาทาง

อาชีพไดอยางเทาเทียม โดยไมมีการกีดกัน

ทางเพศ อายุ สัญชาติและเช้ือชาต ิ

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.demco.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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การปรับรากฐานสำคัญดานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

• การพัฒนาปรับปรุงดานการคดัเลอืกและสรรหาบุคลากร (Recruitment Transformation) 

1) เพ่ิมชองทางในการสรรหาบุคลากรในตำแหนงงานบริหารและตำแหนงงานท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและสรรหาไดยาก โดยใช

บริการเพิ่มเติมทางบริษัทจัดหางานระดับประเทศและภูมิภาค (Head Hunter) นอกเหนือจากสื่อการรับสมัครงานอ่ืน 

เชน Jobtopgun, JobsDB ซึ่งเปนเว็ปไซตรับสมัครและหางานออนไลนระดบัแนวหนาของประเทศท่ีมีตำแหนงงานกวา 

14,000 ตำแหนงตอวัน  

2) ในชวงสถานการณของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ทำใหเด็มโก ตองงดกิจกรรมในการดำเนินงานรับสมัครงานทาง

กิจกรรม Job Fair ของทางมหาวิทยาลัยชั ้นนำ แตเด็มโกยังคงสรางความสัมพันธทางวิชาการกับคณาจารยคณะ

วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Campus Network) เชน การเชิญคณาจารยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี บรรยายใหความรูเพ่ิมเติมในวิชาชีพวิศวกร เปนตน 

• การพัฒนาดานการธำรงรักษาทรพัยากรบุคคลเพ่ือใหพนักงาน มีความภาคภมูิใจและผูกพันตอองคกร (Loyalty & Bonding) 

(1) สื่อสารใหความชัดเจนเกี่ยวกับการทำ Employee Engagement Survey แกกลุมผูบังคับบัญชา กลุมผูบริหารและ

กลุมพนักงาน โดยการทำ Employee Engagement Survey เปนเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสรางใหพนักงานรูสึกเปน

สวนหนึ่งขององคกร แสดงถึงความเอาใจใสดูแลพนักงานเปนอยางดี ใหพนักงานอยากรวมงานในระยะยาว และเกิด

ความจงรักภักดีตอองคกรไดในที่สุด นอกจากนั้นยังชวยทำใหพนักงานคนพบปญหาและแจงกลับสูองคกรไดอยาง

รวดเร็ว ทันทวงทีและชัดเจน ทำใหองคกรสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

(2) ปรับปรุงชองทางการสื่อสารขาวสารของเด็มโก เพ่ือใหพนักงานไดรับขอมูลท่ีสะดวกและแลกเปลี่ยนขาวสารไดมากข้ึน 

เชนจัดตั้ง ไลนกลุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน /  ไลนกลุมพนักงานผูทำโครงการ Innovation /  ไลนกลุม

พนักงานทุกระดับ และ Facebook แจงขาวสารท่ีเปนทางการของเด็มโก เปนตน 

(3) จัดกิจกรรมและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเสริมสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับเด็มโกและ

กับสังคมชุมชนโดยรอบอยางสม่ำเสมอ 

• การปรับปรุงพัฒนาดานการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

1) ใชแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน โดยเช่ือมโยงเปาหมายการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลรวมเปาหมายขององคกร  

2) พิจารณาเกณฑการประเมินผลพนักงานโดยกำหนดหัวขอการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะและ

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูรับการประเมิน เปนกลุมพนักงานระดับบริหารและพนักงานท่ัวไป 

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนดานคุณธรรม จริยธรรมในบุคคลเพื่อใหพนักงานไดรับการ

พัฒนาใหเปนคนดีและคนเกง พัฒนาความรู  ความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร รวมทั้งสงเสริมใหมีการ

แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม แมวาสถานการณปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการจัด

อบรม บรรยายเปนกลุมไมสามารถทำได แตเด็มโกไดจัดหาชองทางในการสงเสริมจริยธรรม การตอตานการทุจริต ใหแก
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พนักงานไดศึกษา ทบทวนโดยไดนำหลักสูตร HRD - E Learning ท่ีจัดโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 

การอบรมในหลักสูตร “สุจริตไทย” กำหนดใหพนักงานอบรมพรอมไดรับวุฒิบัตรผานการอบรม 
 

เด็มโก มีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยมุงพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถพิเศษ ทัศนคติและ

ความมีคุณธรรม จรรยาบรรณของบคุลากรเด็มโกทกุคน เพื่อใหเกิดความสำเร็จในนโยบายดังกลาว เด็มโกจึงมีนโยบายสงเสรมิให

พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับพนักงานจนถึงผูบริหารระดับสูงไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถทั้งดานทฤษฎี และ

ควบคูไปกับการปฏิบัติงานจริงอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหเกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเด็มโกจัดใหมีการ

ฝกอบรม  เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะดานจากคำแนะนำของผูท่ีมีประสบการณในแตละสายงาน รวมถึงการจัดใหพนักงาน

ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปฏบัิติงาน และสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมการอบรมสมันาตามสายงานท่ีเก่ียวของอยางสม่ำเสมอ

ทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ เด็มโกไดมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ใหกับพนักงาน รวมทั้งจัดให

พนักงานไดมีโอกาสพัฒนาความรูในการใชภาษาอังกฤษดวยการจัดหลักสูตรฝกอบรมภายใน และดำเนินการจัดสอนจากผูบรหิาร

และพนักงานชาวตางชาติของเด็มโก  

การพัฒนาศักยภาพท่ีมีประสิทธิภาพชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ และผลักดันใหกลุมบริษัทเด็มโกสามารถ

ประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย นำไปสูวิสัยทัศนในการเปนบริษัทไฟฟาช้ันนำดานนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล 

 

เด็มโกใหความสำคัญกับการพัฒนากรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียน จึงมีแนวทางพัฒนาบุคลากรของเด็มโก ดังน้ี 

(ก) การพัฒนากรรมการบริษัท 

1. เด็มโก จัดใหกรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรท่ี

ส งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัต ิงานของ

คณะกรรมการบริษัท เพื ่อเปนการพัฒนา สนับสนุน 

และสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

2. เด็มโก จะเปดเผยขอมูลการเขารับการพัฒนาและ

ฝกอบรมของกรรมการในปท่ีผานมา 

3. เด็มโก สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการไดรับการ

อบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ 

ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ 

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึน 

(ข) การพัฒนาผูบริหาร 

1. เด ็ม โก กำหนดให ม ีสมรรถนะสำหร ับผ ู บร ิหาร 

(Managerial Competency) เพื ่อใชเปนพื ้นฐานใน

การพัฒนาผูบริหารใหมีทักษะ ความรู ความสามารถใน

การทำงานใหประสบความสำเร็จ 

2. จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมและแนวทางการพัฒนา

อื่น ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสมรรถนะสำหรับ

ผูบริหาร ใหกับผูบริหารของเด็มโก 

(ค) การพัฒนาพนักงาน 

1. เด็มโกกำหนดใหมีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional 

Competency) สำหรับพนักงานในแตละบทบาทงาน 

เพื่อใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาพนักงานใหมีทักษะ 

ความรู ความสามารถในการทำงานใหประสบความสำเร็จ 

2. เด็มโกสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาองคความรูใหมใน

ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และการใชชีวิต

ทำงานในรูปแบบวิถีใหม New Normal อันเน่ืองมาจาก

สถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 โดยจัดใหมี

การเรียนรู ฝกอบรมผานทาง ระบบออนไลน Zoom 

และหร ื อ  Microsoft Team ในหล ั กส ู ต ร  Digital 

Literacy ที ่จ ัดโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

สำนักงาน ก.พ. และการอบรมในหัวขอหลักสูตร “สุจริต

ไทย” ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีไดรับการวิจัย และจัดทำข้ึนโดย

ไดรับความรวมมือของนักวิชาการ อาจารยครู และ

องคกรตาง ๆ ท่ีเห็นความสำคัญของปญหาทุจริตคอรรัป

ชันในประเทศไทย หลายองคกรชั้นนำในประเทศไทยได

นำหลักสูตรนี้ ใชในการปลูกจิตสำนึก ในการตอตาน

ทุจร ิตคอร ร ัปชัน ให แนวทางในการดำเนินชีว ิตท่ี

เหมาะสม เพื่อจะไมกระทำการคอรรัปชัน เชนองคกร

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ สำนักงานจเรตำรวจแหงชาติ เปนตน 

3. เด็มโกจัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานใหมทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เพื ่อใหพนักงานใหมมีความเขาใจใน

วิสัยทัศน คานิยม นโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท จรรยาบรรณ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

ขอบังคับเกี ่ยวกับการทำงาน นโยบายการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชัน ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบ

บริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวัสดิการ 
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ที่พนักงานพึงไดรับ รวมถึงการรวมกิจกรรมภาคสนาม

เพ่ือสรางเสริมพฤติกรรมบุคลากรใหสอดคลองกับคานิยม

หลัก i DEMCO สงเสริมการทำงานรวมกันเปนทีมและ

ปลูกฝงความรักในองคกรอยางยั่งยืน 

4. เด็มโกกำหนดใหหัวหนางาน ผูจัดการรวมกับพนักงาน

ผูใตบังคับบัญชา จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual   

Development Plan : IDP) ประจำป เพ่ือใหมีการพัฒนา

ทักษะ องคความรูแกพนักงาน อยางตอเน่ือง 

 

นโยบายการพัฒนาทักษะความสามารถของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการพ ึงต ิดตามการเปล ี ่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางสม่ำเสมอ เพื ่อที ่จะ

สามารถประเมินไดวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผล

กรกะทบอยางไรตอกลุมบริษัทเด็มโก  คณะกรรมการ

จำเปนต องได ร ับการพัฒนาทักษะ ความร ู ความ

เชี ่ยวชาญใด เพิ ่มเติมหรือไม เพื ่อใหสอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงเหลานั้น ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาความรู 

(Knowledge) การพ ัฒนาท ักษะท ี ่จำเป นสำหรับ

ก ร รมกา ร  ( Skills) แล ะกา รพ ัฒนาพฤต ิ ก ร ร ม 

(Behavior)  

2. คณะกรรมการพึงหารือรวมกันถึงผลการดำเนินงานของ

กลุมบริษัทเด็มโก แลวประเด็นปญหาตาง ๆ ที่ระบุพบ 

โดยนำไปเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานทั้งในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต เพื่อวิเคราะหถึงจุดออน จุดแข็ง 

และอุปสรรคตาง ๆ ตลอดจนระบุประเด็นสำคัญตาง ๆ 

ที่ตองการมุงเนนเปนพิเศษ เพื่อใหการประกอบธุรกิจ

ของกลุ มบริษ ัทเด็มโก ม ีเปาหมายที ่ช ัดเจน และ

เฉพาะเจาะจง สรางมูลคาใหกลุมธุรกิจเด็มโก

  การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ชื่อกรรมการ DCP DAP 
ACP, 

AACP 
RNG 

FND, 

FSD 
RMP ACEP อ่ืน ๆ 

1. นางประพีร ปุยพันธวงศ DCP 

194/2014 

DAP 

46/2005 

  FND 

24/2005 

  RCP18/2008 

2. นายนริศ ศรีนวล DCP 

114/2009 

 AACP 

20/2015 

  RMP 

6/2015 

  

3. นายเสริมศักด์ิ จารุมนัส DCP 

199/2015 

DAP 

107/2014 

AACP 

33/2019 

RNG 

6/2014 

   BMD 5/2017 

BMT 7/2019 

ITG 14/2020 

4. นายปริญช ผลนวิาศ DCP 

71/2006 

DAP 

2/2003 

ACP 

20/2007 

   ACEP 

6/2013 

CSP22/2007 

MIA 3/2008 

ACPG10/2014 

ELP 3/2016 

5. นายปราโมทย อินสวาง DCP 

59/2005 

      IOP 6/2017 

6. นายปญญ เกษมทรัพย DCP 

140/2010 

 ACP 

37/2011 

 FSD 

10/2010 

  MFM 6/2011 

MIA 11/2011 

MFR14/2012 

MIR 12/2012 

7. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ  DAP 

36/2005 

ACP 

6/2005 

 FND 

24/2005 

  FSD39/2019 

8. นายโอฬาร ปุยพันธวงศ DCP 

221/2016 

       

9. นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร  DAP161/

2562 
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ชื่อกรรมการ DCP DAP 
ACP, 

AACP 
RNG 

FND, 

FSD 
RMP ACEP อ่ืน ๆ 

10. นายพงษศักด์ิ ศิริคุปต  DAP 

46/2005 

   RMP 

3/2014 

ACEP 

13/2014 

 

11. นายไพฑูรย กำชยั  DAP 

85/2010 

   RCL 

13/2018 

 SFE 31/2019 

CRC 2/2019 
 

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 

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 IOP = Independent Observer Program 

MIR = Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

ITG = IT Governance and Cyber Resilience Program 

 

       ในป 2564 กรรมการเขารวมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูในการทำหนาท่ีกรรมการ โดยมจีำนวนกรรมการ 

มากกวารอยละ 75 ของจำนวนกรรมการท้ังคณะ เขาอบรมสมัมนากิจกรรม  ตาง ๆ อาทิ 

• การเขารวมสัมมนา "Post - Expectations :  

A Power and Energy Dialogue with New 

Governors Electric Utilities." ของนายนริศ ศรีนวล  

จัดโดย  IEEE.PES. (Thailand) 

• การเขารวมงานสัมมนา "Flexibility and Enabling 

Technologies for Deregulated Market" ของนาย

นริศ ศรีนวล จัดโดย IEEE PES Webinar. 

• การเขารวมสัมมนา "Director Forum (R - DF1/2564 )" 

ของนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส จัดโดย IOD 

• การเขารวมสัมมนา "National Director Conference  

(NDC 1/2564 )" ของนายเสริมศักดิ ์ จารุมนัส จัดโดย 

IOD 

• การเขารวมสัมมนาเรื่อง “เพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการ

ทำงานของผูสังเกตการณ แนวปฎิบัติ และ สิทธิ การทำ

หนาที่ของผูสังเกตการณภายใตการดำเนินงานโครงการ

ขอตกลงคุณธรรม” ของนายปราโมทย อินสวาง  จัดโดย

องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 

• การเขารวมงานสัมมนาประจำป 2564 (2021 TBCSD 

Annual Seminar) : Vision 2050 ของนายปราโมทย 

อินสวาง จัดโดยองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

( Thailand Business Council for Sustainable 

Development : TBCSD )  

• การเขารับฟงบรรยายพิเศษ “บทบาทขององคกรพันธมิตร

ในการรวมสนับสนุนการสรางความยั่งยืน ของภาคธุรกิจไทย

รวมกับ TBCSD” ของนายปราโมทย  อินสวาง จัดโดย 

World Business Council for Sustainable 

Development : WBCSD   

• การเขารวมรับฟงบรรยาย “กรณีศกึษา TFRS15 รายไดจาก

สัญญาที่ทำกับลูกคา” ของนายปริญช ผลนิวาศ จัดโดย

สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ 

• การเปนวิทยากรผูดำเนินรายการเสวนาทางวิชาการเน่ืองใน

วันรพี “ปญหาการปฏิบัติตามสัญญาในวิกฤตโรคระบาด

รายแรง Covid - 19” ของนายปญญ  เกษมทรัพย  จัดโดย

มูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย รวมกับศูนยนิติศาสตร คณะ

นิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
88 

• การเข าร วมส ัมมนา “Reimagining your business 

with AI” ของนายช ัยว ัฒน  เล ิศวนาร ินทร   จ ัดโดย 

McKinsey &  Company 

• การ เข  า ร  วมส ั มมนา  Deliver Superior Customer 

Experience, Remotely ของนายชัยวัฒน เลิศวนารินทร 

จัดโดย Google Workspace 

• การเขารวมสัมมนา Supply Chain Cybersecurity ของ

นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร จัดโดย Oliver Wyman 

Digita 

• การเขาร วมสัมมนา Myths, realities, and the new 

normal of digital business building ของนายชัยวัฒน 

เลิศวนารินทร จัดโดย McKinsey & Company 

• การเขารวมสัมมนา Zero - Trust Cyber Security ของ

นายชัยวัฒน  เลิศวนารินทร จัดโดย CIO Academy 

Asia 

• การเขารวมสัมมนา Top tech trends: What do they 

mean for your organization ของนายชัยวัฒน  เลิศ

วนารินทร จัดโดย McKinsey & Company 

• การเขารวมสัมมนา Digital Transformation of your 

frontline workforce ของนายชัยวัฒน  เลิศวนารินทร 

จัดโดย Microsoft APAC 

• การเขารวมสัมมนา Leadership Strategies To Build A 

Cyber-Resilient Workforce ของนายชัยวัฒน  

เลิศวนารินทร จัดโดย CIO Academy Asia 

• การเข าร วมสัมมนา Drive a culture of innovation 

and data-driven decision making ของนายชัยวัฒน  

เลิศวนารินทร จัดโดย Google Workspace 

• การเข  าร  วมส ัมมนา Building the future of work 

through innovation and collaboration ข อ งน าย

ชัยวัฒน  เลิศวนารินทร จัดโดย Google Workspace 

• ก า ร เ ข  า ร  ว ม ส ั ม ม น า  Building Organization 

Sustainability with Data-Driven Cloud Strategy  

ของนายช ัยว ัฒน   เล ิศวนาร ินทร   จัดโดย Fujitsu 

Thailand 

• การรับฟงการบรรยาย “การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

และ เส ร ิ มสร  า งจร ิ ย ธรรมในองค  ก ร”  ของนาย

ปราโมทย อินสวาง นายโอฬาร ปุยพันธวงศ  

นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต และนายไพฑูรย กำชัย บรรยาย

โดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรม

ประจำสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง 

• การเขาอบรม “กลไกการลดกาซเรือนกระจกในบริบท

ของสมารทกริด”  ของนายพงษศักดิ์  ศิริคุปต และนาย

ไพฑูรย  กำชัย จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• การเข าอบรม “Smart Energy in Smart City” ของ

นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต และนายไพฑูรย  กำชัย จัดโดย 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• การเข าอบรม “การประย ุกต  ใช   Big Data / Data 

Analytics ในองคกร” ของนายพงษศักดิ์  ศิริคุปต และ

นายไพฑูรย  กำชัย จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• การเข าอบรม “AMI : The fundamental of Smart 

Grid towards Smart City”  ของนายพงษศักดิ์  ศิริคุปต 

และนายไพฑูรย  กำชัย จัดโดย สำนักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• การเขาอบรม “Distributed Energy Resource (DER) 

Management ในรูปแบบ Virtual Power Plant” ของ

นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต และนายไพฑูรย  กำชัย จัดโดย 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• การเขาอบรม “การทำงานรวมกันระหวาง Demand 

Response แ ล ะ  Virtual Power Plant” ข อ งน า ย

พงษศักดิ ์  ศิร ิคุปต และนายไพฑูรย กำชัย จัดโดย 

สำน ักงานนโยบายและแผนพล ั ง งาน กระทรวง

พลังงาน 

• การเขาอบรม “Wheeling Charge และโครงสรางคา

ไฟฟาของประเทศไทย” ของนายพงษศักดิ์  ศิริคุปต และ

นายไพฑูรย  กำชัย จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• การเขาอบรม“Creating Valuable Innovation เสริมสราง

นวัตกรรมใหสรางคุณคา” ของนายไพฑูรย  กำชัย จัดโดย  

บ.พีเพิลแวลูโซลูช่ันโพรไวเดอร จำกัด 

• ก า ร เ ข  า ร  ว ม ส ั ม ม น า  “ THE SECRET SAUCE 

STRATEGY FORUM 2022 คัมภีรกลยุทธฝาวิกฤตป 

2022” ของนายไพฑูรย กำชัย จัดโดย The Standard  
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นอกจากการจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาความรูในสวนท่ีเก่ียวของกับสายงานแลว เด็มโกยังเห็นถึงความสำคญัของการให

ความรูในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 อบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามภายในระบบบริหาร

คุณภาพ (ISO9001 : 2015) โดย ดร.ชัชวาล เลิศสุโภช

วณิชย จากบริษัทซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

แมเนจเมนท จำกัด เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 

 อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร  “ Creating Valuable Innovation 

เสริมสรางนวัตกรรมใหสรางคุณคา” วัตถุประสงคเพื่อใหผู

เขาอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนทีมงาน

ใหสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณคา และเกิดข้ึนไดจริง และสามารถ

วิเคราะห ประเมิน และเสนอไอเดียนวัตกรรมท่ีมีคุณคาและ

พัฒนาการทำงานขององคกรได วิทยากรโดยอาจารยธงชัย 

โรจนก ังสดาล อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 

 อบรมหลักสูตร “กระบวนการนวัตกรรมดวยการคิดเชิง

ออกแบบ”  เพ ื ่อให ผ ู  เข าร ับการฝ กอบรมได  เร ียนรู

กระบวนการทางนวัตกรรม โดยใชการคิดเชิงออกแบบเปน

เครื่องมือสำคัญในการสรางทักษะทางความคิด และการแก

ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

 หลักสูตร “หลักการทั่วไปของการบริหารสัญญา และความ

เสี ่ยงของงานกอสราง” เพื ่อเสริมสรางความเขาใจใน

หลักการบริหารสัญญาและการบริหารความเสี ่ยงในงาน

กอสราง สามารถวิเคราะหและเขาใจเทคนิคการควบคุม

และติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง อบรมโดยวิทยากร 

ดร.มงคล อ ัศวด ิลกฤทธ ิ ์  ประธานสาขาการจ ัดการ

อสังหาริมทรัพยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2564  

 อบรมหลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน ความรูเกี่ยวกับโรคติดตอโควิด - 19 

และกฎหมายแรงงงานและการแรงงานสัมพันธ” โดย

วัตถุประสงคเพื ่อใหพนักงานมีความรู เกี ่ยวกับกองทุน

ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ความรูเกี่ยวกับโควิด - 

19 กฎหมายแรงงานและการแรงงานสัมพันธ โดยวิทยากร

จากสภาองคการนายจางผูประกอบการคาไทย เมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2564 

 

การสงเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม 

การพัฒนาองค ความร ู  เช ิงนว ัตกรรมจะช วยสร าง

มูลคาเพิ่มและคุณคาใหแกธุรกิจและสังคม อีกทั้งเปนการเปด

โอกาสใหพนักงานแสดงศักยภาพของตนเอง ในป 2564 เด็มโก 

ไดริเริ่มโครงการสงเสริมนวัตกรรมองคกร (Innovation Year) 

โดยใชชื ่อโครงการวา “Innovation Program 1 : 1 : 1” ซึ่ง

หมายถึง 1 ป 1 สายงาน มีโครงการ Innovation นำเสนออยาง

นอย 1 โครงการ ไดรับความสนใจจากพนักงานสงโครงการเขา

รวมประกวดจำนวน 9 กลุมซึ่งเปนโครงการที่สะทอนความคิด

สรางสรรคและความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาประยุทตใชในกระบวนการทำงานจนสามารถตอยอดเปนนัตกรรมองคกร 

ทีมชนะเลิศประเภทนวัตกรรมที่คิดคนขึ้นใหม ไดแก 

โครงการการเชื่อมกราวร็อดขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 ม. 

ดวยเครื ่องตัดแกส ตามราง" ฝายผลิต บริษัท DEMCO 

POWER โรงงานลพบุรี ซ ึ ่งร ิเร ิ ่มจากปญหาดานคุณภาพ

เน่ืองจากเดิมเราใชพนักงานในการเช่ือม บางครั้งแนวเช่ือมไม

สม่ำเสมอพนักงานเกิดความเมื่อยลาและเจ็บตา ประกอบกับ

ไดจำนวนชิ้นงานไมทันตอความตองการของลูกคา ทำใหเสีย

โอกาส ไมสามารถรับงานเพ่ิมได พนักงานเลยไดรวมกันระดม

ความคิดในการแกปญหาโดยไดนำเสนอเครื่องตัดแกสตาม

รางท่ีไมไดใชงานแลวนำมาติดหัวเช่ือม 2 หัว เพ่ือเพ่ิมจำนวน

ใหสามารถเชื่อมงานไดจำนวนที่มากขึ้น ผลการดำเนินงาน

สามารถผลิตชิ้นงานได มากกวาวิธีการเดิมเฉลี่ย 60 ตัว / 1 

จุดเช่ือม สามารถประหยัดเวลาในการเช่ือมลง 9.6 นาที / ตัว 

ทำใหต นทุนคาแรงผลิตลดลง เฉลี ่ย 12.22 บาท / ตัว 

โครงการนี้ชวยใหบริษัท DEMCO POWER โรงงานลพบุรี

สามารถเปนผูชนะ Bidding งานกราวดร็อด ไดงานเพ่ิมข้ึนใน

ปจจุบัน จำนวน 48,687 ตัว 

รองชนะเล ิศ ได แก  โครงการ การประยุกต ใช

โปรแกรม PDF มาใชในการตรวจสอบความถูกตองของแบบ

แปลนและรายการคำนวณ เพ่ือชวยลดความสิ้นเปลืองในการ

ใชทรัพยากรของบริษัท  เชน  กระดาษ หมึกพิมพ และลด

คาใชจายในสวนของคาวัสดุอุปกรณสำนักงานลง โดยได
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นำเอาความสามารถของโปรแกรม PDF มาประยุกตใชในงาน

ออกแบบดานวิศวกรรมโยธา โดยเริ่มทดลองใชเมื่อวันที่ 1 

เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน

สามารถลดการปริ้นกระดาษลงไดท้ังสิ้น 3,658 แผนเทียบเทา

กับกระดาษ 7.32 รีม คิดเปนเงิน 1,830 บาท และลดการใช

หมึกพิมพ 0.21 ตลับหมึก คิดเปนเงิน 1,680 บาท 
  

 

 

การดูแลและสรา้งการมีส่วนร่วมใหก้บัพนักงาน 

เด็มโกถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุด เปนผูขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จและการพัฒนาอยางยั่งยืน การดูแล

พนักงานใหเกิดความผูกพันกับองคกร และการสรางองคกรใหทุกคนอยากรวมทำงานดวย จึงเปนประเด็นสำคัญ เด็มโกจัดใหมี 

“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” ตาม พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 ดวยวิธีการเลือกตั้งผูสมัครเปนตัวแทนของ

พนักงานและไดรับการลงคะแนนคัดเลือกจากพนักงานดวยกัน เพื่อทำหนาที่เปนตัวแทนของพนักงาน ใหคำปรึกษา เสนอแนะ

ความเห็นแกนายจาง รวมไปถึงรวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการ และสภาพการทำงานแกพนักงานอยางเหมาะสมและทั่วถึง 

รวมไปถึงการดูแล ตรวจสอบ และควบคุม เพ่ือใหสวัสดิการท่ีมีอยูบังคับใชไดจริง และเปนประโยชนแกพนักงานทุกระดับเทาเทียม

กัน เปนชองทางเพื ่อชวยใหความคิดเห็นของพนักงานไดรับการรับฟง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

ประกอบดวยตัวแทนฝายพนักงานจำนวน 8 คนท่ีมาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการปฏบัิติหนาท่ี 2 ป นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

เด็มโกมุงมั่นในการเปนสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการดานแรงงานที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคมธำรง

รักษาบุคลากร สรางสรรสวัสดิการและแรงงานสัมพันธสูระดับประเทศ ท่ีสามารถเปนตนแบบใหกับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ 

นำไปใชเปนแบบอยางในการพัฒนาองคกรใหดียิ่งข้ึนท้ังในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และขวัญกำลังใจของลูกจาง  ในป 2564 จึง

ไดเขารวมการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเปนสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจำป 

2564 จาก สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี  

 ผลการพิจารณา เด็มโกไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน

ระดับประเทศ ซึ่งแมในการเขายื่นประกวดเปนปแรกท่ีตั้งเปาหมายเพียงผานเกณฑในระดับจังหวัด แตจากคะแนนการประเมินท่ีสูง 

อยูในระดับประเทศไดในปแรกที่ยื่นประกวด นับเปนความภาคภูมิใจของฝายจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน สายงาน

ทรัพยากรบุคคล และกลุมพนักงานทุกระดับช้ัน 
 

สานตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานอยางตอเนื่อง (Employee Engagement) 

เด็มโกมีการสำรวจความผูกพันตอองคกรของพนักงาน (Employee Engagement) ปละ 2 ครั ้ง ดวยความโปรงใส 

นาเชื่อถือ ทั้งดานความเปนอิสระและเก็บรักษาความลับในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อใชพัฒนาปรับปรุง ปจจัยดาน

ตาง ๆ  ในสวนหลัก ๆ คือความผูกพันของพนักงาน และปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันหรือความพึงพอใจของพนักงาน เชน ความ

ภูมิใจในองคกร โอกาสในหนาที่การงาน คุณภาพของชีวิตการทำงาน รวมทั้งสรุปและวิเคราะหผลอยางเปนกลางโดยมีนโยบายนำ

เสียงสะทอนจากพนักงานมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดกิจกรรมสรางสรรค และพัฒนาองคกรใหมีมาตรฐาน ดูแลพนักงาน

เทียบเทาบริษัทในอุตสาหกรรมเดยีวกัน เพราะมีความเช่ือวา “พนักงาน” คือกลไกสำคัญท่ีทำใหกลุมบรษัิทเด็มโกเติบโตอยางยัง่ยนื 

คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ป 2560, 2561, 2562  2563 และ 2564 มีระดับคะแนนที่สะทอนถึงความ 

พึงพอใจและความผูกพันท่ีมีตอหนวยงานของตนและของบริษัทอยางตอเน่ืองในระดับดีมาโดยตลอด ตั้งแตเริ่มทำการสำรวจโดยได

คะแนนท่ี 3.72, 3.74, 3.74, 3.83 และ 3.93 สูงตอเน่ืองเปนลำดับ  

ทั้งนี้เด็มโกไดพยายามสื่อสารทิศทางธุรกิจ ความเคลื่อนไหวในองคกรและขาวสารตาง ๆ ใหพนักงานทราบเปนระยะผาน

ชองทางที่หลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจของทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นและการสรางแรงบันดาลใจใหกับ

พนักงานในการทำงาน 
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การบริหารคาตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

เด็มโกไดทำการสำรวจคาตอบแทน (Salary Survey) ระหวางอุตสาหกรรมใกลเคียง เพื ่อนำมาทบทวนและปรับปรุง

หลักเกณฑคาตอบแทนใหเหมาะสม รวมถึงศึกษาการบริหารคาตอบแทนใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการของพนักงานรุน

ใหม และการจายคาตอบแทนระยะยาว 
 

รูปแบบการประเมินผล 

เด็มโกมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานอยางครบถวน โดยใชดัชนี

วัดผลการปฏิบัติงานและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) ที่สอดคลองกับแผนธุรกิจของ 

เด็มโก โดยเกณฑการประเมินไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับระดับของพนักงาน ซึ่งพนักงานรับทราบลวงหนา ภายหลังการประเมนิ 

ผูบังคับบัญชาจะทำการสื่อสารใหพนักงานทราบและใหคำชมเชยในสิ่งที่พนักงานปฏิบัติไดดี รวมทั้งคำแนะนำเพื่อปรับปรุงในสิ่ง 

ท่ีพนักงานยังสามารถพัฒนาได ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชนตอตัวพนักงานและตัวองคกร 
 

การจัดการความรู 

เด็มโกสงเสริมการเรียนรูของพนักงาน โดยกำหนดใหมีการกำหนดองคความรูองคกร สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการ

เรียนรู รวมถึงติดตามประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการจัดการความรูภายในองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงพัฒนารูปแบบ / 

เครื่องมือในการจัดการความรูองคกร เชน จัดใหมีการเรียนรูฝกอบรมผานทางระบบออนไลน Zoom และ/หรือ Microsoft Team 

ในชวงท่ีมีการระบาดของโควิด-19  

องคความรู 

1. ความรูท่ีใชในการทำงานท่ีสำคัญ เชน PM / WI 

2. ความรูเก่ียวกับการทำงานจากประสบการณการทำงาน (Experience)  

3. การลองถูกลองผิด บทเรียนท่ีเคยไดรับมากอน (Lesson Learned) 

4. เทคนิควิธีทำงานตาง ๆ 
 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของพนักงาน 

เด็มโกใหความสำคัญกับพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่พนักงานควรไดรับ ควบคูไปกับ

สวัสดิการที่ดี นอกจากจะดึงดูดใหมีผูตองการมารวมงานกับเด็มโกแลว ยังมีสวนชวยในการรักษาพนักงานปจจุบันไวกับเด็มโก 

สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานท่ีดีข้ึนขององคกรอีกดวย นอกจากสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกำหนดแลว เด็มโกยังจัดสวัสดิการ

อื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเปนประโยชนตอพนักงาน ครอบคลุมถึงดานสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เวลา

พักผอนสวนตัว การวางแผนการออมกอนการเกษียณ  ซึ่งการสื่อสารภายในองคกรเปนเรื่องยุงยาก ดวยจำนวนพนักงานจำนวน

มาก เด็มโกจึงใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รับหนาที่เปนหูเปนตาในการตรวจสอบและควบคุมใหสวัสดิการที่มีอยูใชได

จริง และเปนประโยชนตอพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน อาทิเชน บริษัทไดจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนใหกับพนักงานทุก

ระดับในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของพนักงาน ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
92 

ดานการเงิน 

 ประธานกรรมการบริษัท ไดสนับสนุนเงินเพื่อมอบใหเปนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน กลุมบริษัท เด็มโก จำกัด 

(มหาชน) อยางตอเน่ืองเปนประจำทุกป โดยในป 2564 เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 200,000 บาท  

 
 

 เด็มโกจัดใหมีสวัสดิการเงินกูยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน เพ่ือไวสำหรับหมุนเวียนในกองทุนสำหรับพนักงานท่ีมีความเดือดรอน

ในกรณีฉุกเฉิน  

 โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือการเกษียณอายุ 

เด็มโกไดเห็นความสำคัญของพนักงานที่ไดทุมเทกำลัง และมีความจงรักภักดีกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน จึงไดพัฒนา

แผนการหลังการเกษียณอายุใหกับพนักงานเตรียมสิ้นสุดอายุงานตามวาระ  และใหความรูดานประกันสังคม   
 

ดานสุขภาพกายและใจ 

โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางดานสุขภาพกายและใจ ดังน้ี 

 มีการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณบริษัท ปรับปรุงอุปกรณ โตะเกาอี ้ในโรงอาหาร 

สถานท่ีพักผอน ปลูกตนไม จัดทำสวนหยอมใหสวยงาม 

 จัดสวัสดิการใหพนักงานกลุมบริษัทเด็มโกไดรับการตรวจสุขภาพประจำป โดยมี

โรงพยาบาลเปาโลรังสิต ใหบริการตรวจสุขภาพ ท่ีหองประชุม สำนักงานใหญเด็ม

โก เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหกับพนักงาน 

 สงเสริมใหมีกิจกรรม ลดพุง ลดโรค เปนกิจกรรมท่ีจุดประกายใหพนักงานหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากข้ึน 
 

การสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 ไดขอรับสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จัดทีมเจาหนาท่ีเขามาฉีดพนยาฆาเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ท้ังภายในและภายนอกทุกพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับพนักงาน  

 สนับสนุนใหพนักงานในกลุมธุรกิจเด็มโกฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีจุดใหบริการฉีดวัคซีน 

ท่ีศูนยฉีดวัคซีนประกันสังคม ณ บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลปทุมธานี 

 เด็มโกจัดเตรียมกลองรอดตาย เพ่ือมอบใหกับพนักงานท่ีติดเช้ือจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19  



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
93 

 แจกหนากากอนามัยใหกับพนักงานทุกคนเพื่อสวมใสปองกันการติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 จัดใหมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ เพ่ือคัดกรองผูมาติดตอและผูปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานจากบาน (Work from Home) 

 สงเสริมการรักษาระยะหางทางสังคม 

 การรักษาความสะอาดของจุดสัมผัสท่ีใชรวมกัน 

 ระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) 
 

  
 

การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

เด็มโกเปดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอกังวลของพนักงาน หากมีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวางพนักงาน

กับผูบังคับบัญชา ในดานการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิรองทุกข (Whistle Blower) ผานชองทางที่หลากหลาย เชน กลองรับฟง

ความคิดเห็น จากแบบสอบถาม Employee Engagement Survey โดยผูที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ และขั้นตอนท่ี

กำหนดไว และหากพิสูจนไดวากระทำไปโดยสุจริตจะไดรับความคุมครองโดยไมสงผลกระทบใด ๆ ซึ่งเด็มโกจะไมถือเปนการเลิก

จาง หรือการพิจารณาลงโทษท่ีจะสงผลเสียตอพนักงานหรือผูท่ีเก่ียวของแตประการใด 

 

 

 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ในการทาํงาน 

การดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เด็มโกใหความสำคัญในการรักษาความปลอดภยัและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนรวมถึงผูรับเหมาท่ีทำธุรกิจรวมกับบรษัิท 

เด็มโกตระหนักวาการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึงการฝกอบรมพนักงานเก่ียวกับมาตรฐาน

ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง ถือเปนมาตรการและการจัดการปองกันการเกิดเหตุที่ไมคาดคิดที่ไดผลดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งลวน

นำไปสูวัฒนธรรมความปลอดภยัภายในองคกร สงเสริมความมั่นใจและกำลงัใจของพนักงาน นอกจากน้ีการจัดการดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยท่ีดียังชวยลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจอันเน่ืองมาจากเหตุการณดานความปลอดภัย  

เด็มโกมุงมั่นในการดำเนินกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานภายใตคำขวัญ 

“มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององคกร” โดยกำหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของเด็มโกอยางเครงครัด ภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549) และ

กำหนดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)  ซึ่งประกอบดวย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจางแตงตั ้ง) 

กรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 

(จป.วิชาชีพ) เปนกรรมการและเลขานุการ โดยกำหนดใหมีการจัดประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั ้ง เพื ่อรายงานและรับ

ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการทำงาน ตอเด็มโก พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงมีการติดตามผล

ดำเนินงานดานความปลอดภัยอยูเสมอ และนำขอมูลไปใชในการวางแผนการดำเนินงานตอไป 
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

1. บริษัทถือวาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ 

โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ อยางเครงครัด และถือเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาการประเมินผล

ประจำป 

2. บริษัทใหการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงานทั้งทางดาน

งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอ่ืน ๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

3. บริษัทถือวากฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ ขอกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ตองปฏิบัติดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
 

เปาหมายการดำเนินงานของเด็มโก 

เปาหมายระยะสั้น 

 การปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการงานเปนไปตามกฎหมายอยางครบถวน 
 

เปาหมายระยะยาว 

 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุเปนรอยละ 0  
 

สรุปผลการดำเนินงานในป 2564 
 

 
 

 

จำนวนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานแตละระดับ 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 

1. กลุมบริษัทเด็มโก ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ โดยจัดทำขอกำหนดและมาตรฐานทางดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ที่มีมาตรการไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล 

พนักงานตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงานท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. กลุมบริษัทเด็มโก จะดำเนินการเพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การ

บาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทำงาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม

ถูกวิธี และความผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอพนักงานของกลุมธุรกิจ

เด็มโก จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการซักซอมแผนงานดานความปลอดภัยเปนประจำ 

ท้ังน้ีถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว 

3. ประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มการทำงาน รวมถึงตองศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไมปลอดภัย หรืออาจเปน

อันตราย เพ่ือวางแผนหรือเตรียมการปองกันท่ีเหมาะสม 
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4. หากพบเห็นสิ่งผิดปกติท้ังจากเครื่องจักร อุปกรณ และสถานท่ีในบริเวณท่ีทำงาน ใหยุติการปฏิบัติงานเทาท่ีทำไดช่ัวคราว เพ่ือ

แจงผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และหนวยงานผูรับผิดชอบเพ่ือดำเนินการแกไขหรือวางแผนแกไขตอไป 

5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและชุมชนรอบดาน โดยกลุม

บริษัทเด็มโก จัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางความรูความเขาใจ และเผยแพรขอมูลใหกับพนักงานของกลุม

บริษัทเด็มโก พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ 
 

ระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

(1) การติดตาม ตรวจวัดและการควบคุมการปฎิบัติ 

เด็มโกใหความสำคัญและมุงเนนมาตรการเชิงปองกันในการปฏิบัติงานใหปลอดภัย ตองเริ่มตนท่ีผูปฏิบัติงานตองอยูในสภาพ

ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน เชน ตองไมมีสารเสพติด แอลกอฮอล เปนตน เราจึงจัดใหมีการสุมตรวจวัดแอลกอฮอล และสาร

เสพติดในผูปฏิบัติงาน 

• การตรวจสภาพความพรอมกอนปฏิบัติงาน 

• ตรวจวัดแอลกอฮอล 

(2) การติดตามตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหมั่นใจวาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย ไดถูกนำไปปฏิบัติสอดคลองตามมาตรฐานท่ีบริษัทกำหนด รวมถึงการ

ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอพนักงานและชุมชนใกลเคียงท่ีทางเด็มโก ดำเนินโครงการ  

(3) การสื่อสารความปลอดภัยและการสรางความตระหนัก 

เพื่อกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและสรางจิตสำนึกแหงการระมัดระวังการทำงาน ทุก

โครงการจะจัดใหหัวหนางาน เจาหนาท่ีความปลอดภัย ผูบริหารโครงการ ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบงปนประสบการณ

ในระหวาง Safety Morning Talk  รวมถึงพูดคุยมาตรการปองกันตามแผนควบคุมและจัดการความเสี่ยงในกลุมยอยกับ

ผูปฏิบัติงานกอนเริ่มงาน 

 

การดำเนินงานดานความปลอดภัย 

กลุมบริษัทเด็มโกมีความปรารถนาและมุงมั่นในการจัดการใหกระบวนการทำงานมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมี

สภาพแวดลอมที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูเกี่ยวของกับกระบวนการทำงานที่ปลอดภัย และตระหนักดีวาสภาพแวดลอมในการ

ทำงานและสุขภาพอนามัยที ่ด ีของพนักงาน จะชวยสงเสริมใหมีการทำงานอยางปลอดภัย และมีความสุขในการทำงาน  

จึงดำเนินการควบคุมความปลอดภัยอยางเครงครัด และในป 2564 เด็มโกมีการดำเนินการ ดังน้ี 

 สงเสริมการฝกอบรม ใหความรูดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหแกพนักงานโดยการฉาย

วิดีทัศน (Clip) ดานความปลอดภัย 

 สงเสริมใหมีการรายงานสภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Near Miss) เพ่ือปรับปรุงแกไข หรือเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

 สงเสริม รณรงค พนักงานท่ีข่ีจักรยานยนตใหสวมหมวกนิรภัย ภายใตโครงการ “ขับข่ีใกล ไกล เราสวมหมวกนิรภัย 100%” 

 จัดใหมีการ Safety Talk แกพนักงานแตละโครงการในตอนเชากอนการปฏิบัติงาน โดยเจาหนาที่ความปลอดภัยทำการแจง

แผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพ่ือช้ีแจงความเสี่ยง จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการทำงานในแตละวัน เพ่ือให

แรงงานมีความระมัดระวังเพ่ิมมากข้ึน 

 มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (หมวกนิรภัย รองเทา แวนตานิรภัย ฯลฯ) 

 ผูรับเหมาตองมีมาตรการดานความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีเด็มโกกำหนด 

 ติดตั้งปายสัญลักษณ ปายเตือนภัย  และปายขอควรปฏิบัติการทำงานภายใตภาวะอันตรายตาง ๆ บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 

 สื่อสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ให

พนักงานไดเรียนรู และจดจำเพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน 

 จัดใหมีการตรวจสอบความพรอมใชงานของเครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

 มีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน 
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 ดำเนินการปองกันพาหะนำโรค (ปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนู) ซึ่งดำเนินการทุกเดือน 

 เพื่อใหพนักงานเขาใจถึงการใชอุปกรณเซฟตี้ตาง ๆ ไดงายและเขาใจมากขึ้น เด็มโกจึงผลิตคูมือการดำเนินงานดานความ

ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมโครงการ  (Safety and Environment Operation Guideline for Construction) โดยผลิตเปน

รูปเลมหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาไดสะดวก แจกจายใหพนักงานไดเห็นภาพ และเขาใจไดงายข้ึน ซึ่งเปนการยกระดับ

การจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานโครงการใหเปนระบบมากข้ึน  

 จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม 

ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยวิทยากรชำนาญการ 

นายรุจน เฉลยไตร จากบริษัท เพอรเฟค เซฟตี้ เทรนน่ิง แอนด คอนซัลติ้ง จำกัดเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 

 จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารแรงงานสัมพันธสำหรับหัวหนางาน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมในระดับ

หัวหนางาน ไดเรียนรูขอกฎหมายคุมครองแรงงาน และการบริหารแรงงานสัมพันธ การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในงาน 

โดยนายปยะฉัตร ธานีเจตน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 เขารวมกิจกรรมของโครงการ สสวท. เรื่องการพัฒนาสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานระบบจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (TOSH – OSHMS : 2019) 

 จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปนจั่น” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนความรูใหพนักงานผูปฏิบัติหนาท่ี

เกี่ยวของกับปนจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม 2564 

 จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นตน” ใหกับพนักงานทุกระดับ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองตามที่กฎหมายกำหนดใหนายจางตองจัดใหมี

การอบรมและฝกซอมแผนปองกัน และระงับอัคคภีัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และใหนายจางตองจัดใหลูกจางไมนอยกวา 40% ของจำนวนลูกจางในแต

ละหนวยงาน ภายในสถานประกอบกิจการไดรับการเขาฝกอบรมดับเพลิง

ข้ันตน  เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 จัดใหมีการอบรม “การซอมอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการประจำป 2564” เพ่ือใหพนักงานทุกคนมีความพรอม สามารถ

หนีไฟ และชวยชีวิตผูประสบภัยไดอยางปลอดภัย เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 
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รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปตามงบการเงินรวม 

  

รายการ 
จำนวนเงิน 

2564 2563 2562 

สินทรัพยรวม 6,948.70 7,374.57  5,984.62 

หน้ีสินรวม 2,603.43 2,755.07  2,813.93 

สวนของผูถือหุน 4,345.27 4,619.50  3,170.69 

รายไดรวม 2,731.37 2,497.12  2,937.98 

กำไร (ขาดทุน) ข้ันตน 200.86  299.24  406.36 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 100.86  55.20  34.96 

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.14 0.08  0.05 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

รายการ 
จำนวนเงิน 

2564 2563 2562 

สินทรัพยรวม 6,687.75 7,223.24  5,784.67 

หน้ีสินรวม 2,587.59 2,792.95  2,772.75 

สวนของผูถือหุน 4,100.15 4,430.29  3,011.92 

รายไดรวม 2,586.34 2,225.67  2,975.90 

กำไร (ขาดทุน) ข้ันตน 205.89  277.58  401.54 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  50.92 7.10 83.61 

กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.07 0.01  0.11 

 

1. ภาพรวมการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจใหบริการออกแบบจัดหา กอสราง และติดตั้งงานดานวิศวกรรมไฟฟา ระบบ

ไฟฟาและเครื่องกล ดานเสาโทรคมนาคม ระบบอาณัติสัญญาณ ดานงานอนุรักษพลังงาน ดานโรงไฟฟาพลังงานทดแทน ใหแก

ลูกคาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

เด็มโก มีเงินลงทุนในบริษัทยอย ดังน้ี 

บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด ดำเนินธุรกิจและจำหนายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบ

โทรคมนาคม รวมถึงการผลิตและจำหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar rooftop)  

บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจดำเนินธุรกิจดานพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค 

บริษัท เด็มโก เดอ ลาว จำกัด ดำเนินธุรกิจสัมปทานผลิตน้ำประปา จำหนายใหกับ รัฐวิสาหกิจน้ำประปา หลวงพระบาง 

ประเทศ สปป.ลาว  

4. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

(Management Discussion and Analysis: MD&A) 
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บริษัท สะบายอย กรีน จำกัด ดำเนินธุรกิจใหบริการธุรกิจดานวิศวกรรมไฟฟา โครงการลงทุนโรงไฟฟา รวมถึง การบริหาร

จัดการเช้ือเพลิง 

สรุปภาพรวมการดำเนินงานและปจจัยท่ีทำใหมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ 

การดำเนินงานป 2564 เด็มโกมีรายไดงานบริการ 2,330.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 277.48 ลานบาท หรือรอยละ 13.51 

จากรายไดจากการบริการป 2563 จำนวน 2,053.28 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นในงานสถานีไฟฟายอย และในป 2563 มี

สถานการณโควิดภาคเอกชนหลายแหงเลื่อนการประมูลงานออกไป การหาลูกคารายใหมทำไดยาก ประกอบกับการดำเนินงานของ

โครงการมีความลาชา สำหรับในป 2564 เด็มโกมีงานเพิ่มขึ้นในสวนของสถานีไฟฟายอยภาคเอกชน และมีสัดสวนการไดงานของ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นกวาปกอนสงผลใหรายไดสูงขึ้น  สำหรับรายไดจากงานขายป 2564 เปนจำนวน 229.40 ลานบาท ลดลง

จำนวน 121.32 ลานบาท หรือรอยละ 34.59 จากรายไดงานขาย ป 2563 จำนวน 350.72 ลานบาท ลดลงจากรายไดการจำหนาย

เสาโครงสรางเหล็ก สาเหตุหลักท่ีรายไดลดลงเน่ืองจากราคาเหล็กปรับตัวสงูข้ึนตามราคาตลาดโลก ประกอบกับมีคูแขงขันจำนวนมาก

ทำใหการประมูลงานไดลดลง ซึ่งเด็มโกอยูู ระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อสรางรายไดใหกับบริษัท พรอมกับบริหารจัดการ

ตนทุนใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 

สำหรับกำไรสุทธิในป 2564 เปนจำนวน 100.86 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 55.20 ลานบาท กำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน

จำนวน 45.66 ลานบาท เน่ืองจากสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและรวมคาและรายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกมีมูลคางานในมือสำหรับโครงการกอสรางท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมท้ังสิ้น 3,906.20 

ลานบาท 
 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลตอการดำเนินงาน 

รายไดหลักของบริษัทมาจากงานวิศวกรรมไฟฟา ออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟาอยางครบวงจร 

(Turnkey Basis) ท้ังงานกอสรางสถานีไฟฟายอย งานกอสรางสายสง และงานกอสรางเคเบิลใตดิน  ซึ่งในแตละปการไฟฟาฝาย

ผลิต มีงบประมาณที่จะเปดประมูลประมาณ 10,000 ลานบาทตอป การไฟฟาสวนภูมิภาคประมาณ 700 ลานบาทตอป และงาน 

Underground ประมาณ 200 ลานบาทตอป  ซึ่งจะเห็นไดวาเด็มโกยังมีตลาดที่จะเติบโตที่เด็มโกจากธุรกิจการใหบริการดาน

วิศวกรรมไฟฟา นอกจากนี้ตามแผนกลยุทธที่เด็มโกใหความสำคัญเพิ่มการรับงานในสวนการใหบริการงานระบบเครื่องกล ระบบ

ไ ฟ ฟ  า  ร ะ บ บ เ ค รื่ อ ง ม ื อ ว ั ด  แ ล ะ ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร โ ท ร ค ม น า ค ม  ( Mechanical, Electrical, Instrumentation and 

Telecommunication System (MEIT) ที่มีการเติบโต ขยายตามแผนการลงทุนตาง ๆ ที่สอดรับกับแผนพลังงานแหงชาติและ

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก - EEC ของลูกคาในกลุมธุรกิจน้ำมันและกาซธรรมชาติ รวมถึงลูกคาในกลุมอุตสาหกรรม

ตาง ๆ เชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เปนตน ในสวนของงานดานพลังงานทดแทน เด็มโกใหบริการ

ออกแบบ จัดหา และกอสรางโครงการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานทางเลือก ซึ่งเด็มโกอยูระหวางการศึกษารวมกับพันธมิตรใน

โครงการลงทุนพลังงานทดแทน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาครัฐตามแผน PDP เอื้อใหเกิดการขยายกำลังการผลิต

และการลงทุนโรงไฟฟาใหมอีกดวย   

   นอกจากนี้การขับเคลื่อนการใชจายและการลงทุนภาครัฐ ในการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 2565 

ใหไดไมนอยกวารอยละ 93.4 ของกรอบงบประมาณท้ังหมด และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจใหไดไมนอยกวารอยละ 70 ของงบประมาณ

ทั้งหมด รวมทั้งการเบิกจายโครงการตามพระราชกำหนดฯ เงินกูวงเงิน 1 ลานลานบาท และ 5 แสนลานบาทในสวนที่เหลือ การ

ขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐทั้งในดานการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานดาน

การคมนาคมขนสงใหเปนไปตามแผนงาน โดยเฉพาะการเรงดำเนินการในโครงการที่สำคัญ ๆ ที่ไดมีการอนุมัติใหดำเนินการแลว 

อาทิ โครงการกอสรางรถไฟทางคู โครงการกอสรางรถไฟฟาขนสงมวลชน โครงการรถไฟชานเมือง โครงการลงทุนสำคัญดาน

พลังงาน เปนตน จะเปนสวนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ที่สงผลตอการหางาน และการ

ดำเนินงานของเด็มโก ในภาพรวม  
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แนวโนมของพลังงานในป 2565 จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย ชีวมวล กาซชีวภาพ และ

พลังงานจากขยะ ใน 4 เดือนแรกปน้ี และความตองการไฟฟาจากภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 1.6% จากชวงเดียวกันของปกอน จาก

การฟนตัวในหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมชิ้นสวนและการประกอบรถยนต อุตสาหกรรมกาซ เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุกอสราง และบรรจุภัณฑ โดยไดแรงหนุนหลักจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่จะไดประโยชนจาก

การขยายตัวของการสงออก สำหรับท้ังปคาดวาความตองการใชไฟฟาจะเพ่ิมข้ึน 2.8%  และในป 2565 และ 2566 ภาวะธุรกิจจะ

ดีขึ้นสำหรับผูผลิตไฟฟา จากความตองการที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ตอป และการสนับสนุนจากรัฐบาลในการลงทุนใน

อุตสาหกรรมตามที่กำหนดไวในแผนพัฒนาไฟฟาและการพัฒนาพลังงานทดแทน คาดวาการลงทุนจะเรงขึ้นในการติดตั้งโซลารรฟู

ในประเทศ พลังงานชีวมวล (ผูผลิตระดับชุมชนและการรเิริ่มของชุมชนภาครัฐและเอกชนในภาคใต) ผูผลิตกาซชีวภาพ (สำหรับการ

ผลิตระดับชุมชน) และโครงการเปลี่ยนขยะเปนพลังงาน การแขงขันในภาคธุรกิจจะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน 

ผูประกอบการเดิมไดขยายกำลังการผลิตและมีผูเลนรายใหมเขามา อีกทั้งผูเลนที่มีจุดแข็งดานการเงินและเทคโนโลยี เชน ผูผลิต

ไฟฟาอิสระ และ ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก ที่มีพื้นฐานดานวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจาง และการกอสรางจะมีบทบาทมากข้ึน 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญสำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟา หรือบางสวนเปนผูผลิตอุปกรณพลังงานแสงอาทิตย ผูประกอบการ

เหลานี้ไดเริ่มสงพลังงานหมุนเวียนสูโครงขายไฟฟาเพื่อรักษาอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ผูเลนรายใหญวางแผนที่จะขยายการ

ลงทุนท้ังในและตางประเทศ 

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร 
  หนวย : ลานบาท 

งบกำไรขาดทุนรวม 
จำนวนเงิน  การเปลี่ยนแปลง 

2564 2563 จำนวนเงิน รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ 2,560.16 2,404.00 156.16 6.50 

รายไดอ่ืน 171.21 93.12 78.09 83.85 

รวมรายได 2,731.37 2,497.12 234.25 9.38 

ตนทุนขายและบริการ 2,359.30 2,104.75 254.55 12.09 

คาใชจายในการขาย 6.62 6.57 0.05 0.75 

คาใชจายในการบริหาร 343.64 326.26 17.39 5.33 

คาใชจายอ่ืน 3.40 2.62 0.78 29.74 

ตนทุนทางการเงิน 54.20 68.82 (14.62) (21.24) 

รวมคาใชจาย 2,712.96 2,440.20 272.76 11.18 

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 162.42 138.89 23.53 16.94 

คาใชจาย (รายได )ภาษีเงินได 25.82 71.79 (45.97) (64.03) 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป 100.80 55.20 45.60 82.60 

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 100.86 55.20 45.66 82.72 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอำนาจควบคุม (0.07) - (0.07) (100.00) 
 

ประเภทรายได 2564 (ลานบาท) รอยละ 2563 (ลานบาท) รอยละ 

ขายสินคา 229.40 8.96 350.72 14.59 

งานวิศวกรรมไฟฟา 2,192.32 85.63 1,894.69 78.82 

งานโทรคมนาคม,อาณตัสิญัญาณ 133.78 5.23 79.42 3.30 

พลังงานทดแทน  4.66 0.18 79.17 3.29 

รวม 2,560.16 100.00 2,404.00 100.00 
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รายไดจากการขายและบริการสำหรับ 

ป 2564 จำนวน 2,560.16 ลานบาท 

 
 

เด็มโกและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายสินคาและบริการจำนวน 2,560.16 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.73 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้น 156.16 ลานบาท จากป

กอน คิดเปนรอยละ 6.50 แยกเปน 
 

รายไดจากการบริการ ป 2564 เทากับ 2,330.76 ลานบาท เพิ ่มขึ ้นจำนวน 

277.48 ลานบาท หรือรอยละ 13.51 จากรายไดจากการบริการป 2563 จำนวน 

2,053.28  ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในงานสถานีไฟฟายอยและลดลงจาก

งานกอสรางสายสงและงาน Underground 
 

รายไดจากการขายสินคา ป 2564 เทากับ 229.40 ลานบาท ลดลงจำนวน 121.32 

ลานบาท หรือรอยละ 34.59 จากรายไดงานขาย ป 2563 จำนวน 350.72 ลาน

บาท ลดลงจากรายไดการจำหนายเสาโครงสรางเหล็ก 
 

รายไดจากการรับเหมากอสรางสำหรับป 2564 มีสัดสวนงานภาครัฐ-เอกชน 

เทากับ 40 : 60 และป 2563 เทากับ 60 : 40 
 

 

ตนทุนขายและบริการสำหรับป 2564 

จำนวน 2,359.30 ลานบาท 

 
 

เด็มโกและบริษัทยอย มีตนทุนจากการขายและบริการจำนวน 2,359.30 ลานบาท 

ลดลง 254.55 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 12.09 แยกเปน 
 

ตนทุนบริการ ป 2563 เทากับ 2,129.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 351.69 ลาน

บาท หรือรอยละ 19.78 จากตนทุนบริการในป 2563 จำนวน 1,777.55 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนตามรายไดจากการวิศวกรรมไฟฟา และงานระบบอาณัติสัญญาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

ตนทุนขาย ป 2564 เทากับ 230.07 ลานบาท ลดลงจำนวน 97.14 ลานบาท หรือ

รอยละ 29.69 จากตนทุนขายในป 2563 จำนวน 327.20 ลานบาท ลดลงตาม

รายไดจากการขายโครงสรางเหล็กท่ีลดลง 
 

 

กำไรขั ้นตนสำหรับป 2564 จำนวน 

200.86 ลานบาท 

 
 

เด็มโกและบริษัทยอย มีกำไรขั้นตนสำหรับป 2564 จำนวน 200.86 ลานบาท 

ลดลง 98.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.88 ตามลำดับ แยกเปน 
 

กำไรขั้นตนจากการบริการ ป 2564 จำนวน 201.53 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไร

ขั้นตนรอยละ 8.65 ของรายไดงานบริการ ลดลงจำนวน 74.20 ลานบาท จากกำไร

ขั้นตนป 2563 จำนวน 275.73 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรขั้นตนรอยละ 13.43 

โดยลดลงจากงานสถานีไฟฟายอยขนาดใหญท่ีมีอัตรากำไรข้ันตนไมสูงมากนัก 
 

กำไรข้ันตนจากการขาย สำหรับป 2564 บริษัทมีขาดทุนข้ันตนจากการขายเทากับ 

0.67 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนข้ันตนรอยละ 0.29 ลดลงจำนวน 24.18 ลาน

บาท จากกำไรขั้นตนป 2563 จำนวน 23.51 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรขั้นตน

รอยละ 6.70 ลดลงจากงานจำหนายเสาโครงสรางเหล็กจากราคาเหล็กที่ปรับตัว

สูงข้ึนตั้งแตตนป 2564 
 

 

คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับ

ป 2564 จำนวน 353.66 ลานบาท 

 
 

เด็มโกและบริษัทยอย มีคาใชจายในการบริหารจำนวน 353.66 ลานบาท เพิ่มข้ึน

จำนวน 18.21 ลานบาทคิดเปนรอยละ 5.43 เมื ่อเทียบกับคาใชจายขายและ

บริหารจำนวน 335.45 ลานบาทในป 2563 โดยเพิ่มขึ้นคาอุปกรณ Monitoring 

เพ่ือติดตั้งท่ีฐานกังหันลมโครงการหวยบง 
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ต นทุนทางการเงินสำหรับป 2564 

จำนวน 54.20 ลานบาท 

 
 

เด็มโกและบริษัทยอย มีตนทุนทางการเงินจำนวน 54.20 ลานบาท ลดลง 14.62 

ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 21.24 เนื่องจากชำระคืนเงินตนของเงินกูยืม

ระยะยาว 
 

 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสำหรับ

ป 2564 จำนวน 25.82 ลานบาท 

 
 

เด็มโกและบริษัทยอย มีคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดจำนวน 25.82 ลานบาท 

ลดลง 45.97 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 64.03 เนื่องจากป 2563 จาก

รายการตัดจำหนายสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมที่คาดวาไม

สามารถใชสิทธ์ิไดภายในกำหนดเวลา 5 รอบบัญชี 
 

 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนที่เปนของ

บริษัทใหญ สำหรับป 2564 จำนวน 

100.86 ลานบาท 

 
 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ จำนวน 100.86 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

45.66 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 82.72 เนื่องจากสวนแบงกำไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวมและรวมคาและรายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

งบการเงินรวมไดสะทอนมูลคาท่ีใกลเคียงกับมลูคายตุิธรรม บริษัทและบริษัทยอยไดประเมินมลูคาของสินทรัพย กรณีท่ีคาด

วามูลคาของสินทรัพยใดจะดอยลง บริษัทและบริษัทยอยจะทำการตัง้สำรอง เพ่ือใหมูลคาของสินทรัพยตามงบการเงินไมแตกตาง

จากมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสำคญั กรณีท่ีเงินลงทุนของบริษัทมีแนวโนมจะดอยคา บริษัทพิจารณาตัง้สำรองผลขาดทุน ท้ังน้ีบริษัท

เช่ือวาสำรองการดอยคาของเงินลงทุนท่ีบันทึกไวเพียงพอและมูลคาเงินลงทุนตามงบการเงินใกลเคียงกับมูลคายตุิธรรม 
   หนวย : ลานบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
การเปลี่ยนแปลง 

จำนวนเงิน รอยละ 

สินทรัพยรวม 6,948.70  7,374.57  (425.87) (5.77) 

หน้ีสินรวม 2,603.43  2,755.07  (151.64) (5.50) 

สวนของผูถือหุนรวม 4,345.27  4,619.50  (274.23) (5.94) 

 
 

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จำนวน 6,948.70 ลานบาท 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีสนิทรัพยรวมจำนวน 6,948.70 

ลานบาท ลดลง 425.87 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 5.77 แยกเปน 
 

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 1,656.27 ลานบาท ลดลง 

22.11 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.32 จากมูลคา 1,678.38 ลานบาท ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 รายการท่ีสำคัญเกิดจากการลดลงของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ี

อื ่น มูลคา 265.35 ลานบาท และการเพิ่มขึ ้นของ สินทรัพยที ่เกิดจากสัญญา

หมุนเวียน (รายไดที่ยังไมไดเรียกชำระ) มูลคา 172.94 ลานบาท สินคาคงเหลือ

เพ่ิมข้ึนมูลคา 62.62 ลานบาท  
 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 5,292.43 ลานบาท 

ลดลง 403.76 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.09 เมื ่อเทียบกับสินทรัพยไม

หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 5,696.19 ลานบาท ลดลงจากการ

วัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานลมจำนวน 476.18 ลานบาท 
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หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จำนวน 2,603.43 ลานบาท 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจำนวน 2,603.43 

ลานบาท ลงลง 151.64 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 5.50 แยกเปน  
 

หน้ีสินหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 2,221.53 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

56.68 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.62 จากหนี้สินหมุนเวียน 2,164.85 ลาน

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นจากเงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 203.91 ลานบาทเพื่อใช

หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  
 

หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 381.90 ลานบาท ลดลง

จำนวน 208.32 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 35.30 จากหนี้สินไมหมุนเวียน 

590.22 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการลดลงจากการชำระ

เงินกูยืมระยะยาวจำนวน 148.90 ลานบาท และลดลงจากหนี้สินภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชีจำนวน 68.89 ลานบาทจากการปรับลดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ในธุรกิจพลังงานลม 
 

 

ส วนของผ ู ถ ือห ุ นรวม ณ ว ันที ่  31 

ธ ันวาคม 2564 จำนวน 4,345.27 

ลานบาท 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนรวมจำนวน 

4,345.27 ลานบาท ลดลง 274.23 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 5.94 จาก

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนลดลงจากผลจากการวัดมูลคายุติธรรมของ

เงินลงทุนในธุรกิจพลังงานลม จำนวน 375.63 ลานบาท 
 

 

ล ูกหนี ้การคาและลูกหนี้อื ่น ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 จำนวน 600.71  

ลานบาท 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน

รวมจำนวน 600.71 ลานบาท ลดลง 265.35 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 

30.64 จากการรับชำระหน้ีของลูกหน้ีการคา 
 

 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 

614.96 ลานบาท 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีมูลคางานท่ีเสร็จแตยังไมเรียก

เก็บจำนวน 614.96 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 172.94 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 

39.13 เพิ่มขึ้นจากงานโครงการที่ยังไมถึงกำหนดออกใบแจงหนี้สวนใหญเปนงาน

สถานีไฟฟายอย 
 

 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 จำนวน 282.74 ลานบาท 

 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน จำนวน 

282.74 ลานบาท เพิ่มขึ ้น 62.62 ลานบาทจากปกอน คิดเปนรอยละ 28.45 

เน่ืองจากการสินคาคงเหลือท่ีรอสงมอบในป 2565 
 

 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 

2,405.83 ลานบาท 

 
 

 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีเงินลงทุนอื ่น จำนวน 

2,405.83 ลานบาท ลดลง 476.16 ลานบาท จากปกอน คิดเปนรอยละ 16.52 

เน่ืองจากการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานลม 
 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 จำนวน 108.27 ลานบาท 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

จำนวน 108.27 ลานบาท ลดลง 32.77 ลานบาท จากปกอน คิดเปนรอยละ 

23.23 เนื่องจากไดรับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จาย และเพิ่มขึ้นการจัด

ประเภทภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จายเกินกำหนด 1 ป จากสินทรัพย

หมุนเวียนอ่ืน เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   
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4. สภาพคลองและความเพียงพอของเงินลงทุน 
 หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
สำหรับป 

2564 2563 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (166.12)  225.69  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 81.86 83.04 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 80.96  (411.12) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (3.30) (102.39) 

 
 

กระแสเงินสดในป 2564  
 

กระแสเงินสดในป 2564 ใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน 166.12 ลานบาท จากการ

เพิ่มขึ้นในสินทรัพยที่เกิดจากลูกหนี้และสัญญา ไดมาจากกิจกรรมลงทุน 81.86 

ลานบาท จากการรับเงินปนผลจาก บจก.อีโอลัส พาวเวอร และบจก.วินด เอน

เนอรยี่ โฮลดิ้ง และไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 80.96 ลานบาท จากการกูยืมเงิน

ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ือใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 
 

 

อ ัตราส วนส ินทร ัพย หม ุนเว ียนตอ

หน้ีสินหมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 เทากับ 0.75 เทา ลดลงจากป

กอน ซึ่งเทากับ 0.78 เทา 
 

 
 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปกอนเนื่องจากบริษัท

กูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือ

หุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 

0.60 เทา ซึ่งเทากับปกอน 0.60 เทา 
 

 
 

อัตราสวนหน้ีสินสุทธิตอสวนของผูถือหุนเทากันกับปกอน 

 

อัตราสวนความสามารถในการชำระ

ดอกเบี้ยสำหรับป 2564 เทากับ 1.44 

ลดลงจากปกอนซึ่งเทากับ 1.71 
 

 
 

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยสำหรับป 2564 ลดลงจากปกอน 

เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง จากกำไรขั้นตนลดลงและคาใชจายบริหาร

เพ่ิมข้ึนจากคาอุปกรณ Monitoring เพ่ือติดตั้งท่ีฐานกังหันลมโครงการหวยบง 
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 จำนวน 1,202.81 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

203.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.41  
  

 
 

เงินกูยืมระยะสั้น เพ่ิมข้ึนจากตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกู ทรัสตรีซีท เพ่ือใชหมุนเวียน

ในการดำเนินธุรกิจ 

 

ทุนเรือนหุน  
 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเปนหุ นสามัญจำนวน 

822,683,573 หุน เรียกชำระแลวจำนวน 730,344,251 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

มีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,916.04 ลานบาทและสวนเกินทุนจากการจำหนาย

หุนทุนซื้อคืน 151.95 ลานบาทและสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ี

หมดอายุแลว (DEMCO-ESOP#3) 16.36 ลานบาท 
 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
105 

5. ภาระผูกพันดานหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีสำคัญ ดังน้ี 

- ภาระผูกพันจากหนังสือคำ้ประกันท่ีออกโดยธนาคาร จากการปฎิบัตติามปกติธุรกิจในวงเงินรวม 2,066.63 ลานบาท 1.36 

ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และ 0.16 ลานยูโร 

- ภาระผูกพันจากคากอสรางโครงการตาง ๆ จำนวน 240.36 ลานบาท 

 

1) การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ (Power Development Plan : PDP) ตามนโยบายดานพลังงาน

ของประเทศและสถานการณทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง กำลังผลิตไฟฟาสำรองที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

นโยบายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงแผนเหลานี้ลวนสรางโอกาสทางธุรกิจกอสรางทางวิศวกรรมไฟฟาใหกับเด็มโก 

เด็มโกสามารถดำเนินธุรกิจควบคูไปกับนโยบายของกระทรวงพลังงานในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ลดการใชพลังงานไฟฟาที่สอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573) สงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP 

2015 ) ไดในระยะยาว 

2) ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ยังตองติดตามและประเมินสถานการณอยาง

ใกลชิด โดยเฉพาะภายหลังการผอนคลายมาตรการควบคมุและการเปดรบันักทองเท่ียวตางชาติ ควบคูไปกับการติดตามความพรอม

ของการกระจายวัคซีน ยา และเวชภัณฑทางการแพทย ใหเพียงพอตอการรับมือกับการแพรระบาดในปจจุบัน โดยเฉพาะ

ความสามารถในการควบคุมอัตราการปวยที่มีอาการรุนแรง และการเสียชีวิตใหอยูในระดับต่ำและไมเกินศักยภาพของระบบ

สาธารณสุขที่จะรองรับได รวมทั้งการติดตามแนวโนมและความเปนไปไดของการกลายพันธุของไวรัสสายพันธุใหม ๆ ที่อาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต  

3) ประเด็นความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรระหวางรัสเซียและยูเครนและชาติพันธมิตร รวมถึงความขัดแยงในตะวันออก

กลางระหวางอิหรานและสหรัฐฯ และระหวางกบฏในเยเมนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งปญหาดังกลาวอาจสรางความผันผวน

ใหกับเศรษฐกิจโลกและระดับราคาพลังงานของรัสเซีย และยูเครนท่ีจะสงผลตอราคาพลังงานในตลาดโลก  

4) แนวนโยบายรวมกันลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก มีผลใหภาคธุรกิจและภาครัฐแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนับสนุนพลังงานสะอาด พรอมออกนโยบายสนับสนุนวิธีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายควบคุมอุณภูมิโลกรวมกัน แนวทางการดำเนินนโยบายระดับโลกท่ีเปลีย่นไปเชนน้ี เปนผลใหเด็มโกตองเรงปรับตัว ท้ังดาน

บุคคลากร และระบบงาน เพ่ือปองกันการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจการคาการลงทุน 

 

การปรับปรุงฐานเสากังหันลมโครงการหวยบง 2 และ หวยบง 3 

                ตามท่ีเด็มโกไดเขาทำงานกอสรางโรงไฟฟาพลงังานลม หวยบง 2 และ หวยบง 3 ตั้งอยูท่ี อ.ดานขุนทด จ.นครราชสมีา 

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 103.5 เมกกะวัตต ซึ่งเด็มโกเปนผูกอสรางใหกับ บริษัท เฟรสโคราช วินด จำกัด (FKW) และ 

บริษัท เค.อาร.ทู จำกัด (KR2) (ผูวาจาง) โดยเด็มโกไดลงนามในสัญญารับจางตั้งแตป 2554 มีขอบเขตงานกอสรางระบบไฟฟา 

ครอบคลุมงานติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ระบบสายสงไฟฟาใตดินภายในโครงการ ระบบสายสงไฟฟาแรงสูงเช่ือมตอจากโครงการไปยัง

จุดรับซื้อไฟฟาของ กฟผ.  สถานีไฟฟาแรงสูง  รวมถึงงานกอสรางโยธา ซึ่งครอบคลุมงานถนนภายนอก-ภายในโครงการ และ งาน

กอสรางฐานของเสากังหันลม คิดเปนมูลคางานรวม 2,488.23  ลานบาท ในชวงเริ่มตนของงานกอสราง เด็มโกไดวาจางบริษัทท่ี

ปรึกษาเปนผูออกแบบฐานรากของเสากังหันโดยบริษัทดังกลาวมีประสบการณและมีบุคคลากรที่ผานการออกแบบโครงสรางงาน

โยธาขนาดใหญหลายแหง เปนที่นาเชื่อถือ  อยางไรก็ตามภายหลังจากงานกอสรางแลวเสร็จและโครงการไดดำเนินการขายไฟฟา 

ในข้ันตอนการตรวจรับงานงวดสุดทายเพ่ือสงมอบโครงการ บริษัท เฟรสโคราช วินด จำกัด  และ บริษัท เค.อาร.ทู จำกัด ไดรวมกับ

ผูวาจางทบทวนการออกแบบฐานเสากังหันโดย วาจางบริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรมอิสระ ( K2M ) ทำการสอบทานแบบฐานเสา

กังหันและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงฐานเสากังหัน ซึ่งผลของการสอบทานพบวา การออกแบบมีรายละเอียดไมครบถวน



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
106 

ตามความตองการของผูวาจาง เด็มโกไดเสนอวิธีการปรับปรุงและประมาณการคาใชจายเปนงบประมาณจำนวน 40 ลานบาท ซึ่ง

ผูบริหารของผูวาจางในขณะนั้นมีความเห็นที่จะชวยเหลือออกคาใชจายในการปรับปรุงใหแกบริษัทจำนวนเงินรวม 30 ลานบาท 

ดังน้ันในป 2556 บริษัทจึงไดตั้งประมาณการหน้ีสินในการปรับปรุงงานในงบการเงิน จำนวน 10 ลานบาท (เปนสวนตางระหวางคา

ปรับปรุง 40 ลานบาทกับเงินชวยเหลือจากผูวาจาง 30 ลานบาท ) โดยเด็มโกรับรูประมาณการหนี้สินนี้ในงบการเงินไตรมาส 

4/2556  ทั้งนี้ บริษัทและผูวาจางไดมีขอตกลงที่จะปรับปรุงฐานเสากังหันและไดลงนามในบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญากอสราง 

(Addendum to BOP Agreement) เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557  

                ทั้งนี้ในระหวางป 2558-2561 เด็มโกไดมีการปรับปรุงประมาณการและบันทึกคาใชจายในการปรับปรุงฐานกังหันไป

แลว จำนวน 1,760.94 ลานบาท ซึ่งเปนการบันทึกประมาณการคาใชจายในการกอสราง,คาออกแบบ,คาที่ปรึกษาควบคุมงาน,

ประกันภัยและคาใชจายอ่ืน ๆ จนงานซอมปรับปรุงฐานแลวเสร็จ 

เด็มโกไดปรับปรุงฐานกังหันแลวเสร็จในป 2562 จำนวน 81 ฐาน สงมอบงานเพ่ือใหผูวาจางตรวจรับมอบงาน สำหรับ 9 

ฐานที่เหลือยังสามารถใชงานไดตามปกติ เด็มโกและผูวาจางจึงมีขอตกลงที่จะไมปรับปรุงฐานดังกลาวโดยจะเฝาสังเกตความ

เปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงาน โดยขยายระยะเวลารับประกันอีก 10 ป สำหรับ 9 ฐาน 

 

 
 

 

 2564 2563 2562 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) 

อัตราสวนสภาพคลอง =  สินทรัพยหมุนเวียนรวม / หน้ีหมุนเวียนรวม เทา 0.75 0.78 0.86 

อัตราสวนสภาพคลอง

หมุนเร็ว 

=  (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใน

ความตองการ  ของตลาด + ลูกหน้ีการคาและตั๋ว

เงินรับ) / หน้ีสินหมุนเวียนรวม 

เทา 0.58 0.64 0.68 

อัตราสวนสภาพคลอง

กระแสเงินสด 

=  กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หน้ีสิน

หมุนเวียน (เฉลี่ย) 

เทา (0.08) 0.10 (0.20) 

อัตราสวนหมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา 

=  รายไดจากการขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคากอน

หน้ีสงสัยจะสูญ  + ตั๋วเงินรับการคา) (เฉลี่ย)    

เทา 5.12 3.43 3.79 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย =  365 / อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา วัน 71 106 96 

อัตราสวนหมุนเวียน

สินคาสำเร็จรูป 

=  ตนทุนขาย / สินคาสำเร็จรูป (เฉลี่ย) เทา 20.34 26.79 29.43 

ระยะเวลาขายสินคา

สำเร็จรูปเฉลี่ย 

=  365 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคสำเร็จรูป วัน 18 14 12 

อัตราสวนหมุนเวียน

สินคาคงเหลือ 

=  ตนทุนขาย / สินคาคงเหลือ (เฉลี่ย) เทา 9.38 9.37 10.91 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย =  365 / อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ วัน 39 39 33 

อัตราสวนหมุนเวียน

เจาหน้ี 

=  ซื้อหรือตนทุนขาย / (เจาหน้ีการคา + ตั๋วเงิน

จายการคา ) (เฉลี่ย) 

เทา 5.49 4.22 5.61 

ระยะเวลาชำระหน้ี =  365 / อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี    วัน 66 87 65 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) =  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย + ระยะเวลาขาย

สินคาเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหน้ี 

วัน 44 58 64 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO) 
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 2564 2563 2562 

อัตรากำไรข้ันตน =  กำไรข้ันตน / รายไดจากการขายสุทธิ % 7.85 12.45 14.12 

อัตรากำไรจากการ

ดำเนินงาน 

=  กำไรจากการดำเนินงาน / รายไดจากการ

ขายสุทธิ 

% 0.67 2.28 (3.01) 

อัตราสวนรายไดอ่ืนตอ

รายไดรวม 

=  กำไรท่ีไมไดจากการดำเนินงาน / รายได

รวม 

% 6.27 3.73 2.06 

อัตราสวนเงินสดตอการ

ทำกำไร 

=  กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไร

จากการดำเนินงาน 

% -902.76 396.53 N/A 

อัตรากำไรสุทธิ =  กำไรสุทธิ / รายไดรวม % 3.69 2.21 1.17 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน =  กำไรสุทธิ / สวนของผถูือหุน (เฉลี่ย) % 2.25 1.42 1.08 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย 

=  กำไรสุทธิ / สินทรัพยรวม  (เฉลี่ย) % 1.41 0.83 0.58 

อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพยถาวร 

=  (กำไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา) / สินทรัพย

ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย) 

% 15.76 11.12 9.08 

อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย 

=  รายไดรวม / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) เทา 0.38 0.37  0.49 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวน

ของผูถือหุน 

=  หน้ีสินรวม / สวนของผูถือหุน    เทา 0.60 0.60  0.89 

อัตราสวนความสามารถ

ชำระดอกเบ้ีย 

=  กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีคาเสื่อมราคา 

และคาตัดจำหนาย/ดอกเบ้ียจาย 

เทา 1.44 1.71  (0.31) 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ตอกำไรกอนดอกเบ้ีย

จาย ภาษีเงินได คาเสื่อม

ราคาและคาตดัจำหนาย 

(Interest bearing 

debt to EBITDA ratio) 

= หน้ีสินท้ังหมดท่ีมภีาระดอกเบ้ีย / กำไรกอน

หักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย 

เทา 18.58 11.61  (77.34) 

อัตราสวนความสามารถ

ชำระภาระผูกพัน 

=  กำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา

และคาตัดจำหนาย/ หน้ีสินระยะสัน้ท่ีมีภาระ

ดอกเบ้ีย + หน้ีสินระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบ้ีย

ท่ีครบกำหนด  ภายใน 1 ป 

เทา 0.06 0.10  (0.02) 

อัตราการจายเงินปนผล =  เงินปนผล / กำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) % 43.02 งดจาย 26.20 
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5. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 
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ขอมูลสำคญัอ่ืนท่ีจำเปนซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูลงทุน ปรากฏตามเว็ปไซตบริษัท   www.demco.co.th 

 

 

ในระหวางป 2564 เด็มโกถูกบริษัทแหงหน่ึงยื่นฟองคดีแพง 1 คดี และคดีแรงงาน 1 คดี ในสวนของคดีแพง ปจจุบันไดยื่น

คำใหการและฟองแยงตอศาลแลว โดยศาลนัดสืบพยานจำเลยในวันท่ี 22 กรกฏาคม 2565 สวนคดีแรงงาน อยูในข้ันตอนของศาล

นัดสืบพยานจำเลยในวันท่ี 5, 7 เมษายน 2565 

 

 

- ไมมี - 

 

 

- ไมมี - 
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เด็มโก มุงสูเปาหมายการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผู

มีสวนไดเสียทุกภาคสวน รวมทั้งการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนในทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนด

นโยบายตาง ๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือเปนแนวปฏิบัตใินการทำงานของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ไวเปนลายลักษณ

อักษร 

คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุมบริษัทเด็มโก ไวเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน ดังน้ี 

(1) ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการท่ียั่งยืน โดยใหมีการกำหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายหลักของกิจการ เพ่ือความยั่งยืนท้ังสามมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

(2) บริหารและดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดแูลกิจการที่ดี นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน และปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอกำหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมโครงสราง องคประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และคัดเลือก  

(4) ใหมีการสรรหา และพัฒนาผูบริหารระดับสูงอยางมีประสิทธิผล มีคุณธรรม และมีคุณคาตอองคกร สังคม และประเทศชาติ 

(5) สงเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ และดูแลใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไดรับการปฏิบัติและคุมครองสิทธิ

ตามกฎหมาย 

(6) ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชันและสินบน ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุมท่ัวถึง ท้ังดานการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน และการตรวจสอบอยางเหมาะสม  

(7) รักษาความนาเช่ือถือทางการเงิน และสงเสริมใหมีการกำกับดูแลการเปดเผยขอมูล และสารสนเทศท่ีสำคัญอยางถูกตอง เพียงพอ 

โปรงใส และทันเวลา 

(8) สงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวม การปฏิบัติ และสื่อสารกับผูถือหุนอยางเทาเทียม 

 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหนาที่ในการพิจารณา ทบทวน 

สงเสริม และติดตามการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดีของกลุมบริษัทเด็มโก ใหมีความทันสมัย และเปนปจจุบัน อยางนอยปละครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

(CGR) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ ASEAN Corporate 

Governance Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งมาตรฐานสากล 

กฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขอเสนอแนะ และ/หรือขอกำหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในดานการกำกับดูแลมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักรู และเขาใจ

ถึงบริบทของปญหาคอรรัปชัน ผลกระทบท่ีมีตอกิจการ ภาคธุรกิจ และสังคมโดยรวม มีเจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัป

ชันและสินบน ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) กับใหความสำคัญ โดยเขารวมโครงการแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชน

ไทย (CAC) ตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน และใหความสำคัญกับแนวปฏิบัติท่ีดีสำหรับคณะกรรมการ ฝายจัดการ ในการกำกับดูแล

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสารความเขาใจในความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชัน

และสินบนท่ีสำคัญของกิจการ ไปยังผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางตอเน่ือง  

ในป 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 มีการทบทวนนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทใหเหมาะสมกับสภาวการณ และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของที่มีการเปลี่ยนแปลง และไดสื่อสารนโยบายให

6. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
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บุคลากรเด็มโก ทุกระดับยึดถือปฏิบัติ รวมถึงไดเปดเผยนโยบายดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเตมิ

ท่ี www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการหรือสแกนคิวอารโคดในสวนทาย 

 

การปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก ้

เด็มโกมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพิ่มโอกาส 

และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไปสูการเสริมสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา ชุมชน 

และสังคม 

 บุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญท่ีจะทำใหธุรกิจมีกลไกขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยผูถือหุน 

คณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน ซึ่งมีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันไป แตมีสิ่งสำคัญเหมือนกันคือการ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความเปนธรรม โปรงใส และรับผิดชอบตอหนาที่ของตน เพื่อทำใหกิจการสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคไดตามท่ีกำหนด 

 เด็มโกไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี พรอมท้ังกำหนดแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบริบทในการดำเนิน

ธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก เพื่อเปนแนวทางสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการยึดถือ และปฏิบัติตาม ตลอดจนมี

ระบบการติดตามดูแล และเปดเผยการปฏิบัติใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความโปรงใสในการดำเนินงานแกผู

ท่ีเก่ียวของทุกฝาย ภายใตหลักการปฏิบัติพ้ืนฐานท่ีสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังน้ี 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัท ใหความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในดานตาง ๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจาของบริษัท 

โดยไมกระทำการใด ๆ ที่จะเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และไดกำหนดเปนนโยบายและเปดเผยในคูมือการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ดังน้ี 

(1) เด็มโก ตระหนักถึงความสำคัญของการใหสิทธิในความเปนเจาของ ซึ่งควบคุมเด็มโกโดยผานคณะกรรมการเดม็โกท่ีเลือกตั้ง

เขามานอกเหนือจากสิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียง

เทากับจำนวนหุนที่ตนถือและสิทธใินการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนั้น เด็มโกสงเสริมใหผูถือหุน

ไดสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เชน สิทธิการไดรับสวนแบงผลกำไร/เงินปนผล การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน

วาระการประชุม และสามารถสงคำถามเก่ียวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม

ผูถือหุน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน เพ่ือรวมตัดสินใจ และอนุมัติในเรื่องสำคัญของเด็มโก 

ไดแก วาระการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจายเงินปนผล จะมีการแจงนโยบายการจายเงินปน

ผลของบริษัท อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย พรอมทั้งเหตุผล และขอมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ เด็มโกจะเสนอ

ชื่อกรรมการให ผูถือหุนลงคะแนนทีละคน โดยในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เด็มโก ระบุชื่อ นามสกุล พรอมแนบประวตัิ

ยอของกรรมการแตละคนที่เสนอแตงตั้ง เชน อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนง

กรรมการที่แยกเปนบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการที่เสนอ เชน 

กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเขารับดำรงตำแหนงใหม เด็มโกจะใหขอมูลการเขารวม

ประชุมในปที่ผานมา และวันเดือนปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเด็มโก วาระกำหนดคาตอบแทนจะเสนอนโยบาย

กำหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนสำหรับกรรมการแตละตำแหนง วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี จะเสนอแตงตั้งสำนัก

งานสอบบัญชีที่เปนอิสระ เปนผูสอบบัญชีเด็มโกรวมทั้งเปดเผยคาบริการตรวจสอบบัญชี และคาบริการอื่น ๆ และการ

อนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลตอทิศทางการดำเนินธุรกิจของเด็มโก เปนตน โดยคณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดนโยบาย

กำกับดูแลกิจการไวชัดเจนวา เด็มโก จะสงเสริมตอผูถือหุนใหไดใชสิทธิข้ันพ้ืนฐาน โดยเด็มโกจะไมกระทำการใด ๆ อันเปน

การละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผูถือหุน และเด็มโกไดยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะไมเพิ่มระเบยีบ

วาระในการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระกอนตัดสินใจ 
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(2) เด็มโกไดใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยเนนเรื่องการจัดสถานท่ีใหเหมาะสม และสะดวกตอการเดินทาง มารวม

ประชุมของผูถือหุน โดยจะแจงสถานที่ แผนที่สถานที่จัดประชุม เสนทางการเดินทางอยางละเอียดใหกับผูถือหุนและผูจะ

เขารวมประชุม รวมถึงการใหจัดประชุมแบบผานสื่ออีเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ดวย 

(3) เด็มโก ไดกำหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้งภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของเด็มโก 

โดยเปดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพ่ือให

ผู ถือหุ นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได โดยแจงตั ้งแตปลายเดือน กุมภาพันธ ภายหลังจากท่ี

คณะกรรมการบริษัท มีมติใหกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป รวมท้ังไดแจงกำหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป  และวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล (ถามี)  

(4) ในป 2564 เด็มโก ไดกำหนดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ในวันที่ 27 เมษายน 2564 แตเนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมเดือนเมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเลื่อนการประชุมเปนวันท่ี 

12 พฤษภาคม 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) แทน โดยการ

ประชุมจัดตามพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออีเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และขอบังคับของบริษัท 

(5) ท้ังน้ีแมจะอยูภายใตสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 เด็มโก ไดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการ

จัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist) ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยในป 2564 เด็มโกไดรับคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน 

(6) เด็มโกไดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน 14 วันลวงหนา กอนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีขอมูลรายละเอยีด

ประกอบวาระการประชุมอยางเพียงพอ และครบถวน พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แยกเรื่องแตละวาระ

อยางชัดเจน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข แบบ ค ตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกำหนด คำช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ ขอบังคับ

บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระ ที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหประชุมแทนได เง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การ

มอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม สงใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม นอกจากน้ี 

เด็มโกไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือ

มอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต ของเด็มโก (WWW.DEMCO.CO.TH) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนการลวงหนากอนวัน

ประชุม 30 วัน และแจงใหผู ถือหุ นทราบเมื ่อมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวผานระบบการเผยแพรขาวสารของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่เด็มโกจัดสงใหกับผูถือหุน และใชในการประชุม เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลา

พิจารณารายละเอียดแตละวาระ สำหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง เด็มโกไดเสนอใหมอบฉันทะ  

ใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน 

(7) ในวันประชุมผูถือหุน เด็มโก ไดอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและนักลงทุนสถาบันอยางเทาเทียมกันทุกราย ไมมีลักษณะ

กีดกันหรือสรางภาระใหผูถือหุน  สำหรับการประชุมสามัญผุถือหุน ประจำป 2564 เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของ

โรคโควิด 19 เด็มโก ไดจัดการประชุมผานสื่ออีเล็กทรอนิกส ตามพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออีเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2563 เพ่ือใหผูถือหุนทุกทานสามารถเขารวมประชุมไดอยางสะดวกและปลอดภัย โดยไดสงหนังสือแจงใหผูถือหุนทราบ

ลวงหนากอนวันประชุม และจัดทำคูมือการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนใหผูถือหุนสามารถดำเนินการไดลวงหนากอนการ

ประชุมผานลิงคหรอืการสแกนคิวอารโคด พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลระบบเพื่อใหคำแนะนำ ตอบขอซักถาม และแกไข

ปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการเขารวมประชุมผานสื่ออีเล็กทรอนิกส อีกทั้งยังไดนำระบบการนับ

คะแนนเสียงผานสื่ออีเล็กทรอนิกสมาใชเพ่ือการประมวลผลการลงคะแนนใหเปนไปอยางรวดเร็วและแมนยำยิ่งข้ึน 

(8) คณะกรรมการและผูบริหารเด็มโกไดใหความสำคัญในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน เวนแตกรรมการท่ีติดภารกิจสำคัญ

ไมสามารถเขารวมประชุมได โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กรรมการ

บริษัทที่เขารวมประชุมประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ประธานกรรมการลงทุน กรรมการลงทุน 
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ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ  เลขานุการบริษัท และผูบริหารระดับสูงรวมถึงผูบริหารสูงสุดดานการเงิน

(CFO) รวมช้ีแจงรายละเอียดวาระตาง ๆ ตอบขอซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะของผูถือหุน  

(9) จัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหนาที่ดูแลใหการประชุม ผูถือหุนเปนไปอยาง

โปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของเด็มโก  ไดแก กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน หรือผูรับมอบ

ฉันทะที่มีสิทธิเขารวมประชุม ผูมีสวนไดเสียที่ใชสิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับคะแนนนั้นตองสอดคลอง

กับขอบังคับของเด็มโก ตองมีการตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนวาถูกตองตรงกัน 

ท้ังน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เด็มโกไดจัดใหมีการประชุมผานสื่ออีเล็กทรอนิกส เทาน้ัน และเพ่ือความ

โปรงใส จึงไดจัดใหมีผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกดวย 

(10) การประชุมดำเนินการไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดแจงใหผูถือหุนทราบ

ลวงหนา มีการระบุวัตถุประสงคและเหตุผลของแตละวาระที่เสนอ พรอมความเห็นของคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุม

เปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องตาง ๆ ในแตละวาระ โดยกอนเริ่มพิจารณาวาระประชุม ประธานใน

ท่ีประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนนรวมถึงวิธีการนับคะแนนของ

ผูถือหุนท่ีลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของเด็มโกใหผูถือหุนทราบกอนเริ่มการประชุม และมีการใชบัตรลงคะแนน 

(11) ประธานกรรมการถือเปนตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผูถือหุน 

รวมทั้งผูบริหารสูงสุดของบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทตอผูถือหุน 

นอกจากน้ันประธานคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ไดเขารวมในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือตอบคำถามผูถือหุนในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับคณะกรรมการชุดยอย ดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ โดยใน

ระหวางการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น และซักถามอยางท่ัวถึงกอนจะลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุม

แตละวาระ ในระหวางการประชุมถาคำถามใดไมเกี่ยวของกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ  ประธานกรรมการ หรือผูบริหาร

ระดับสูงจะนำไปตอบขอซักถามในวาระอ่ืน ๆ เพ่ือใหการใชเวลาในการพิจารณาแตละวาระเปนไปอยางเหมาะสม 

(12) เด็มโกใหสิทธิผูถือหุนที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุมไดภายหลังเริ่มการประชุมแลว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน

วาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

(13) เด็มโกไดแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนตอตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และบนเว็บไซตของเด็มโก ทันทีในวันประชุมผูถือหุน 

และจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยไดบันทึก

ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน เก่ียวกับรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม และไมเขารวมประชุม คำถาม-คำตอบ  

คำช้ีแจงท่ีเปนสาระสำคัญ  ผลการลงคะแนนในแตละวาระแยกเปนคะแนนท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง รวมท้ัง

เผยแพรมติท่ีประชุม และรายงานการประชุมผานเว็บไซตของเด็มโก www.demco.co.th  

(14) เด็มโกเปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมอยางชัดเจนไวในรายงานประจำป เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจวามี

โครงสรางการดำเนินงานท่ีมีความโปรงใส และตรวจสอบได 
 

หมวดท่ี 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดวา เด็มโกใหความสำคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม คณะกรรมการบริษัทได

กำกับดูแลใหเด็มโกมีการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตามที่กฎหมายกำหนด 

รวมถึงการจัดการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ี 

(1) เปดโอกาสใหผูถือหุนที่มีสัดสวนการถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 2.5 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของ

บริษัทโดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

และเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของเด็มโกไดลวงหนากอนการประชุม 

โดยมีหลักเกณฑซึ่งไดประกาศแจงใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนา 3 เดือน 

กอนสิ้นรอบปบัญชี (ตั้งแต 1 ตุลาตม – 31 ธันวาคม ) รวมท้ังไดแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑการพิจารณาบนเว็บไซต

ของเด็มโกดวย โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน  
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(2) ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

(3) ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับระเบียบวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไมเพ่ิมระเบียบ

วาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบการพิจารณา 

ระเบียบวาระกอนตัดสินใจ 

(4) อำนวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงดวยการมอบฉันทะให

กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนเองได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีเด็มโกไดจัดสงไป

พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเปนรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได ตามแบบที่กรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกำหนด โดยเด็มโก ไดแนบเอกสารและหลักฐาน ท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขา

รวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งมี

ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีเด็มโก กำหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน และเปนกรรมการอิสระท่ีมิไดมีสวนไดเสียใน

วาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไวในหนังสือเชิญประชุม  ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถ ดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผาน

เว็บไซตของเด็มโกได 

(5) จัดใหมีเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน เปน 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผูถือหุนชาวไทยและชาวตางชาติ 

รวมท้ังจัดใหมีพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางภาษา คอยใหความสะดวกแกผูถือหุน ชาวตางชาติในกรณีท่ีมีผูถือหุนซักถาม

ขอสงสัย หรืออภิปรายในท่ีประชุม โดยเด็มโกจะจัดใหมีการสื่อสารท่ีเหมาะสม พรอมท้ังมีการแปลเปนภาษาไทยท้ังคำถาม 

และคำตอบสำหรับผูเขาประชุมทานอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารทั้งผูถือ

หุนชาวไทย และชาวตางชาติ 

(6) สำหรับผูถือหุนที่เขาประชุมผานสื่ออีเล็กทรอนิกส เด็มโกไดจัดทำระบบออกเสียงลงคะแนนผานสื่ออีเล็กทรอนิกส และนำผล

คะแนนท่ีผูถือหุนลงคะแนนผานระบบอีเลก็ทรอนิกส มารวมคำนวณกับคะแนนเสยีงท่ีผูถือหุนไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ 

กอนประกาศผลคะแนนเสียงและมติท่ีประชุม และเพ่ือความโปรงใส เด็มโก ใหท่ีปรึกษาอิสระจากภายนอกเปนสักขีพยานในการนับ

คะแนน  ตรวจสอบความถูกตอง และจัดเก็บรายงานการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนไว เพ่ือการตรวจสอบในภายหลังดวย  

(7) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เด็มโกเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ เปนรายบุคคล โดยผูท่ีรับคะแนนเสียง

เห็นดวยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงไดรับเลือกตั้งในครั้งนั้น จะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ นอกจากนั้นกรรมการท่ี

ไดรับเลือกตั้งแตละคนจะตองไดคะแนนเสียงกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนผูถือหุนท่ีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดวย 

(8) เด็มโก กำหนดใหคณะกรรมการ และผูบริหารของเด็มโก ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) ตองรายงานการมีสวนไดเสีย และความขัดแยงทางผลประโยชนของตน และบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของเด็มโก หรือบริษัทยอย และเมื่อเขาดำรงตำแหนงเปนครั้ง

แรก และใหรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสียตามแบบท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ ใหแกประธาน

กรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหสามารถใชขอมูลดังกลาวในการตรวจสอบ และปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

(9) การใหสิทธิผูถือหุน มีสิทธิออกเสียงท่ีเทาเทียมโดยถือวาหุนแตละหุนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

(10) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเรื ่องที่กำลังพิจารณา 

กรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องน้ัน โดยอาจไมเขารวมประชุม หรือ  งดออกเสียง เพ่ือให

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางยุติธรรม และเปนประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 

(11)  เด็มโก กำหนดองคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการท้ังหมดดวย 
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หมวดท่ี 3 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

เด็มโกมีเจตนารมณสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่นคงทางการเงิน และ

ความยั่งยืนของกิจการ เด็มโกไดมีการดูแลและคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมาย หรือ

ขอตกลงที่มีกับบริษัท และไดกำหนดแนวทางปฏิบัติตอผู มีสวนไดเสีย ดังที่ไดกำหนดเปนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงาน 

เพ่ือเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาท่ีจะรวมกันยึดถือสาระสำคัญในแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความมั่นใจวาเด็มโกจะ

พัฒนาระบบการจัดการใหเหมาะสม เนนการสรางประโยชนสูงสุด แกผูถือหุน ตลอดจนคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย มีความรับผิดชอบ

ตอสังคม และสิ่งแวดลอม จึงใหบุคลากรทุกระดับของเดม็โกทำความเขาใจลงนามรับทราบ และยอมรับเปนหลักปฏิบัติของเด็มโก 

ตอผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

ผูถือหุน 

• เด็มโก มุงมั่นในการเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโต

ของมูลคาบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

• เด็มโก ยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม โดยคำนึงถึงผูถือหุนทั้งรายใหญ และรายยอย 

หรือผลประโยชนของกลุมผูเก่ียวของโดยรวม 

• เด็มโก บริหารกิจการของเด็มโกใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุน 

• เด็มโก เปดเผยขอมูลและสารสนเทศท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และผลประกอบการของเด็มโก

ที่เปนจริงอยางครบถวนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินท่ี

แทจริงของเด็มโก 

พนักงาน 

• เด็มโก ถือวาพนักงานเปนทรพัยากรที่สำคัญ เปนปจจัยหนึ่งสูความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่อง

คาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงาน และเปดเผยระเบียบวาดวยสิทธิประโยชนของพนักงาน โดยการแจงเปน

หนังสือเวียนใหพนักงานรับทราบ และลงไวใน Intranet สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถของพนักงาน

ทุกระดับ อยางสม่ำเสมอและเทาเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป 

• เด็มโก จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียน หากมีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา พนักงานมี

สิทธิรองทุกข โดยผูที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ และขั้นตอนที่กำหนดไว และหากพิสูจนไดวากระทำไปโดยสุจริต

จะไดรับความคุมครองโดยไมสงผลกระทบใด ๆ ซึ่งเด็มโก จะไมถือเปนการเลิกจาง หรือการพิจารณาลงโทษท่ีจะสงผลเสียตอ

พนักงานหรือผูท่ีเก่ียวของแตประการใด 

• เด็มโก มีนโยบายการอนุรักษพลังงาน และแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนหนาที่ของบุคลากรทกุระดับ

ของเด็มโกที่ตองรวมมือกันใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใตแนวคิด Green Business 

and Infrastructure  

• เด็มโก ไดมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนพรอมทั้งปฏิบัติกับพนักงานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน มีการสำรวจ

ความพึงพอใจของพนักงาน ภายใตโครงการ I DEMCO พรอมท้ังใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดเวลาการทำงาน และการ

ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเปนธรรม เชน การจัดใหการตรวจสุขภาพประจำป  การจัดใหมีสวัสดิการ

ประกันชีวิตกลุม การจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนตน 

• เด็มโก ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน มีมาตรการไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนด ตาม

มาตรฐานสากลกับดำเนินการเพ่ือควบคุม ปองกันความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การ

บาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอพนักงาน บริษัทจัดใหมี

อุปกรณความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม  รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให

มีความพรอมตลอดจนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน  
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รัฐบาล 

• เด็มโก ถือปฏิบัติเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบตอภาครัฐ โดยดำเนินธุรกิจภายใตขอกำหนดของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของ

หนวยงานท่ีกำกับดูแลอยางเครงครัด และใหการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ โดยมเีปาหมายเพ่ือประโยชนสูงสดุของสังคม

สวนรวม พรอมท้ังใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ถูกตองตามท่ีหนวยงานภาครัฐรองขอ เพ่ือแสดงถึงความ

โปรงใส ตลอดจนสรางความมั่นใจ และความเช่ือถือรวมกัน  

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

• เด็มโก ไดแบงปนคุณคาขององคกร โดยการสงเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยกับ

ผูรวมงาน และชุมชนรอบดาน ผานการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ของมูลนิธิแสงไซกี่  และการชวยเหลือเพื่อนมนุษยโดย

บริษัทรวมกับโรงพยาบาลราชวิถี สภากาชาดไทย เปดรับบริจาคโลหิตจากผูบริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปอยาง

สม่ำเสมอทุก 3 เดือน ณ ที่ทำการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟาใหกับโรงเรียน และวัด ใน

ชุมชนใกลเคียงของบริษัท 

• เด็มโก ใหความสำคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม โดยเด็มโกมุงมั่นท่ีจะบริหารจัดการเพ่ิมผลกระทบเชิงบวก 

และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อใหเด็มโกอยูรวมกับชุมชน และสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการโดยสรางความเขาใจอันดีตอกันรวม

แกปญหาเพ่ือสรางความเช่ือมั่นแกชุมชนและสังคมไดอยางยั่งยืน  

คูคา 

• เด็มโก จะดำเนินการคัดเลือกคูคาตามหลักเกณฑ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่ไดกำหนดไวในขอกำหนดของเด็มโก รวมถึงการ

จัดซื้อ จัดหา ท่ีมีหลักเกณฑ และข้ันตอนตามระเบียบและขอกำหนดของเด็มโก วาดวยนโยบายและระเบียบการจัดซื้อ จัดหา 

ดำเนินการอยางโปรงใสใหขอมูลแกคูคาอยางเทาเทียม ถูกตอง ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา รวมถึงเปนการสนับสนุนคูคา

ท่ีดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

• เด็มโก ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสญัญา ขอตกลง หรือเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีตอคูคาของเด็มโก บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และ

เปนธรรม พรอมท้ังสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดำเนินธุรกิจท่ีดี เพ่ือประโยชนสูงสุดท้ังสองฝาย 

• เด็มโก ไมเรียกรับ และตอตานการกระทำหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไมสุจริต เอารัดเอาเปรียบ แกคูคา 

• เด็มโก ไดมีการพฒันาชองทางและรองเรียนในการติดตอกับเด็มโก เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับคูคา และผูมีสวนไดเสียท้ัง

ชองทางออนไลน และออฟไลน พรอมท้ังมีสวนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล และรับเรื่องรองเรียน 

คูแขง 

• เด็มโก ดำเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรี และคำนึงถึงการแขงขันอยางเปนธรรม เด็มโก ไมทำความตกลงใด ๆ กับคูแขงขัน หรือ

บุคคลใดที่มีลักษณะเปนการลด หรือจำกัดการแขงขันทางการคาหรือสงผลใหเกิดการแขงขันอยางไมเปนธรรม รวมถึงการ

กำหนดราคา การฉอโกง การประมูล การจัดสรรตลาด และขอตกลงในการจำกัดการจัดหา 

• การให หรือแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจของบริษัทแกพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการรวมคา เด็มโก จะใหความรวมมือกับ

คูแขงทางการคา หากเปนไปเพ่ือประโยชนของผูรับบริการ และตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงกอนเสมอ 

เจาหนี้ 

• เด็มโก ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบ และโปรงใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีตอเจาหนี้อยาง

เครงครัด และเทาเทียมกัน ท้ังในแงการชำระเงิน และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดทำขอตกลงไวกับเจาหน้ี  เด็มโกไมใชเงินทุนท่ีไดจาก

การกูยืมเงินไปในทางท่ีขัดกับวัตถุประสงคในขอตกลงท่ีทำกับผูใหกูยืมเงิน ตลอดจนไมใชวิธีการท่ีไมสุจริต ปกปดขอมูล หรือ

ขอเท็จจริงอันจะทำใหเจาหน้ีเกิดความเสียหาย 

ลูกหนี ้

• เด็มโก จะปฏิบัติตามสัญญาขอตกลง หรือเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีตอลูกหน้ีโดยไมเลือกปฏิบัติในการติดตามเรงรัดหน้ีสิน กรณีท่ีไม

สามารถปฏิบัติได ตองรีบเจรจากับลูกหนี้เปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา และปองกันไมใหเกิดความ

เสียหาย โดยใชหลักกฎหมายควบคูกับหลักธรรมาภิบาล 
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• เด็มโก จะดำเนินการรายงานขอมูลลูกหน้ีคางชำระท่ีถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหแกลูกหน้ีอยางสม่ำเสมอ และจะปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติท่ีมีตอลูกหน้ี 

ลูกคาและประชาชน 

• เด็มโก ใหความรวมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สงเสริมวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ พ้ืนท่ีตั้ง และใกลเคียง

หนวยงานของเด็มโก โดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบตอความเสียหายของสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหนอยท่ีสุด 

• เด็มโก ไมกระทำการใด ๆ ท่ีสงผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอมเกินกวาท่ีกฎหมายกำหนด 

• เด็มโก มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา ใหไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงอยาง

ตอเน่ือง และจริงจัง 
 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

ในการเปดเผยขอมูลสำคัญของเด็มโก นอกจากเผยแพรตามเกณฑที่กำหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยแลว เด็มโก จะเผยแพรไวในเว็บไซตของเด็มโก ดวย เชน รายงานประจำป นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ขอมูลบริษัท ขาว

ประชาสัมพันธ โดยมีการปรับปรุงเว็บไซตอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหผูถือหุนและบุคคลภายนอกสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอ

เหตุการณ เขาถึงโดยสะดวก และไดรับประโยชนมากท่ีสุด ดังน้ี 

(1) สารสนเทศที่สำคัญของเด็มโก ประกอบดวย ขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูลทางการเงิน 

โดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้นไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วาถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท กอนเปดเผยแกผูถือ

หุน โดยคณะกรรมการบริษัท รายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำปดวย นอกจากน้ี เด็มโกไดเปดเผยรายการระหวางกัน รวมถึงบทวิเคราะหของ

ฝายจัดการไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) เปนตน 

(2) ขอมูลตาง ๆ ของ เด็มโก ที ่ไดเปดเผยแกสาธารณชน ผูถือหุ น และนักลงทุน เด็มโกเผยแพรไวในเว็บไซตของเด็มโก  

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน ขอมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ รายงานประจำป รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน คูมือการกำกับดูแลกิจการของเด็มโก และคูมือจริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโก เปนตน 

(3) เด็มโก ไดเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการตามกฎบัตร 

จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในแตละป และเปดเผยการจายคาตอบแทน

กรรมการที่เปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนและคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/

รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ดวย 

(4) เด็มโก จัดใหมีนักลงทุนสัมพันธเพื่อทำหนาที่สื่อสารขอมูลสำคัญตอนักลงทุน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน และนักวิเคราะห

หลักทรัพย โดยเด็มโกไดใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง รวมทั้งการ

นำเสนอผลงาน และการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย  ผู ถือหุ น และนักวิเคราะห

หลักทรัพย ตลอดจนผูเก่ียวของ โดยไดเขารวมใหขอมลูในกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อยางสม่ำเสมอทุกไตรมาส 

(5) เด็มโก ไดเปดเผยขอมูลทั่วไป ขอมูลทางการเงิน บทรายงานและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion 

and Analysis : MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงขอมูลสำคัญอยางครบถวน ถูกตอง และทันเวลา  เปนไปตาม

ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

(6) จัดทำรายงานขอมูลทางการเงินที่เปนไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่ผานการตรวจสอบจากบริษัท ตรวจสอบบัญชีธรรมนิติ 

จำกัด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อใหผูถือหุน

มั่นใจวา ขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง  
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ท้ังน้ี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของเด็มโก กำหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงตองมีการรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัทใหที่ประชุมทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ในป 2564 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ

และผูบริหาร เปนดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

2563 

จำนวนหุนท่ี

ถือ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

2564 

จำนวนหุนท่ี

เปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)

ในป2564 

สัดสวน

การถือหุน

ในบริษัท

(%) 

1* นางประพีร   ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ 143,372,254 143,637,254 265,000 19.67 

2 นายนริศ   ศรีนวล กรรมการอิสระ 0 0 - 0.00 

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

4 นายปราโมทย  อินสวาง กรรมการอิสระ 0 0 - 0.00 

5 นายปริญช  ผลนิวาศ กรรมการอิสระ 0 0 - 0.00 

6 นายปญญ  เกษมทรัพย กรรมการอิสระ 0 0 - 0.00 

7 นายชัยวัฒน  เลิศวนารินทร กรรมการอิสระ 0 0 - 0.00 

8 นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 806,060 806,060 - 0.11 

9 นายโอฬาร  ปุยพันธวงศ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1,452,701 1,452,701 - 0.20 

10 นายพงษศักด์ิ   ศิริคุปต กรรมการ 

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

11 นายไพฑูรย   กำชัย กรรมการและกรรมการ

ผูจัดการ 
561,557 561,557 - 0.08 

12 นายรักษา  สารณาคมนกุล รองกรรมการผูจัดการ 246,939 193,039 (59,900) 0.03 

13 นายฉัตรชัย  พืชพันธ รองกรรมการผูจัดการ 86 86 - 0.00 

14 นายนรินทร   เอกนิพิฐสริ รองกรรมการผูจัดการ 0 0 - 0.00 

15 นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ รองกรรมการผูจัดการ 244,109 244,109 - 0.03 

16 นางสาววรรณฤดี สุวพันธ รองกรรมการผูจัดการ 224,847 224,847 - 0.03 

17 นางสาวอรวรรณ  ศิริวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการและ

เลขานุการบริษัท 
79,329 79,329 - 0.01 

18 นางสาวสาวิตตรี  พ่ึงรัศมี ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย

งานบัญชี บริหารการเงินและ

งบประมาณ (CFO) 

0 0 - 0.00 

หมายเหตุ : *ลำดับท่ี 1 รวมคูสมรสและบุตรท่ีไมบรรลุนิติภาวะ 
 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

เด็มโกใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด จึงไดจัดทำนโยบายเก่ียวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามระบบ

กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการ กรรมการผูบริหาร และพนักงานของเด็มโก ไวยึดถือ

ปฏิบัติตั้งแตป 2549 ในการทบทวนแกไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของเด็มโกไดนำ

ประเด็นกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนธรรม การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันกับการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ นโยบายการแจงเบาะแส การติดตาม และการคุมครองผูแจงเบาะแส มาเปนเน้ือหาในการทบทวน ปรับปรุง

ดวย นอกเหนือจากการปรับปรุงสาระสำคัญใหทันสมัย มีความเปนสากล สอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี หลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน กับหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการ

แกไขปรับปรุง กับกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานท่ีกรรมการ ผูบริหาร 
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และพนักงานเด็มโกทุกคนตองรับทราบ และยึดถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัด นอกจากนี้สายงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังใช

คู มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปนเอกสารสำหรับใหความรู แกพนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหมที ่ตอง

กำหนดใหมีหัวขอการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมไวในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมพนักงาน

ตามแผนพัฒนาบุคคลของเด็มโก ตามแผนพัฒนาบุคคลประจำป 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซตบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการ หรือ

สแกนคิวอารโคดในสวนทาย 

 

นโยบายบริษัท 
 

 เด็มโกกำหนดใหมีนโยบาย และแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหบคุลากรทุกระดับ ของกลุมบริษัทเด็มโก ถือปฏิบัติและสื่อสาร

ไปยังผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเพื่อทราบ โดยไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแล

กิจการ ซึ่งประกอบดวยนโยบายตาง ๆ ดังน้ี 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (CRMC) โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว ดังน้ี 

(1) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร โดยการใหความรู ความเขาใจ สรางจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

รวมกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกผูบริหาร และพนักงานทุกคนในทุกระดับ 

(2) กำหนดใหมีกระบวนการ แนวทางและขอกำหนดตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง

เปนสากลในการกำกับ ควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบของความเสี่ยง 

(3) มีการระบุความเสี่ยงดานตาง ๆ ขององคกร ดำเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยง  

แลวดำเนินการจัดการกับความเสี ่ยงนั ้น ๆ ควบคุมการดำเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานะความเสี ่ยงให

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังมีการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยง อยางท่ัวถึงตอเน่ืองภายในบริษัทดวย 

(4) กำหนดใหทุกหนวยงาน มีการรายงานเหตุการณที่ไมปรกติ (Incident Report) ที่อาจเปนความเสี่ยงนำไปสูผลกระทบ หรือ

อาจสรางความเสียหายใหกับบริษัทได โดยระบุโอกาสเกิด (Probability) และถาเกิดแลวมีระดับผลกระทบ (Impact) 

เพียงใด 

(5) มีการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRI) ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชน จำนวนรายได ผลกำไร / 

ขาดทุน การเพิ่มขึ้นของคาใชจาย เปนตน  และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชน การครองใจพนักงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณของ

บริษัท ระดับความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 

(6) กำหนดใหมีการระบุเพดานความเสี ่ยง หรือขีดความสามารถที่จะรับความเสี ่ยง (Risk Limit) จากเหตุการณความเสี่ยง  

เพ่ือจำกัดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท หรือผูมีสวนไดเสีย หรือสาธารณะ 

(7) มีการกำหนดเหตุการณที ่อาจจะเกิดขึ ้น และระดับความเสี ่ยงที ่เปน Trigger หรือเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา  

(Early Warning Sign) หร ือความเส ี ่ยงว ิกฤตฉุกเฉ ินเฉพาะกิจ (Crisis & Emergency Risk) เพื ่อให ผ ู ร ับผ ิดชอบใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถนำเอามาตรการจัดการกับความเสี่ยงมาใชไดอยางทันทวงทีเพื่อลดโอกาสเกิด หรือ

ชวยบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท 

(8) กำหนดใหมีระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูบริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดการ

กำกับ ควบคุมงาน และเปนการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน 

(9) กำหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายน้ี 
 

จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกลาว บริษัทยังกำหนดใหมีคูมือ ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติ ประกอบดวย คูมือบริหารความเสี่ยง คูมือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และคูมือการบริหารความเสี่ยงดาน

ทุจริตคอรรัปชันและสินบน 
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นโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัและสินบน 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอการกำกับดูแลกิจการภายใตกรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที ่ดี  

มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมถึงการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

ทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงและทางออม จึงไดกำหนดใหจัดทำนโยบายและคูมือมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันสินบนข้ึน 

โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก ใหมีการ

ปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายที่กำหนดไว รวมถึงใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของกลุมธุรกิจเด็มโก ยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

โดยมุงมั่นท่ีจะสรางใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในองคกร 

(1) บุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก ตองไมดำเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบนทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงและทางออม โดยมีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชัน คูมือการกำกบัดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกลุมธุรกิจเด็มโก รวมท้ังระเบียบและขอกำหนดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2) บุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 

รวมถึงคาบริการตอนรับและคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังน้ี การใหหรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเทาน้ัน โดยมีมูลคาท่ีเหมาะสมและตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

(3) การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ของกลุมธุรกิจเด็มโก มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทานโดย

ตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบของกลุมธุรกิจเด็มโก เพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลและ

เงินสนับสนุนไมไดใชเปนขออางสำหรับการคอรรัปชัน 

(4) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานขาย และการตลาด รวมท้ังงานจัดหาพัสดุ

และทำสัญญาอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบน และบริหาร

จัดการใหมีวิธีการแกไขท่ีเหมาะสม 

(5) กลุมธุรกิจเด็มโก มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

และสินบน และมีนโยบายท่ีจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากร ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชันการให/รบั

สินบน แมวาการกระทำนั้นจะทำใหกลุมธุรกิจเด็มโก สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  โดยกลุมธุรกิจเด็มโกมีกระบวนการสื่อสาร

อยางชัดเจนเก่ียวกับนโยบายดังกลาว 

(6) หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่สอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจ

ดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมภายในที่มี

ความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี ่ยงจากการทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบนที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบน จะตองแจงหนวยงานผูปฏิบัติเพ่ือใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม 

(7) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกตาง ๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกตองและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือใหมั่นใจวาไมมีรายการใดที่ไมไดรับการ

บันทึก หรือไมสามารถอธิบายได หรือรายการท่ีเปนเท็จ 

(8) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษา

ขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบน และเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการบันทึกรายการทางการเงิน มีหลักฐานอยางเพียงพอเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

(9) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีการสื่อสารและฝกอบรมอยางตอเนื ่องแกบุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก เพื ่อใหเกิดความรู  

ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบน ความคาดหวังของกลุมธุรกิจเด็ม

โก  และบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการน้ี 

(10) เด็มโก สื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันและแนวปฏิบัติไปยังกลุมธุรกิจเด็มโก คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสีย 

รวมทั้งสาธารณชน ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การให/

รับสินบนไปปฏิบัติ 
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(11) บุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำท่ีอาจฝาฝนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

และสินบน โดยกลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส รวมท้ังเมื่อบุคลากรตองการคำแนะนำเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

(12) คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก มีหนาที่รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชนัและ

สินบนน้ีตอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  และคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมออยางนอยปละครั้ง 

(13) หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอยางเรงดวนตอ กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

(14) กลุมธุรกิจเด็มโกใหความรวมมือ ใหขอมูลตามความเปนจริงแกหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบเก่ียวกับการทุจริตคอร

รัปชัน เชน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  สำนักงานคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต (ค.ป.ท.)  สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ  ศาล  และหนวยงานการตอตานคอรรัปชัน เปนตน  
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

กลุมธุรกิจเด็มโก ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 3 ขอ 

ประกอบดวย 

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากดานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

กลุมธุรกิจเด็มโก  จัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก 

เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบน โดยระบุเหตุการณที่มคีวามเสี่ยงสงูจากการทุจริตคอรรัป

ชันการให/รับสินบนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนด

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีประเมินได วิธีวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากร

ท่ีตองใชเพ่ือลดความเสี่ยง และมีการเฝาติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกำหนดข้ึน 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

กลุมธุรกิจเด็มโก กำหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยง

จากการทุจริตคอรรัปชัน สรุปไดดังน้ี 

2.1 จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน

สำคัญตาง ๆ เชน ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจาง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุม

งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจายชำระเงิน เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทจุริต

คอรรัปชัน การให/รับสินบน รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแกไขท่ีเหมาะสม 

2.2 จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียนการฝาฝน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของ

กลุมธุรกิจเด็มโก หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันการให/รับสินบน หรือ

ขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส 

และเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมท้ังมีมาตรการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของเด็ม

โก และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ กรณีท่ีสามารถติดตอผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได กลุมธุรกิจเด็มโกจะแจงผลการ

ดำเนินการใหรับทราบเปนลายลักษณอักษร 

2.3 หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด (ถามี) และ

รายงานใหผูมีอำนาจสั่งการทราบตามลำดับ 

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัป

ชันและสินบน 

กลุมธุรกิจเด็มโก กำหนดใหมีแนวทางในการติดตามประเมนิผลการปฏบัิติตามแนวทางปฏิบัตใินการปองกันการมสีวน

เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันและสินบน ดังน้ี 
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3.1 กำหนดให ผูบริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และจริยธรรมธุรกิจที่กลุมธุรกิจเด็มโก ที่กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จริยธรรมวาดวยการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

แนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันและสินบน และจรรยาบรรณ / ขอพึงปฏิบัติของ

พนักงาน อยางสม่ำเสมอ  

3.2 จัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล

กิจการ และใหขอเสนอแนะอยางตอเน่ือง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปท่ีไดรับความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมีนัยสำคัญและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.3 กำหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบน อยางตอเนื ่อง เพื ่อใหการนำมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนอยางสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผล

การประเมินตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลำดับอยางทันเวลาและสม่ำเสมอ 

3.4 หากการสืบสวนขอเท็จจริงแลวพบวา ขอมูลจากการตรวจสอบ หรือขอรองเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรใหเชื ่อวามี

รายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุมธุรกิจเด็มโก 

รวมถึงการฝาฝน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก หรือแนวทางปฏิบัติในการปองกันการ

มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชันและสินบน หรือขอสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื ่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 

ทั้งนี้กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต คอรรัปชัน

และสินบนนี้ โดยเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน วารสารของเด็มโก อินทราเน็ตของกลุมธุรกิจเด็มโก และบนเว็บไซตของ

บริษัท  ท้ังน้ีเพ่ือใหบุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

จริยธรรมวาดวยการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยอยูภายใตกรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบนในทุกรูปแบบ และตระหนัก

เปนอยางดีวาการทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบนสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันและสินบน ดังน้ี 

(1) สนับสนุนการสรางจิตสำนึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย โปรงใส เท่ียงตรง เคารพกฎหมาย 

กฎระเบียบตาง ๆ สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนใหเปนวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งบริหารงานตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

(2) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุล

การใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อปองกันและมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการ

ทุจริตคอรรัปชันตาง ๆ 

(3) พนักงานตองไมกระทำการใด ๆ อันเปนการเรียกรอง หรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นที่มี หรือธุรกิจ

เก่ียวของกับกลุมธุรกิจเด็มโก เวนแตในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไปพึงปฏิบัติตอกัน และทรัพยสินน้ัน

ตองไมใชสิ่งผิดกฎหมาย รวมท้ังไมอาศัยตำแหนงหนาท่ีหรือแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเอง และ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

(4) จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสอันควรสงสัยโดยมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูลหรือ

เบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

(5) สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการปองกันและสนับสนุนการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชันและสินบน 
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เพื่อเปนแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน กลุมธุรกิจเด็มโกกำหนดชองทางการแจงขอรองเรียนและขอเสนอแนะ (Whistle 

Blower) โดยเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และแจงเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือ

การทุจริตคอรรัปชันการให/รับสินบน โดยมีเปาหมายเพ่ือ 

• การพัฒนา/ฝกอบรม   

• การแกไข/ปรับปรุงดานบริหารจัดการ   

• การตรวจสอบขอเท็จจริง  

โดยกำหนดใหสำนักงานตรวจสอบ ทำหนาท่ีเปนหนวยงานผูประสานรับขอรองเรียนดานจริยธรรมวาดวยการสนับสนุนการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน ของกลุมธุรกิจเด็มโก  

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมไดจากคูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน และคูมือบริหารความ

เสี่ยงดานการทุจริต ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพื่อเติมไดจากเว็บไซตบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแล

กิจการ หรือสแกนคิวอารโคดในสวนทาย 

 

นโยบายการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ใหดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกตองตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) 

และมาตรการตอตานการคอรรปัชันตามเจตนารมณของโครงการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ (CAC) 

ซึ ่งบริษัทไดรับการรับรองตั้งแตป 2559 ตอเนื ่องถึงปจจุบัน โดยอางอิงกรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ  

The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) -  Internal Control Integrated Framework 

ซึ่งกำหนดองคประกอบหลักท่ีจำเปนในการควบคุมภายในไว 5 ดาน 17 หลักการ 

มีหนวยงานในสังกัดสำนักงานตรวจสอบซึ่งประกอบดวยหนวยงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานกำกับและควบคุมทำ

หนาที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานตาง ๆ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรตาง ๆ ของบริษัทอยางคุมคาสมประโยชน รวมถึงมีการควบคุมดานการ

ดำเนินงาน ดานรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองครบถวน เชื่อถือไดและทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบายตาง ๆ ของบริษัท และใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและขอบังคับของทางราชการและหนวยงานกำกับที่เกี่ยวของ  

มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และใหเกิด

ประโยชนสูงสุดภายใตสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บนพ้ืนฐานความเปนธรรมของผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

การดำเนินการตามองคประกอบหลักของ COSO ท้ัง 5 ดาน 17 หลักการ มีดังนี้ 

(1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

• องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม    

• คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระจากฝายจัดการ และทำหนาที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานดานการ

ควบคุมภายใน   

• คณะกรรมการและฝายจัดการจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและหนาที่ความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน เหมาะสมเพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการ   

• มีความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ    

• องคกรกำหนดใหบุคลากรทุกตำแหนงมีหนาท่ีและรับผิดชอบตอการควบคุมภายในเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค   

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

• องคกรกำหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

• ระบุ วิเคราะหความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยง ทุกประเภทท่ีอาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุม 
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• พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

• ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน  

• บริษัทมีการระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร โดยจัดแบงเปน 7 ดาน 23 ความเสี่ยง  

(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

• มีมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมท่ีชวยลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

• เลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ัวไปดวยระบบเทคโนโลยี  

• จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกำหนดสิง่ท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัต ิเพ่ือนำนโยบายท่ีกำหนด

ไวไปสูการปฏิบัติได 

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

• มีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินการไปไดตามท่ีกำหนดไว 

• การสื่อสารขอมลูภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในท่ีจำเปนตอการสนับสนุนให

การควบคุมภายในสามารถปฏิบัตไิดตามท่ีวางไว 

• มีการสื่อสารกับหนวยงานหรือบุคคล ภายนอกเก่ียวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคมุภายใน 

(5) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

• ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในเพ่ือใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดำเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม  

• ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลา และเหมาะสมตอบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง

ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 

ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 9.1 การควบคุมภายใน หรือเว็บไซตของบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี หรือสแกนคิวอารโคดในสวนทาย 

 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เด็มโก ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมการ

ดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถ

ดำเนินงานไดอยางตอเน่ือง รวมท้ังปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไมถูกตอง

และการถูกคุกคามจากภัยตาง ๆ  

เด็มโก จึงกำหนดนโยบายฉบับน้ีข้ึน เพ่ือใหกลุมธุรกิจเด็มโกมีกรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับองคกรที่ดี โดยอางอิงจากหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท การดำเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก เพื่อใหกลุมธุรกิจมีกรอบการกำกับดูแลและ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ท่ีสอดคลองและเหมาะสม รวมท้ังดูแลใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ

เด็มโกได มีการใชทรัพยากรและการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สอดคลองกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยนโยบาย

การดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมธุรกิจเด็มโก ดังน้ี 

(1) นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซตของบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือสแกนคิว

อารโคดในสวนทาย 
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นโยบายสิทธิมนุษยชน 

   การดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน เปนสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนในกลุมธุรกิจเด็มโก ตระหนัก

และใหความสำคัญ โดยกำหนดไวในจรรยาบรรณเด็มโก ในคูมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของเด็มโก  ท่ีตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง 

 เด็มโก มุงเนนใหการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย

ความเคารพ  ใหเกียรติซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

ที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยแนวปฏิบัติดังกลาวเปนมาตรฐานจริยธรรมองคกรที่บุคลากรทุกคนในเด็มโก ตองถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด ซึ่งหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามระดับของความรายแรงแหงการกระทำและถือเปนการ

กระทำผิดทางวินัยดวย 

 เด็มโก ใหความสำคัญตอกิจกรรมทีอ่าจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ดาน โดยยึดถือและปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ โดยเด็มโกมีนโยบายอยางชัดเจนที่จะไมจางแรงงานเด็ก  ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไมเลือกปฏิบัติจาก

ความแตกตางทางดานเช้ือชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคม นอกจากน้ีเด็มโกยังใหความเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชนของ

พนักงานทุกระดับชั้น อยางเครงครัดโดยจะปกปอง และไมนำขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติสวนตัว คาจางเงินเดือน ฯลฯ 

ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของรับทราบ โดยเด็มโกไดกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล รวมถึงไดกำหนดใหมีการใชขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งไดจัดทำเปนคูมือ สื่อสารใหกับพนักงานไดรับทราบถึงกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับการทำงานและมีการปฐมนิเทศกอนการเริ่มปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซตของบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือสแกนคิว

อารโคดในสวนทาย 

 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

กลุมธุรกิจเด็มโก เคารพสิทธิความเปนสวนตัวของลูกคา คูคา ผูถือหุน พนักงาน และบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจ

เด็มโก และเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบุคคลดังกลาวจะไดรับความคุมครองสิทธิอยางครบถวนตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

คณะกรรมการบริษัท จึงอนุมัติใหใชนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ กลุมธุรกิจเด็มโก เพื่อใหมีหลักเกณฑ กลไก มาตรการ

กำกับดูแล และการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจนและเหมาะสม  

 ดังน้ัน เด็มโกจึงไดจัดทำนโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหพนักงานในกลุมธุรกิจเด็มโก ทราบและเขาใจถึง

วิธีการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล การคุมครองความปลอดภัยของขอมูล

สวนบุคคลใหมีกระบวนการบริหารการดำเนินงาน  ท่ีไมกระทบสิทธิหรือกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยให

ใชเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซตของบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือสแกนคิว

อารโคดในสวนทาย 
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 จรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบดวย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และพนกังาน 

โดยจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อ มุงเนนการดูแลลูกคา และผูมีสวนไดเสียของบริษัทใหไดรับผลิตภัณฑ 

และบริการที่ไดรบัมาตรฐาน โดยกำหนดความรับผิดชอบของกลุมธุรกิจเด็มโกตอลูกคา และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งใหนำหลักการ 

และแนวคิดการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนไปปฏิบัติในการ

ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนใหเกิดการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  เคารพสิทธิเสรีภาพ ดูแลดานแรงงาน และสิทธิมนุษยชน  

ความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมูล การดูแลดานชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และขอกำหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สำหรับจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการ

สรางวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลที่ดีในองคกร โดยวางหลักเกณฑ และมาตรฐานการปฏิบัติงานใหกรรมการผูบริหารและพนักงาน  

ถือปฏิบัติเพ่ือใหการดำเนินงานของกลุมธุรกิจเด็มโกสอดคลองกับนโยบาย ตลอดจนกฎหมาย และกฎเกณฑ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

กลุมธุรกิจเด็มโก  ไดกำหนดนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมให กลุมธุรกิจเด็มโก เปนบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับ

ดูแลกิจการ และปฏิบัติตามหลกัการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code 2017) มีการบริหารจัดการ

ท่ีเปนเลิศ มีจริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

ในการทบทวน จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจน้ี ไดมีการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงสาระสำคญั

ในคูมือดังกลาวใหทันสมัย มีความเปนสากลมากขึ้น อีกทั้งใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี กับหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรบ.หลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  ประกาศและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการแกไขปรับปรุงในป 2559-2560 

โดยประกอบดวยนโยบาย หลักการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกับแนวปฏิบัติท่ีดีในดานตาง ๆ 15 ดาน ดังน้ี 

1. เคารพในสิทธิมนุษยชน 

2. สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย 

3. การตอตานคอรรัปชัน 

4. ของกำนัล 

5. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

6. การเมือง 

7. การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน 

7.1 ขอมูลสวนบุคคล 

7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล 

7.3 การใชขอมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย และ/หรือใหคำแนะนำการซื้อขายหลักทรัพย 

7.4 การใชและดูแลทรัพยสินของบริษัท 

7.5 การใชและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

7.6 การใช และการดูแลทรัพยสินทางปญญา 

8. การเปดเผยขอมูล 

9. การทำธุรกรรมระหวางกันของบริษัทในเครือ 

10. การปฏิบัติตอลูกคา 

11. การจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติตอคูคา 

12. การปฏิบัติตอเจาหน้ี 

13. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ 
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14. การแขงขันทางการคา 

15. การปองกันการฟอกเงิน 
 

เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสำคัญในคูมือฉบับปรับปรุงนี้ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

สรางความมั่นใจวา กลุมธุรกิจเด็มโก จะพัฒนาระบบการจัดการใหเหมาะสม เนนการสรางประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ตลอดจน

คำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย มีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม จึงขอใหบุคลากรทุกระดับของ กลุมธุรกิจเด็มโก ทำความเขาใจ 

ลงนามรับทราบ และยอมรับเปนหลักปฏิบัติเพ่ือรักษาไวซึ่งการกำกับดูแลกิจการท่ีเปนเลิศของ เด็มโก ตอไป 

ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซตของบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือสแกนคิว

อารโคดในสวนทาย 

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 

มาตรฐานสูงสุดของความเปนมืออาชีพและการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานท่ี บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน

กลุม เปนสิ่งท่ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองมุงมั่นฟนฝา เพ่ือไปใหถึง เพราะจรรยาบรรณไมเพียงแตวางกรอบในเรื่อง

มาตรฐานดังกลาว แตยังสะทอนใหเห็นคานิยมหลัก iDEMCO ขององคกร 

วิสัยทัศนเด็มโก คือ มุงสูการเปนผูประกอบการช้ันนำ ดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงาน และสาธารณูปโภค ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยใช ความซื่อสัตย ตอลูกคา ตอวิชาชีพ ดวยความมานะมุงมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเรจ็ ดวยความเชื่อมั่น

ในการทำงานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรอบรู เชี่ยวชาญ ใหคุณภาพที่ดีแกลูกคา สรางมูลคาเพิ่ม สราง

ผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุนอยางตอเน่ือง มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เปนคานิยม “iDEMCO” ท่ีจะชวยผลักดันใหธุรกิจ

ของเด็มโก บรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว 

 ในการดำเนินการใด ๆ ของ กลุมธุรกิจเด็มโก จะใหความเคารพตอกติกาของกฎหมายและเกียรติภูมิของแตละบุคคล 

รวมท้ังมุงมั่นท่ีจะใหการดำเนินธุรกิจของเด็มโกอยูบนมาตรฐานจรรยาบรรณข้ันสูง 

 เด็มโกจึงไดจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เปนคูมือไวเพ่ือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

ระดับของกลุมธุรกิจเด็มโกในการประพฤตตินอยางมีจริยธรรม และเปนการแสดงใหเห็นวา กลุมธุรกิจเด็มโก มุงมั่นที่จะปฏิบัตใิห

เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ  นอกจากนี้จรรยาบรรณยังเปนสิ่งเตือนใจใหมีความระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติตน และ

ปองกันไมใหกรรมการและพนักงานกระทำการใด ๆ อันเปนการละเมิดระเบียบ ขอบังคับ และวินัย ที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู

ช่ือเสียงของกลุมธุรกิจเด็มโก 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซตของบริษัท www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการที่ด ีหรือ

สแกนคิวอารโคดในสวนทาย 
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 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ทำหนาที่ในการ

พิจารณาทบทวน สงเสริม และติดตามการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ศึกษา พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุมธุรกิจเด็มโก ใหมีความทันสมัย และเปนปจจุบัน อยางนอยปละครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับแนว

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ ASEAN 

Corporate Governance Scorecard และแนวปฏิบัติที ่ด ีที ่เกี ่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รวมท้ัง

มาตรฐานสากล กฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ขอเสนอแนะ และ/หรือ ขอกำหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สาํคญั 

ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ี

• พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลตาง ๆ ของกลุมธุรกิจเด็มโก ใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ สำรวจการกำกับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) หลักเกณฑ ASEAN Governance Scorecard รวมถึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน  ป 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย มา

ปรับใชตามความเหมาะสมกับบริบทของกลุมธุรกิจเด็มโก เชน มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติคูคา เปนตน 

• ทบทวนและใหความเห็นชอบนโยบายตอตานการคอรรัปชันและสินบนของกลุมธุรกิจเด็มโก 

• พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies : CGR) ที ่จ ัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และให

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง และพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑ รวมทั้ง ขอเสนอแนะของ

โครงการประเมินดังกลาว และไดดำเนินการทุกประเด็นในป 2564 แลว 

• พิจารณารายงานการรับขอเสนอแนะ และเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียของ กลุมธุรกิจเด็มโก ตามที่ไดมีกำหนดชองทาง 

และขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนจากผูมี สวนไดเสียของเด็มโกผานเว็บไซต www.demco.co.th โดยจะมีการสงขอมูล

ดังกลาวไปที่ E-mail address : goodgovernance@demco.co.th ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและ

กำกับดูแลกิจการ จะเปนผูรับขอรองเรียนโดยตรง ในป 2564 ไมปรากฏเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียของเด็มโก 

• ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาสูความยั่งยืน โดยดำเนินการทบทวนนโยบาย และกลยุทธการพัฒนาความยั่งยืน 

โครงสรางการบริหารความยั่งยืน ตามกระบวนการในการขับเคลือ่นธุรกิจสูความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบรษัิทมีมติเห็นชอบ

ใหปรับโครงสรางคณะกรรมการชุดยอยใหม เปน ดังน้ี 
 

คณะกรรมการชุดยอยเดิม คณะกรรมการชุดยอยปรับใหม 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน 
 

เพ่ือแบงแยกภารกิจใหชัดเจน และใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหนาท่ีกำกับดูแลการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Strategies) ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 

(1) การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถ เพ่ือสรางนวัตกรรม และใชเทคโนโลยีใหม 

(2) บริหารจัดการพันธมิตร CLMV และหวงโซอุปทานคุณคาท่ียั่งยืน 

mailto:goodgovernance@demco.co.th
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(3) การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

(4) ปลูกฝงและสงเสริมใหการพัฒนาความยั่งยืนเปนสวนหน่ึงของการดำเนินงานขององคกร 

(5) สงเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และสรางวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
 

ทั้งนี้ เด็มโกมีเปาหมายเปนบริษัทจดทะเบียนที่ผานการคัดเลือกเขากลุมรายชื่อหุ นยั่งยืน (Thailand Sustainability 

Investment : THSI) ภายในป 2566 
 

 
 
 

6.3.2 การนาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรบัใช ้
 

เด็มโก ไดใหความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการ ที ่ด ีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate 

Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดจัดทำและ

ประกาศใช ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 โดยในป 2564 เด็มโกไดดำเนินการจัดสงแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)  

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ.54/2562 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูล เก่ียวกับ

ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ใหกับสวนงานท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทำแบบ 56-1 มีขอมูลถูกตอง และครบถวน ตามหัวขอที่กฎหมายกำหนด และสอดคลองกับ CG Code 

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย รวมท้ังจัดทำขอมูลผลการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีของ เด็มโก เพ่ือเปดเผยในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) 

 

6.3.3 ขอ้มูลการปฏิบติัในเรื่องอื่น ๆ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
 

จากความมุงมั่นในการดำเนินงานของกลุมธุรกิจเด็มโกดวยความโปรงใสเปนธรรม และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายของ

เด็มโก สงผลใหเด็มโกรับรางวัลดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอสังคม อันไดแก 

• ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำป 2564 (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies : CGR) มีคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 

Institute of Directors : IOD) ติดตอกัน 6 ป 

• ไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective 

Against Corruption : CAC) ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2559 และไดรับตออายุการรับรองมาตรฐานการตอตานการทุจริตคอร

รัปชัน เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2562  
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• ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ในระดับดีมาก โดยไดคะแนนเต็ม100 คะแนน 
 

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางละเอียดครบถวน ดวยความ

รอบคอบ รัดกุม โปรงใส  และเปนอิสระ ตลอดจนใหความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน นักลงทุน  

และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในการเสริมสรางการบริหารกิจการอยางสมดลุ และความเขมแข็งทาง

ศักยภาพกับการดำเนินงานระยะยาว เพ่ือใหกลุมธุรกิจเด็มโก พัฒนาไปสูความยั่งยืนตอไป 

ท้ังน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยการสแกนคิวอารโคดน้ี 

 
https://www.demco.co.th/th/corporate-governance/corporate-governanc 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสรางการกำกับดูแลกิจการ ดังน้ี 
 

 

 

7.  โครงสรา้งการกาํกบัดูแลกิจการ และขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนักงาน และอ่ืน ๆ 
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โครงสรา้งองคก์ร 
 

 
 

 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

เด็มโกไดจัดโครงสรางคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามหลักเกณฑของหนวยงานกำกับดูแล ตลอดจนมีองคประกอบท่ี

หลากหลาย ท้ังในดานทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดานตาม DEMCO Board Skill Matrix อายุ เพศ และคุณสมบัติสำคัญ

อ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและสอดคลองกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนเพศหญิง 1 คน และเพศ

ชายจำนวน 10  คน  ซึ ่งเปนผู ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู หลากหลายทั้งดาน วิศวกรรม การบัญชีและการเงินการจัดการองคกร  

การวางแผนกลยุทธ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณดานอื่น ๆ  

ท่ีลวนเปนประโยชน และจำเปนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยองคประกอบของกรรมการบริษัท สามารถสรุปไดดังน้ี 

• กรรมการอิสระ จำนวน 6 คน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 55) ไดแก นายนริศ ศรีนวล นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส นายปราโมทย  

อินสวาง นายปริญช ผลนิวาศ นายปญญ เกษมทรัพย และนายชัยวัฒน เลิศวนารินทร 

• กรรมการที่มิใชผูบริหาร จำนวน 3 คน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 27) ไดแก นางประพีร ปุยพันธวงศ นายสงวน ตังเดชะหิรัญ  

และนายโอฬาร ปุยพันธวงศ 

• กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน จำนวน 2 คน (คิดเปนสัดสวนรอยละ 18) ไดแก นายพงษศักดิ ์ ศิริคุปต และ 

นายไพฑูรย กำชัย 

อน่ึง เด็มโกไมมีกรรมการและกรรมการอิสระท่ีดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท และเด็มโกไมมนีโยบาย

ใหกรรมการที่เปนผูบริหารดำรงตำแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่น ทั้งนี้ ไมนับรวมบริษัทยอย บริษัทในเครือ และบริษัทรวมทุน

ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเปนตองเขาไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพของบริษัท  ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการท่ี

ไมใชผูบริหารมากกวาหน่ึงทานท่ีมีประสบการณ การทำงานเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท  

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบแยกตางหากจากกันและไมใชบุคคลเดียวกัน โดย

ประธานกรรมการ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมโดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามระเบียบวาระ

การประชุม และสนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม เชน ตั ้งคำถามหรือขอสังเกต ใหคำปรึกษาและให

ขอเสนอแนะตอผูบริหารและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท แตจะไมกาวกายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธาน
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เจาหนาท่ีบริหารทำหนาท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทและกำกับดแูลใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามขอบังคับบริษัท มติ

ท่ีประชุมผูถือหุน มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ทั้งนี้ เด็มโกไดกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระสูงกวาขอกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ในหัวขอ 8.1.1 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 

7.2.2 ขอ้มูลกรรมการรายบุคคล 
 

ในป 2564 เด็มโกมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน รายนามกรรมการและปที่ดำรงตำแหนง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

มีรายละเอียดดังน้ี 
 

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 
วันท่ีไดรับ

ตำแหนง 

จำนวนปท่ี

เปนกรรมการ 

1. นางประพีร  ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ 26/5/2549 15 

2. นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร กรรมการความ

ยั่งยืน 

14/11/2557 7 

3. นายเสรมิศักดิ์  จารมุนัส กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา 

คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  กรรมการ

ตรวจสอบ  กรรมการความยั่งยืน 

11/7/2556 8 

4.  นายปราโมทย  อินสวาง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

องคกร กรรมการลงทุน กรรมการความยั่งยืน 

29/1/2562 3 

5. นายปริญช  ผลนิวาศ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการลงทุน 

กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา พิจารณา 

คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ   

27/4/2561 4 

6. นายปญญ  เกษมทรัพย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดแูลกิจการ กรรมการ

ความยั่งยืน   

27/4/2561 4 

7. นายสงวน  ตังเดชะหิรญั กรรมการ  กรรมการบรหิารความเสี่ยงองคกร  

กรรมการลงทุน 

26/5/2549 15 

8. นายโอฬาร  ปุยพันธวงศ กรรมการ  กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการ  กรรมการลงทุน  

กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร   

26/4/2560 4 

9. นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 12/5/2564 1 

10. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต กรรมการ  ประธานกรรมการความยั่งยืน ประธาน

กรรมการบริหาร  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร กรรมการลงทุน  

26/5/2549 15 

11. นายไพฑูรย  กำชัย กรรมการ  กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความ

เสี่ยงองคกร กรรมการลงทุน กรรมการผูจัดการ 

29/4/2556 8 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะตองออกจากตำแหนงในทุกครั ้งของการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป โดยใหกรรมการซึ่งอยูในตำแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตำแหนง ในกรณีท่ีกรรมการท่ีจะพนจากตำแหนงดังกลาว 

หากไมสามารถแบงไดพอดีหนึ่งในสาม ใหใชจำนวนท่ีใกลที่สุด กับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหนงอาจไดรับ

การเลือกตั้งใหกลับมาดำรงตำแหนงกรรมการใหมได 

(2) เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ แตละวาระไมเกิน 3 ป และไม

ควรดำรงตำแหนงเกิน 3 วาระติดตอกัน กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหนงนานกวาน้ัน คณะกรรมการบรษัิท

จะพิจารณาความเปนอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาว และชี้แจงเหตุผลพรอมผลการ

ปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุน กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงติดตอกันไดสูงสุดไมเกิน 9 ป แตที่ประชุมผูถือหุนจะ

พิจารณาจากเหตุผล และความจำเปนท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระท่ีดำรงตำแหนงกรรมการ

อิสระติดตอกันเกิน 9 ป ดังกลาวเปนกรรมการอิสระตอไปได 

(3) นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนตำแหนง เมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

• ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนหุนท่ีถือ โดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• ศาลมีคำพิพากษาหรือมติใหออก 

• มีรายงานผลการตรวจสอบภายในหรือมีขอรองเรียนเก่ียวกับการกระทำท่ีเปนการทุจริต คอรรัปชันและสินบน  

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื ่นใบลาออกตอเด็มโก การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึง เด็มโก  

กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดวยก็ได 

(5) ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลซึ่ง 

มีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกำหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 

เดือน ท้ังน้ีบุคคลซึ่งเขามาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทากับวาระท่ีเหลอือยูของกรรมการท่ี

ตนแทน 

 

7.2.3 ขอ้มูลเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบในวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนการ

ประกอบธุรกิจ และ งบประมาณประจำปของบริษัท และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผนการ

ประกอบธุรกิจที่กำหนดไว ภายใตขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัท

และท่ีประชุมผูถือหุน โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสียเปนสำคัญ ท้ังน้ี เพ่ือสรางความยั่งยืนใหแกบริษัท 

และเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผู ถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบใน

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ ทิศทางและนโยบาย ในการดำเนินงานของบริษัทเปนประจำทุกป เพื่อใหเขากับสถานการณและสภาพ

ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการโดยไมมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารและฝายจัดการเขารวมประชุม

อยางนอยปละ 1 ครั้งเพ่ือใหกรรมการไดพิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการของบริษัท 

รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรืออยูในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจงผล

การประชุมให ประธานเจาหนาท่ีบริหารรับทราบ  เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงตอไป ท้ังน้ี ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดจัดให
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มีการประชุมคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร และฝายจัดการเขารวมประชุม

จำนวน 2 ครั ้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเปดโอกาสใหผูสอบบัญชีของบริษัทเขาประชุมหารือกับคณะกรรมการโดยไมมี

กรรมการท่ีเปนผูบริหารและฝายจัดการไดดวย 

รวมถึงบริษัทไดมีการแบงแยกตำแหนง และอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจัดการ ไวอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ การกำกับดูแล และความโปรงใสของการดำเนินงานภายใน ตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

 

คุณสมบตัิกรรมการบริษัท 

(1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

และการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจให

บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกำหนด 

(2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการ

ดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย (Duty of Care and Duty of Loyalty) ตรงไปตรงมาและสามารถทุมเทอุทิศเวลาได

อยางเต็มที่ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอ มีการ

เตรียมตัวลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดโดย

อิสระ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรม ท่ีดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม 

(3) มีความรูความสามารถที่สำคัญตอธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก ไดแก ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร การบริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร 

เศรษฐศาสตร การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย 

(4) ไมควรดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 

(5) กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของเด็มโก หรือเขาเปนหุนสวน 

หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ เด็มโก ไมวาจะทำเพ่ือประโยชนของ

ตนหรือของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

(6) กรรมการตองแจงใหเด็มโก ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีเด็มโกทำข้ึน ไมวาโดยตรง หรือโดยออม หรือถือหุน 

หุนกู เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในกลุมธุรกิจเด็มโก 

 

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางในการดำเนินงานของกลุมธุรกิจเด็มโก ใหมีการเติบโต

มั ่นคงอยางยั ่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื ่อประโยชนสูงสุดของเด็มโกและผู ถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน 

และดูแลใหมีระบบงานท่ีใหความเช่ือมั่นวากิจกรรมตาง ๆ ของเด็มโกดำเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม 

 กรรมการบริษัททุกทานมีความเขาใจในหนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ

รับทราบท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (CODE   OF ETHICS OR STATEMENT OF BUSINESS CONDUCT) 

 คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเปนตัวแทนของ ผูถือหุน และมีอำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ มีดังน้ี 

• อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการสรางคุณคาใหกลุมธุรกิจเด็มโกเติบโตอยางมั่นคงย่ังยืน 

(1) กำหนดวัตถุประสงค และเปาหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เปาหมายและแนวคิดหลักขององคกร (Control 

Idea) และเปาหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององคกรสามารถสะทอนในรูปแบบของวิสัยทัศน หลักการ และ

รูปแบบธุรกิจท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการใหเปนไปเพ่ือความยั่งยืน มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบท่ีพึง

มีตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลท่ีเก่ียวของภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
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(2) กำหนดกลยุทธ นโยบายการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร

สำคัญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย ใหสามารถแขงขันได มีผลประกอบการท่ีดี โดยคำนึงถึงผลกระทบท้ัง

ในระยะกลาง และระยะยาว สามารถปรับตัวไดภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

(3) ติดตาม ประเมินผล กำกับดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ

ประจำปของกิจการวาสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกลุมธุรกิจเด็มโก สรางคุณคาใหท้ัง

กลุมธุรกิจเด็มโก  ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 

(4) สนับสนุนใหมีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในเด็มโกอยางเหมาะสม และปลอดภัย 

(5) มีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคน และผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และ

ซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (Duty of Loyalty) และดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(6) สรางและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนำในการกำกับดูแล

กิจการ 

(7) เขาใจขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหนาที่ และ

ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และฝายจัดการอยางชัดเจน 

ติดตามดูแลใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และฝายจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(8) กำหนดหลักการ นโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เชน นโยบายการ

กำกับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายลงทุน จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการ

ใชขอมูล กฎบัตร ขอบังคับเด็มโก นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เปนตน 

(9) มีความตั้งใจท่ีจะดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

(10) กำกับดูแลกิจการ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code 2017) เพ่ือใหกิจการเปนไปเพ่ือการสรางคุณคา

ใหกิจการอยางยั่งยืน 
 

• อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการกำกับดูแลใหกลุมธุรกิจเด็มโกมีการบริหารจัดการท่ีดี 

(1) คณะกรรมการบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของเด็มโก ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของเด็มโก 

(2) คณะกรรมการบริษัท ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุด

รอบระยะเวลาบัญชีของเด็มโก รวมถึงการจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน 

(3) คณะกรรมการบริษัท ตองจัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได 

รวมท้ังดูแลใหมีระบการจัดเก็บเอกสารท่ีทำใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง มีการควบคุม

ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) คณะกรรมการบริษัท ตองจัดใหมีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของเด็มโก ใหมีความถูกตองเพ่ือแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปที ่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวนและถูกตองเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของเด็มโก กอนท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

(5) คณะกรรมการบริษัท ตองมีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย  กลยุทธ และทิศทางการ

ดำเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจเด็มโก พรอมอนุมัติแผนการดำเนินงาน และ

งบประมาณประจำป ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของเด็มโก โดยพิจารณาถึงการจัดสรร

ทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานท่ีเหมาะสม 

(6) คณะกรรมการบริษัท ตองกำหนดและควบคุมดูแลใหฝายจัดการ ดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสำคัญ 
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(7) คณะกรรมการบริษัทตองจัดการกลุมธุรกิจเด็มโกใหดำเนินการตามกฎหมายและความถูกตอง  ในสังคมเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ  และตามระเบียบท่ีกำหนดไวในขอบังคับของเด็มโก รวมท้ังจัดการให

เปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

(8) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแตงตั้ง ฝายจัดการ เพื่อทำหนาที่บริหารกิจการ รวมถึงกำหนดอัตราคาตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีเหมาะสม 

(9) คณะกรรมการบริษัท ตองจัดการแตงตั้ง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ เพ่ือบริหารควบคุมดูแลกิจการ

ท้ังปวงของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ตลอดถึงการสงเสริม สนับสนุนใหมีการ

พัฒนาผูบริหารระดับสูง จัดใหมีแผนการสืบทอดตำแหนงสำหรับผูบริหารระดับสูง และติดตามดูแลใหมีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม 

(10) คณะกรรมการบริษัท ตองมีการใหคุณใหโทษแก ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการโดยกรรมการที่ไม

เปนผูบริหาร 

(11) คณะกรรมการบริษัท ตองจัดใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหมั่นใจวา

ฝายจัดการไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

(12) คณะกรรมการบริษัท ตองพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเขาเปนกรรมการ และ/หรือ 

ผูบริหารในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม ตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม รวมถึงการกำหนดใชนโยบาย

การควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการท่ีเด็มโก  เขาไปลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพื่อแสดงวาบริษทัมี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทยอยตามท่ีกำหนดในประกาศท่ี ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ

ขายหุนท่ีออกใหม ฉบับตามท่ีไดมีการแกไข 

(13) คณะกรรมการบริษัท ตองพิจารณากำหนดโครงสรางการบริหารกิจการ มีอำนาจในการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย

ตาง ๆ เชน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เปนตน รวมถึง

การกำหนด ขอบเขต อำนาจหนาท่ี ตลอดจนคาตอบแทน ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 

(14) คณะกรรมการบริษัท ตองจัดทำกฎบัตร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกลุมธุรกิจเด็มโก เพื่อให

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคน ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคูไปกับขอบังคับและ

ระเบียบของเด็มโก  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

(15) คณะกรรมการบริษัท ตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพ่ือใหคำแนะนำดานกฎหมาย และกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะตองทราบ เพ่ือชวยใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีมีผลบังคับใช 
 

เวนแตอำนาจในการดำเนินการดังตอไปน้ี จะกระทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน ท้ังน้ีเรื่องท่ีกรรมการ

มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับกลุมธุรกิจเด็มโก ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

(ก) เรื่องท่ีกฎหมายกำหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 

(ข) การทำรายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมาย หรอืขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุให

ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขารวม

ประชุม และจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของเด็มโกท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสำคัญ 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของเด็มโก 

(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของเด็มโกท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขา

จัดการธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโกหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 
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(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกำหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย วาดวยหลักทรัพย และ/หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ใหตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน   

 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ ่งมีอำนาจลงลายมือชื ่อแทนบริษัท คือ นางประพีร ปุ ยพันธวงศ นายสงวน ตังเดชะหิรัญ  

นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต นายไพฑูรย กำชัย กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ 

นายสงวน ตังเดชะหิรัญ นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต นายไพฑูรย กำชัย นายโอฬาร ปุยพันธวงศ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือช่ือ

รวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

 

ขอ้มูลคณะกรรมการชุดย่อยที่แตล่ะชุดไดร้บัการแต่งตั้ง 
 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย (Board & Executive Committee) เพื่อทำหนาท่ี

พิจารณากลั่นกรองงานตาง ๆ เปนการเฉพาะ โดยในป 2564 เด็มโก มีคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

ก. คณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) มีกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการที่เปนผูบริหาร  

เปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยน้ัน 5 คณะ คือ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

• คณะกรรมการลงทุน 

• คณะกรรมการความยั่งยืน 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2564  เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 มีมติปรับช่ือคณะกรรมการชุดยอยใหม

เพ่ือความชัดเจนของภารกิจและสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยใหมีผลตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 

ดังน้ี 

โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย เดิม โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย ปรับใหม 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและ

กํากับดูแลกิจการ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

• คณะกรรมการลงทุน 

• คณะกรรมการความยั่งยืน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

• คณะกรรมการลงทุน 

 

ข. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบดวย กรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหาร และผูบริหารระดับสูงในฝาย

จัดการ 

ค. คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย/บริษัทรวม (Sub-Board Committee) ประกอบดวยกรรมการบริษัท และผูบริหารท่ี

เก่ียวของกับการบริหารกิจการของบริษัทยอย/บริษัทรวมน้ัน 2 คณะ คือ 

• คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (SBC-DP) 

• คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด (SBC-DDL)  
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โดยคณะกรรมการชุดยอยจะมีการประชุมตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะและใน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการกำหนดวันประชุมแตละคณะไวลวงหนาตลอดท้ังป  

ในป 2564 เด็มโก มีคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามขอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กำหนดซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คนตองมีความรูทางดานบัญชีและการเงิน ซึ่ง

กรรมการที่ไดแตงตั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนด  เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการของเด็มโก สอบทาน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อใหมีความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองตามระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี การบริหารกิจการ ดำเนินไปอยาง

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทรวมกับผูสอบ

บัญชี เพื่อใหมั่นใจวารายงาน ทางการเงินของเด็มโก มีความนาเชื่อถือ มีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนถูกตองเปนไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และขอกำหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความมั่นใจ และความนาเช่ือถือแกผูลงทุนและผูมีสวนได

เสีย วาเด็มโกมีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางรอบคอบ เปนธรรม โปรงใส และดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาท่ีสำคัญในการเสนอแตงตั้งและเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก พรอมท้ัง

เสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจำทุกป 
 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังน้ี 

ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหนงในคณะกรรมการ DEMCO 

1. นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นายปริญช  ผลนิวาศ กรรมการ กรรมการอิสระ 

3. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส กรรมการ กรรมการอิสระ 

4. นายปญญ  เกษมทรัพย กรรมการ กรรมการอิสระ 
 

ทั ้งนี ้กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเชนเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมถึงไมเปนกรรมการของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของบริษัท โดยมี นายปริญช  ผลนิวาศ และนายเสริมศักดิ์  

จารุมนัส เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ 

งบการเงินบริษัท 
 

องคประกอบและการแตงต้ัง 

1. ประกอบดวยกรรมการบริษัท ที่เปนกรรมการอิสระจำนวนไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน 

ท่ีมีความรู ความเขาใจและประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความเช่ือถือของงบการเงิน 

2. คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท เพ่ือทำหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ี

พนตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทไดอีก 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คนใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบ 

4. ผูบริหารสูงสุดสำนักตรวจสอบ (หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน) ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทำ

หนาที่ชวยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการ

ประชุม จัดเตรียมและนำสงเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมอบหมาย 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน 

2. สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและนาเชื ่อถือ รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจำป  

ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ

การรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

3. สอบทานการปฏิบตัิงาน ใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานบริษัท 

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  และพิจารณาการเปดเผยขอมูลให

เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจาง ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหความเห็นชอบในการนำเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุม 

ผูถือหุน รวมท้ังประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารและคณะผูบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6.  สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี ่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชันในการเขาสู

กระบวนการรับรอง (Certification Process) ท่ีลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ตรวจสอบหาขอเท็จจริงและติดตามความคืบหนาเรือ่งรองเรียนอันเปนการกระทำท่ีอาจสอถึงการทุจริตท่ี  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับผานกระบวนการรองเรียนและการแจงเบาะแสตามมาตรการปองกันทุจริต คอรรัปชันของบริษัท เพื่อให

มั่นใจวามีการดำเนินการท่ีเหมาะสม 

8. สอบทานและใหความเห็นตอแผนงานตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการและ

มาตรฐานการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

9. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ความเพียงพอของงบประมาณ และบุคลากรของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 

10. อาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นหรือผูเชี ่ยวชาญเฉพาะเรื่องไดตามความจำเปนดวย

คาใชจายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ การดำเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบ

ขอกำหนดของบรษัิท 

11. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

12. พิจารณาใหความเห็นชอบการสอบทานขอมูลทางการเงิน รายไตรมาสของบริษัท และการตรวจสอบขอมูลทางการเงิน

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต กอนรายงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

13. รายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัท เปนประจำทุกป ซึ่งรายงานระบุเก่ียวกับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นตอรายงานทางการเงิน ความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอ่ืนท่ีเห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

14. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท และจัดใหมี

การทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจำป

ของบริษัท ตามหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนด ซึ่งประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังน้ี 

1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท  

2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  
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4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน 

7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 

8) รายงานอื่นใดที่เห็นวาผู ถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายในขอบเขตหนาที ่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

16. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับแจงจากผูสอบบัญชีในกรณีทีผู่สอบบัญชีตรวจพบพฤติการณอันควรสงสัยวา ประธาน

เจาหนาที ่บริหาร กรรมการผู จ ัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท กระทำความผิด ตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตนให

คณะกรรมการบริษัททราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีกอนรายงานสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

17. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบ

อยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ใหรายงานสิ่งที ่ตรวจพบดังตอไปนี้ในทันทีตอ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือคณะกรรมการบริษัท จะไดหาแนวทางแกไขไดทันเวลา 

1) รายการความขัดแยงทางผลประโยชน 

2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสำคัญในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝาฝนกฎหมาย หรือขอกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัท 

       เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และไดมีการหารือรวมกันกับ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววา  ตองดำเนินการปรับปรุงแกไข ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด หากปรากฎวามีการ

เพิกเฉยตอการดำเนินการแกไขโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบโดยตรง

ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

18. พิจารณาสอบทานคุณสมบัติของผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)/ผูควบคุมดูแล

การทำบัญชีใหเปนไปตามขอกำหนด คุณสมบัติของผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูควบคุมดูแลการ

ทำบัญชี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

19. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาท่ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญผูบรหิาร หรือคณะผูบริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือใหขอมูลท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ

ดำเนินงานตอบุคคลภายนอก 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จะตองรายงานตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีมติของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 4 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ และ

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีสัดสวนกรรมการอิสระมากกวา

รอยละ 50 ของจำนวนกรรมการ 
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รายชื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย

กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร จำนวน 4 คน ดังน้ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงในคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
ตำแหนงในคณะกรรมการ DEMCO 

1. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นายปริญช  ผลนิวาศ กรรมการ กรรมการอิสระ 

3. นายปญญ  เกษมทรัพย กรรมการ กรรมการอิสระ 

4. นายโอฬาร ปุยพันธวงศ กรรมการ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
 

หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 มีมติแตงตั้งนายปริญช ผลนิวาศ กรรมการอิสระ เปนกรรมการ

สรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ แทนนายสงวน ตังเดชะหิรัญ มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 
 

องคประกอบและคุณสมบัติ 

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร โดยกรรมการสรรหา 

พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (“กรรมการสรรหาฯ”) สวนใหญตองเปนกรรมการอิสระ และให

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการสรรหาฯ ท่ีเปนกรรมการอิสระคนหน่ึงเปนประธานกรรมการสรรหาฯ  

2. กรรมการสรรหาฯ จะตองมีความรู  ความสามารถ และประสบการณที ่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึง

คุณสมบัติ หนาท่ี และความรับผิดชอบของตน 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแตงตั้งพนักงานของเด็มโกจำนวน 1 คน ทำหนาท่ีเปนเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ 
 

ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีหนาท่ี และความรับผิดชอบหลัก ดังน้ี 

1. ดานการสรรหา 

1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูมีอำนาจในการจัดการ เพื ่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหหนวยงานกำกับเมื่อมีการรองขอ 

2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ กำหนดเพ่ือ

ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และผูมีอำนาจในการจัดการ ใหคณะกรรมการ

พิจารณาอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาถึงประสบการณอยางนอยดาน

หนึ่งดานใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท (เชน วิศวกรรม พลังงานทดแทน บัญชีและบริหารการเงิน 

กฎหมาย เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ  บริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่ชวยใหการ

ดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางรอบคอบยิ่งข้ึน ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ

อยางมีเหตุผล ความสามารถในการคิดอยางมีกลยุทธ แสดงใหเห็นไดถึงความมีประสบการณในการเปนผูนำ รวมท้ัง

มีความชำนาญในวิชาชีพระดับสูง และมีความซื่อสัตย ตลอดจนมีคุณสมบัติสวนบุคลอ่ืนท่ีเหมาะสม 

3) ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมี

การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ยอยจะตองประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในดานตาง ๆ  

4) เปดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปของเด็มโก 

5) สรางความมั่นใจวาเด็มโกมีแผนการสืบทอดตำแหนง และความตอเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหนง

ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูมีอำนาจในการจัดการ และเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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2. ดานคาตอบแทน 

1) กำหนดนโยบายจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื ่น รวมถึงจำนวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื ่นใหแก

กรรมการบริษัท และผูมีอำนาจในการจัดการ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส และนำเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี และสงนโยบาย

ดังกลาวใหหนวยงานกำกับหากมีการรองขอ   

2) ดูแลใหกรรมการบริษัท และผูมีอำนาจในการจัดการไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ี และความรับผิดชอบ 

3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผูมีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทน

ประจำป 

4) เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงาน

การกำหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมายการดำเนินงาน และความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาฯ ไวในรายงานประจำปของเด็มโก 

5) เสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหความเห็นชอบกอนเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6) ทบทวนขอเสนอของฝายจัดการเรื่องนโยบายจายคาตอบแทน แผนการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนพิเศษ

อ่ืนนอกเหนือจากเงินคาจางสำหรับพนักงานเด็มโก และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7) ทบทวนเปาหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สำหรับเด็มโกประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 

8) เสนอแนะคาตอบแทนและผลประโยชนที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร  

กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดยอยและท่ีปรึกษาบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3. ดานการกำกับดูแลกิจการ 

1) กำหนดนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการของกลุมธุรกิจเด็มโกเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความ

เห็นชอบ ติดตามเพื่อใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายใหมี

ความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอ 

2) กำกับดูแลใหการปฏิบัติงานของเด็มโกเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของหนวยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแล

ตามกฎหมาย เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เปนตน 

3) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

4. ดานนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองคกร 

1) พิจารณาใหความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายดานทรัพยากรบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการทำ

ธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรใหมีจำนวน ความรู ทักษะ ประสบการณ 

และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

2) กำหนดนโยบาย และกำกับใหมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูมี

อำนาจในการจัดการอ่ืน โดยระบุตัวบุคคลท่ีจะทำหนาท่ีแทน พรอมจัดใหมีระบบพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพรอม 

3) พิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับแผนการปลูกฝง และพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 

 

(3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ไดจัดตั้งขึ้นตามมติ

ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ โดยไดมี

การกำหนดขอบเขตหนาที ่และความรับผิดชอบ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได
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ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เปนกระบวนการทำงานภายในองคกร ซึ่งถือเปนเครื่องมือ 

สำคัญประการหน่ึงของการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรจะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององคกรที่ดี (Good Corporate 

Governance) โดยมีการเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร และใหมีกรอบการบริหาร จัดการความเสี่ยง

องคกรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และปลูกฝงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของเด็มโก เพื่อใหผูมีสวนไดเสียของเด็มโก

สามารถเชื่อมันอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของเด็มโก มุงไปสูการบรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนดูแลใหผูบริหารระดับสูงถึงหัวหนาหนวยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและ

กลยุทธการบริหารความเสี ่ยง รวมถึงระดับความเสี ่ยงที ่ยอมรับได รวมทั ้งมีความเห็นหรือมีสวนรวมในการประเมิน

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยง 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการ 7 คน ดังน้ี 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตำแหนงในคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงองคกร 
ตำแหนงในคณะกรรมการ DEMCO 

1. นายปราโมทย  อินสวาง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นายนริศ  ศรีนวล กรรมการ กรรมการอิสระ 

3. นายสงวน  ตังเดชะหริัญ กรรมการ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

4. นายโอฬาร  ปุยพันธวงศ กรรมการ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

5. นายชัยวัฒน  เลิศวนารินทร กรรมการ กรรมการอิสระ 

6. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต กรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

7. นายไพฑูรย  กำชัย กรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
 

องคประกอบและคุณสมบัติ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการบริษัทอยาง

นอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ  

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร จะตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความรูความ

เขาใจถึงคุณสมบัติ หนาท่ีและความรับผิดชอบของตน  

3. ผูบริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เพื่อทํา

หนาที่ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม 

จัดเตรียมวาระการประชุม จัดเตรียมและนําสงเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและอื่น ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมอบหมาย  
 

ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับได

ของกลุมบริษัทเด็มโกกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ควรใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัย

ลวงหนาและดูแลใหมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงปละ 1 ครั้ง  

2. ดูแลใหกลุมบริษัทเด็มโกมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกรที่อาจสงผลใหบริษัทไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

3. ดูแลใหมั่นใจวากลุมบริษัทเด็มโกไดมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว เพื่อจัดลำดับ

ความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  

4. กำกับดูแลใหมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต การตอตานการคอรรัปชันและสินบน โดยการประเมิน

ความเสี่ยง และทบทวนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนใหเพียงพอ เหมาะสม  
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5. ติดตาม และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอและใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และ การพัฒนาระบบการจัดการ

บริหารความเสีย่งองคกรใหแกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและอยู

ในระดับท่ียอมรับได 

6. ใหขอเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ 

(Risk Management Committee : RMC) เพ่ือนําไปดำเนินการปรับปรุง แกไขการบริหารความเสี่ยงองคกรตอไป  

7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกรใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณสำคัญ  

ซึ่งอาจมีผลกระทบตอกลุมบริษัทเด็มโกอยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณา

โดยเร็วท่ีสุด 

8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 

อนึ ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี ่ยงองคกรยังคงเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงาน 

ตรวจสอบ 

 

(4) คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) จัดตั ้งขึ ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

กรรมการอยางนอย 5 คน โดยมีกรรมการที่เปนผูบริหารไมเกิน 2 คน และประธานกรรมการลงทุนตองเปนกรรมการอิสระ  

โดยไดตระหนักถึงประโยชน และความสำคัญของหลักการพื ้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี (Good Corporate 

Governance) ตามหลักปฏิบัติประการหนึ่งไดแก การมุงเนนใหกลุมธุรกิจเด็มโก รักษาความนาเชื่อถือทางดานการเงิน ดวย

การกำหนดใหกลุมธุรกิจเด็มโก มีมาตรการการติดตามความพอเพียงของสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจ มีกลไก ตรวจจับ

สัญญาณที่จะแสดงใหเห็นแนวโนมของปญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนงานในการดำเนินธุรกิจการแกไขปญหาท่ี

เหมาะสมและทันเวลา โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย ขององคกร ในการกำหนดแผนการลงทุนของ

กลุมธุรกิจเด็มโกไดคำนึงถึงผลตอบแทนการลงทุน ความเพียงพอของสภาพคลองและการจัดสรรแหลงเงินทุนของบริษัท ภายใต

กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎระเบียบรวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียของเด็มโก สามารถเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ

กลุมธุรกิจเด็มโก  มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมธุรกิจเด็มโกอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 นอกจากนี้คณะกรรมการลงทุนตองนำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากับ

จัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุน เปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ตามหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกำหนดดวย 
 

รายช่ือคณะกรรมการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการ 6 คน ดังน้ี 

ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนงในคณะกรรมการลงทุน ตำแหนงในคณะกรรมการ DEMCO 

1. นายปริญช  ผลนิวาศ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. นายปราโมทย  อินสวาง กรรมการ กรรมการอิสระ 

3. นายสงวน  ตังเดชะหริัญ กรรมการ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

4. นายโอฬาร  ปุยพันธวงศ กรรมการ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

5. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต กรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

6. นายไพฑูรย  กำชัย กรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
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องคประกอบและคุณสมบัติ 

1. คณะกรรมการลงทุนไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนกรรมการอยางนอย 5 คน ซึ่งประกอบดวย 

กรรมการท่ีเปนผูบริหารไมเกิน 2 คนโดยใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการลงทุนท่ีเปนกรรมการอิสระคนหน่ึงเปน

ประธานกรรมการลงทุน    

2. เปนผูมีความรู ความสามารถ เขาใจถึงลักษณะธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการลงทุน รวมท้ังความรูเรื่องการกำกับดูแลกิจการเปนอยางดี 

3. ผูบริหารสูงสุดดานการบัญชีและการเงินของบริษัท ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุนในการชวยเหลือสนับสนุน

การดำเนินงานของคณะกรรมการลงทุนเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม จัดเตรียมและนำสง

เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการลงทุนมอบหมาย 
 

ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

1. กำหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารสภาพคลอง และนโยบายการจัดสรรแหลงเงินทุนของบริษัท

และบริษัทยอย เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัท 

2. กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคลองและการจัดสรรแหลงเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย 

3. พิจารณาแผนกลยุทธ แผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคลอง แผนการจัดสรรแหลงเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย 

ใหสอดคลองกับกรอบนโยบายท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต

ขอกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กฎระเบียบ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

4.  กำกับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคลอง และการจัดสรรแหลงเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย ใหเปนไปตามกรอบ

นโยบายแผนดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

5. สอบทานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ กรอบนโยบาย และแผนดำเนินการ ทั้งในสวนของการลงทุน การบริหารสภาพคลอง

และการจัดสรรแหลงเงินทุนของบริษัทและบริษัทยอย ใหเหมาะสมกับสถานการณ และใหนำเสนอกรอบนโยบายท่ี

เปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการลงทุนที่ลงนามโดยประธานกรรมการลงทุน และเปดเผยไวในรายงาน ประจำปของ

บริษัท ตามหลักเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด 

 

(5) คณะกรรมการความยัง่ยืน 

คณะกรรมการความยั่งยืน ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปน

ผูบริหาร และกรรมการท่ีเปนผูบริหารอยางนอย 5 คน โดยไมนอยกวา 60% ตองเปนกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการความยั่งยืน มีบทบาทหนาที่ เพื่อชวยเสริมสราง และกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู

ความยั่งยืนในระดับองคกร และเพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของกลุม

ธุรกิจเด็มโก มีการบูรณาการกรอบและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และแนวทางสูการพัฒนาความยั่งยืนที่มี

ความชัดเจน บุคลากรในองคกร ตั้งแตระดับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีสวนรวมในการนำพาใหธุรกิจกาวไปขางหนา 

และเติบโตอยางยั่งยืน ทำใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจไดวา กลุมธุรกิจเด็มโกดำเนินงานอยูบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

สามารถรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจจะ

เปลี่ยนแปลงไป 
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รายช่ือคณะกรรมการความยั่งยืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการ 6 คน ดังน้ี 

ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนงในคณะกรรมการความย่ังยืน ตำแหนงในคณะกรรมการ DEMCO 

1. นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

2. นายนริศ  ศรีนวล กรรมการ กรรมการอิสระ 

3. นายปราโมทย  อินสวาง กรรมการ กรรมการอิสระ 

4. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส กรรมการ กรรมการอิสระ 

5. นายปญญ  เกษมทรัพย กรรมการ กรรมการอิสระ 

6. นายไพฑูรย  กำชัย กรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
 

องคประกอบและคุณสมบัติ 

1. คณะกรรมการความยั่งยืนประกอบดวย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการที่เปนผูบริหารอยางนอย  

5 คน และไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยไมนอยกวา 60% ตองเปนกรรมการอิสระ 

2. ประธานกรรมการความยั่งยืนตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการความยั่งยืนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4. กรรมการความยั่งยืนที่เปนกรรมการอิสระตองมีความเปนอิสระตามหลกัการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือ

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของกลุมธุรกิจเด็มโก 

5. เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืน 

และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนสำเร็จตาม

วัตถุประสงค 
 

ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการความย่ังยืน 

1. พิจารณาและกำหนดเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ ตลอดจนแผนดำเนินการดานความยั่งยืนที่สอดคลองกับการดำเนิน

ธุรกิจท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร 

2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผูรับผิดชอบในแตละดานอยางชัดเจน 

3.  มีอำนาจในการแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (SDM) เพ่ือรวมรับผิดชอบ และดำเนินงานตาง ๆ เพ่ือขออนุมัติตอ

คณะกรรมการบริษัท 

4. กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ แผนดำเนินการดานความยั่งยืน ผานคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน

(Sustainability Development Management : SDM) 

5. กำหนดประเด็นความยั่งยืนท่ีสำคัญ (Materiality) และใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายพัฒนาความ

ยั่งยืนท่ีสอดคลองกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท  

6. มีอำนาจหนาที่ในการขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีอำนาจในการเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของมาประชุมเพื่อให

ขอมูลท่ีเก่ียวของตามท่ีจำเปน 

7. พิจารณาใหคำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพ่ือขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการความยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจน

ประเมินความพอเพียงของกฎบัตรน้ี เปนประจำทุกป 

9. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อใหการพัฒนาความยั่งยืนของกลุมธุรกิจเด็มโก บรรลุเปาหมายที่กำหนด หรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
149 

 

7.4.1 รายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 
 

รายชื่อผูบริหารของเด็มโก ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 ของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งหมายถึงผูจัดการ หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการ

ลงมา  ผูซึ่งดำรงตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับ

บริหารในสายบัญชีและการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายข้ึนไป หรือเทียบเทา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  มี รายนามผูบริหาร ตามนิยาม ดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1.  นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2.  นายไพฑูรย กำชัย กรรมการบริหาร   กรรมการผูจัดการ 

3.  นายรักษา สารณาคมนกุล กรรมการบริหาร   รองกรรมการผูจัดการสายวิศวกรรม 1 

4.  นายฉัตรชัย พืชพันธ กรรมการบริหาร   รองกรรมการผูจัดการสายสนับสนุนธุรกิจ 

5.  นายนรินทร เอกนิพิฐสร ิ กรรมการบริหาร   รองกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรม 2 

6.  นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ กรรมการบริหาร  รองกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ 

7.  นางสาววรรณฤดี  สุวพันธ รองกรรมการผูจัดการ สำนักงานตรวจสอบ 

8.  นางสาวสาวิตตรี พ่ึงรัศมี กรรมการบริหาร  ผู ชวยกรรมการผู จ ัดการสายงานบัญชีบริหารการเงินและ

งบประมาณ (CFO) 
 

ทั้งนี้ ผูบริหารของเด็มโกไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่เด็มโก ใชบริการอยูในชวง 2 ปท่ี

ผานมา และไมปรากฏวามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมาเก่ียวกับ 

1) การถูกพิพากษาวากระทำผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิด

ในทำนองเดียวกัน 

2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย 

3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนท่ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย 
 

โครงสรางการบริหารกิจการ โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร ทำหนาท่ีหัวหนาของฝายจัดการ ดังน้ี 
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เพื่อมอบอำนาจใหกระทำการ

แทนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารกิจการ (Execution) ในสวนที่เกินอำนาจของฝายจัดการ โดยไมตองรอใหคณะกรรมการ

บริษัทเปนผูตัดสินใจ เนื่องจากงานบางสวนดังกลาวตองดำเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อใหทันกับการประกอบธุรกิจ หรือทำหนาท่ี

กลั่นกรองเรื่องราวตาง ๆ ของฝายจัดการที่เสนอใหคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) พิจารณา  

คณะกรรมการบริหารจึงทำหนาท่ีจัดการงานประจำบางสวนดวย 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  มี รายนามคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1.  นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2.  นายไพฑูรย กำชัย กรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ 

3.  นายรักษา สารณาคมนกุล กรรมการบริหาร  รองกรรมการผูจัดการ สายวิศวกรรม 1 

4.  นายฉัตรชัย พืชพันธ กรรมการบริหาร  รองกรรมการผูจัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ 

5.  นายนรินทร เอกนิพิฐสร ิ กรรมการบริหาร  รองกรรมการผูจัดการ สายงานวิศวกรรม 2 

6.  นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ กรรมการบริหาร  รองกรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจ 

7.  นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ* กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู ชวยกรรมการผูจัดการ สำนักงานกรรมการ

ผูจัดการและเลขานุการบริษัท 

8.  นางสาวสาวิตตรี  พ่ึงรัศมี กรรมการบริหาร  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีบริหารการเงินและงบประมาณ 

(CFO) 

9. นายยงยุทธ อรุณเทววิโรจน** กรรมการบริหาร  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบรหิารทรัพยากรทางวิศวกรรมกลาง 

10. นายสุชาติ  กอคุณากร*** กรรมการบริหาร  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหารงานกอสราง 2 
 

หมายเหตุ * ลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

** ลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

*** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร 

แทนลำดับท่ี 7 
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คณะกรรมการบริษัทกำหนด ขอบเขต และอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี 

1. กำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

2. พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังตอไปน้ี เพ่ือนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2.1 แผนยุทธศาสตรของบริษัท 

2.2 งบประมาณประจำป (Annual Budget) ซึ่งเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ      

2.3 กิจกรรมและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการควบรวมและซื้อกิจการ 

2.4 แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก ใหออก ไลออก กำหนดอัตราจางใหบำเหน็จ รางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน คาตอบแทน โบนัส 

ผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการ 

2.5 กำหนด บำเหน็จ รางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน คาตอบแทน โบนัส ประจำปของบริษัท 

3. กำหนดแผน และแนวทางเก่ียวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของ บริษัท 

4. บริหารกิจการและติดตามการดำเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามงบประมาณและเปาหมายท่ีตั้งไว 

5. เสนอการจัดสรรกำไรเปนสำรองตามกฎหมายตอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

6. รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผูบริหาร  

7. เสริมสราง และผลักดันใหเกิดแรงจูงใจของพนักงาน 

8. พิจารณาวาระท่ีฝายจัดการนำเสนอกอนเสนอคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาการออกหนังสือค้ำประกันใหแกบุคคลที่ 3 กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ยกเวน กรณีธุรกิจปกติตาม

วัตถุประสงคของบริษัท  

10. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด 

11. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

12. มีอำนาจอนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารท่ีจำเปน รวมถึงกำหนดอัตราคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม

ในวงเงินไมเกิน 2 ลานบาทตอโครงการ 

13. อนุมัติการเขาทำบันทึกขอตกลงเพื่อการทำสัญญารวมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ในโครงการลงทุนตาง ๆ  

ซึ่งมีมูลคาการลงทุนในสวนของบริษัทจำนวนไมเกิน 200 ลานบาท 

14. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายสินทรัพยถาวรเพ่ือใชในการดำเนินงาน การใหกูยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การกูยืมเงิน   

การจัดซื้อจัดจาง การเขาทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ หรือธุรกิจอ่ืนท่ีเปนไปตาม

วัตถุประสงคของบริษัท แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว ดังน้ี 

- วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สำหรับการซื้อขาย สินทรัพยถาวรเพ่ือใชในการดำเนินงาน การใหกูยืมเงิน  

- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สำหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ 

- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอ่ืน 

- วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท สำหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทำสัญญา / นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท 

- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สำหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทำสัญญา / นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจการคาอ่ืน ตามวัตถุประสงคของบริษัท 

- วงเงินไมเกิน 200 ลานบาท สำหรับเงินลงทุนกรณีธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคบริษัท 

15. ในกรณีที่กำหนดไวในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไวแลว คณะกรรมการบริหาร สามารถ

ดำเนินการไดภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

16. อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเก่ียวกับสินทรัพย และสินทรัพยไมมีตัวตน และสิทธิประโยชนของบริษัท 

บริษัทยอย บริษัทรวม อันเปนการประกอบธุรกิจทางการคาปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

17. อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีตางๆ อาทิ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของเงินลงทุน คาเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหวางการดำเนินการ เปนตน  
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ทั้งนี ้ การมอบหมายอำนาจหนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั ้นตองอยู ภายใต

หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไมมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือ

เกี ่ยวกับรายการที่เกี ่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที ่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื ่องท่ี

คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทำขึ้นกับ

บริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว 

 

อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

• ขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 

ประธานเจาหนาที ่บริหาร (CEO) ไดร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหมีอำนาจหนาที ่บร ิหารจัดการ 

(Execution) และควบคุมดูแลกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย 

ระเบียบขอบังคับของบริษัท และแผนงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอยางเครงครัด ซื่อสัตยสุจริต 

รักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัท และผูถือหุน ไมทำการใดที่มีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนลักษณะอันขัดแยงกับบริษัท 

บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยกำหนดขอบเขต และอำนาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร ดังน้ี 

เสนอแผนและแนวทางการบริหารกลุมบริษัทใหแกคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

1. อนุม ัต ิแผนงาน (Action Plan) และควบคุมต ิดตามการดําเนินงานใหเป นไปตามนโยบายที ่ก ําหนดโดยคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท  

2. กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกผูบริหาร 

3. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 

4. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายสินทรัพยถาวรเพ่ือใชในการดำเนินงาน การใหกูยืมเงิน การเสนอราคา การกูยืมเงิน การจัดซื้อ

จัดจาง การเขาทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ หรือธุรกิจอื่นที่เปนไปตาม

วัตถุประสงคของบริษัท แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว ดังน้ี 

- วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท สําหรับการซื้อขายสินทรัพยถาวรเพ่ือใชในการดำเนินงานและการใหกูยืมเงิน  

- วงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ  

- วงเงินไมเกิน 250 ลานบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอ่ืน  

- วงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจการคาโดยปกติตามวัตถุประสงคของบริษัท  

- วงเงินไมเกิน 250 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ธุรกิจการคาอ่ืนตามวัตถุประสงคของบริษัท 

5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทและบริษัทในกลุม ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและ

เปนประโยชนตอกลุมบริษัท  

6. มีอํานาจอนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีเหมาะสม ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอโครงการ 

7. บริหารงานทั่วไปของบริษัท และกลุมบริษัท หรือกิจการอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย 

8.  มีอํานาจกระทําการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับใชบริหารจัดการโครงการตางๆ ของ

บริษัท โดยไมจํากัดวงเงิน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินแลวในการเขาผูกพันใชเงินดังกลาว ตองมีการขออนุมัติตามขอบเขต

อํานาจหนาท่ีทุกครั้ง 
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ท้ังน้ี การมอบหมายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารดังกลาวขางตนน้ัน ตองอยูภายใต

หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ท้ังน้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ 

หรือ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องท่ี 

ประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทํา

ขึ้นกับบริษัท และบริษัทยอย  (ถามี) ในกรณีดังกลาวใหประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว 
 

• ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ (Managing Director) 

กรรมการผูจัดการของบริษัท ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหทำหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ

ของบริษัท โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อยางเครงครัด ซื่อสัตยสุจริตและ

รักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนไมทําการใดท่ีมีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนลักษณะขัดแยงกับบรษัิทและบรษัิท

ยอยของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังน้ี   

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารใหแกคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

2. วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

3. กําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแกผูบริหาร 

4. สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 

5. มีอํานาจจาง แตงตั ้ง โยกยาย ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน 

คาตอบแทน โบนัส ระดับ ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสและผูชวยกรรมการผูจัดการ โดยไดรับความเห็นชอบจาก

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

6. มีอํานาจจาง แตงตั ้ง โยกยาย ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ ้นเงินเดือน 

คาตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานของบริษัท  

7. มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายสินทรัพยถาวรเพ่ือใชในการดำเนินงาน การใหกูยืมเงิน การเสนอราคา การกูยืมเงิน การจัดซื้อ

จัดจาง การเขาทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ หรือธุรกิจอื่นที่เปนไปตาม

วัตถุประสงคของบริษัท แผนธุรกิจ หรืองบประมาณ ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว ดังน้ี 

- วงเงินไมเกิน 2 ลานบาท สําหรับการซื้อขายสินทรัพยถาวรเพ่ือใชในการดำเนินงานและการใหกูยืมเงิน  

- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ  

- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอ่ืน  

- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ธุรกิจการคาโดยปกติตามวัตถุประสงคของบริษัท  

- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ธุรกิจการคาอ่ืนตามวัตถุประสงคของบริษัท 

8. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอบริษัท 

9. มีอํานาจเสนอการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีเหมาะสม ในวงเงินไมเกิน 0.5 ลานบาทตอโครงการ 

10. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท หรือกิจการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการ

บริหารมอบหมาย 

11. มีอํานาจกระทําการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสําหรับใชบริหารจัดการโครงการตาง ๆ ของ

บริษัท โดยไมจํากัดวงเงิน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินแลวในการเขาผูกพันใชเงินดังกลาว ตองมีการขออนุมัติตามขอบเขต

อํานาจหนาท่ีทุกครั้ง 
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ทั้งนี ้ การมอบหมายอํานาจหนาที ่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนนั้น ตองอยูภายใต

หลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ หรือ 

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องท่ี 

กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทําขึ้นกับ

บริษัท และบริษัทยอย  (ถามี) ในกรณีดังกลาวใหกรรมการผูจัดการรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอเรื่องดังกลาวตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการผูจัดการจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว 

 

7.4.2 นโยบายการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 

นโยบายกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนของบริษัท 

นโยบายในการจายคาตอบแทนของบริษัท มีวัตถุประสงคเพื่อใชตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธของ

บริษัท และตอบแทนผลงานที่ผู บริหารและพนักงานไดสรางใหกับบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ไดทำการทบทวนและอนุมัตินโยบายคาตอบแทนผูบริหารและ

พนักงานเปนประจำทุกป โดยการกำหนดระบบบริหารคาตอบแทนจะพิจารณาถึงดานตาง ๆ ดังน้ี 

การบริหารคาตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

• คาตอบแทนของผู บริหาร และพนักงาน จะแปรผันตรงกับการบรรลุผลสำเร็จของเปาหมายตามกลยุทธของบริษัท 

(Corporate Performance) 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานจะอยูบนพ้ืนฐานของตัวช้ีวัด ความสำเร็จในการดำเนินงาน ท้ังตัวช้ีวัดทางดานการเงินและดานอ่ืน ๆ 
 

การบริหารคาตอบแทน ใหสอดคลองกับความคาดหวังของผูถือหุน 

• การคัดเลือกกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัท และการสรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเน่ืองและยั่งยืนใหกับผูถือหุน 

• การทำใหเกิดความมั่นใจวาตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งขึ้น มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท 

เปาหมายของบริษัท และระดับผลการปฏิบัติงานท่ีมากข้ึน 

• การสรางการระดมทุนท่ีมั่นคง และมีแบบแผน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในความสามารถในการลงทุนของบริษัท 
 

การบริหารคาตอบแทนใหสามารถแขงขันได 

• การบริหารคาตอบแทนใหสามารถแขงขันไดในกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของเพื่อทำใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทสามารถที่จะดึงดูด 

และรักษาพนักงานท่ีดี มีศักยภาพ ใหมาทำงานและอยูสรางผลงานใหกับบริษัทอยางตอเน่ือง 

• การเชื ่อมโยงสัดสวนระหวางคาตอบแทนและผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสำคัญ สำหรับทั ้งผลตอบแทนรายปและ

ผลตอบแทนระยะยาว 
 

โครงสรางการจายคาตอบแทนของบริษัท 

ประเภทของคาตอบแทน ซึ่งจายใหกับผูบริหารและพนักงานโดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

1. คาตอบแทนโดยตรง (Direct Compensation) 

1.1 เงินเดือน (Salary) 

1.2 คาจาง  (Wage) 

1.3 โบนัส (Bonus) 

1.4 ผลตอบแทน (Incentive Pay) 

1.5 คาตอบแทนในอนาคต (Deferred Pay) 

2. คาตอบแทนโดยออม  

2.1 สวัสดิการ  (Welfare) 
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2.2 ผลประโยชน (Benefit/ Perquisite) 

2.3 สิทธิประโยชน ( Personal Right) 
 

คาตอบแทนซึ่งจายใหกับผูบริหาร ผูมีอำนาจในการจัดการและพนักงานโดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

จะประกอบสององคประกอบ ดังน้ี 

 
 

 
 

• คาตอบแทนและผลประโยชนแบบคงท่ี 

เงินเดือน 

ระดับของคาตอบแทนที่ไดรับ เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบตามตำแหนงงาน ประสบการณและทักษะความ

ชำนาญเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจายเปนเงินสดเขาบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการทบทวนเปนประจำทุกป จากการพิจารณาผล

การปฏิบัติงานและอัตราการข้ึนเงินเดือนในตลาดแรงงาน 

ผลประโยชนอ่ืนและผลประโยชนพิเศษ 

วัตถุประสงคหลักของการใหผลประโยชนอื่น และผลประโยชนพิเศษ คือการสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับพนกังาน 

และชวยเหลือในกรณีพนักงานสูงอายุ ประสบปญหาดานสุขภาพ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ  

และประกันสุขภาพและสวัสดิการตาง ๆ สอดคลองกับแนวปฏิบัติในตลาดแรงงานและตามท่ีกฎหมายกำหนด 

• คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

โบนัสตามผลงาน 

เปนรางวัลตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานประจำปที่กำหนดไว 

โดยเทียบเคียงกับคาตอบแทนในตลาดแรงงานในธุรกิจท่ีเก่ียวของ เงินโบนัสตามผลงานน้ีสวนหน่ึงจะเปนแบบคงท่ีและอีกสวน

จะผูกกับดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) ประจำป ซึ่งเปนผลรวมจากตัววัดท่ีหลากหลายและมีการถวงน้ำหนักตามความสำคัญของ

แตละปจจัย โดยเปนการตัดสินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทและของพนักงานรายบุคคล รวมท้ังโบนัสท่ีจะไดรับ 

• คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัสตามผลงานคาตอบแทนพิเศษนี้เปนตัวผลักดันใหเกิดผลงานที่เปน

รากฐานของบริษัท (Core Business) โดยยึดหลักมูลคารวมทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเปนผลประโยชนรวมระหวางผูบรหิาร

และผูถือหุน คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินพิเศษสวนหน่ึงจะถูกจายออกเปนเงินสด ซึ่งถือเปนมูลคาเชิงบวกในปปจจุบัน สวนรางวัล

ที่เหลือจะถูกยกไปรวมไวในบัญชีสะสม อยางไรก็ตามเงินรางวัลสะสมนี้ อยูในกฎการเรียกคืนที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน 

และอาจมีมูลคาลดลงหากผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวในปน้ัน ๆ 
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• คาตอบแทนท่ีเปนหุน 

การใหมีสวนรวมในการถือหุน มุงเนนเปนคาตอบแทนในระยะยาว เพื่อสงเสริมใหผูบริหารสรางความเจริญเติบโตท่ี

ยั ่งยืนใหกับบริษัท สรางมูลคาเพิ่มใหกับผู ถือหุ น ทั ้งยังเปนการสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการเปนเจาของและรักษาไว  

ซึ่งพนักงานทีม่ีคุณคาของบริษัท การจายคาตอบแทนพนักงานที่มีภาระผูกพันโดยใชหุนเปนเกณฑ (Share Based Payment) 

หรือการจายเงินสมทบเพ่ือซื้อหุนของบริษัท เปนการแสดงความขอบคุณพนักงานและสรางขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ สำหรับความ

ทุมเทในการทำงานท่ีมีสวนชวยเปนอยางสูงในการทำใหบริษัทเจริญรุงเรืองและประสบความสำเร็จ 

 

นโยบายการบริหารค่าตอบแทนสาํหรบัผูบ้ริหาร  (Executive Compensation Management policy) 

นโยบายการบริหารคาตอบแทนสำหรับสำหรับผูบริหาร มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องจูงใจใหผูบริหาร บริหารกิจการให

เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และสอดคลองกับผลประโยชนของบริษัทในระยะยาว โดยแปรผันตรงกับการบรรลุผล

สำเร็จของเปาหมายตามกลยุทธของบริษัท (Corporate Performance) 

ผูบริหาร ตามนโยบายน้ี หมายถึง 

1. ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 

2. กรรมการผูจัดการ (Managing Director : President)  

3. รองกรรมการผูจัดการ/รองกรรมการผูจัดการอาวุโส (SEVP/FSEVP) 

4. ผูชวยกรรมการผูจัดการ/ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส (EVP/FEVP) 

5. ผูบริหารในระดับ SEVP และ EVP ซึ่งมีตำแหนงเทียบเทารองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการหรือผูซึ่งมีตำแหนง

เทียบเทาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน 

6. ผูบริหารในระดับ FSVP/SVP ที่ทำหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการ หรือมีสวนชวยในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร 

และใหรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 

ทั้งนี้ใหครอบคลุมผูบริหารตามสัญญาจางแบบมีกำหนดระยะเวลาและไมมีกำหนดระยะเวลาดวยคณะกรรมการบริษัท 

กำหนดนโยบายการบริหารคาตอบแทนสำหรับผูบริหารขางตน ดังน้ี 

1. การบริหารคาตอบแทน พิจารณาตามความเหมาะสมของสัดสวนคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงานระยะยาว โดยแปรผันไปตามความสามารถในการบริหารกิจการใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย กลยุทธ

ทางธุรกิจของบริษัท ตามหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงานสำหรับท้ังองคกรท่ีตกลงรวมกันไวแลว ดังน้ี 

1.1 กำหนดกระบวนการวัดผลการปฏิบัติงานของผูบริหารอยางเหมาะสม มีความสอดคลองกับแผนการดำเนินงานของ

บริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการสรางมูลคาเพ่ิม

อยางตอเน่ืองและยั่งยืนใหกับบบริษัท 

1.2 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานของผูบริหารตองมั่นใจไดวามีความเหมาะสม สอดคลองกับขีด

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเปาหมายตาง ๆ นั ้น จะตองเปนเปาหมายที ่แสดงถึงความ

เจริญกาวหนาในการประกอบกิจการของบริษัท 

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารจะอยูบนพื้นฐานของตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดทางดาน

การเงิน เชน ผลกำไรของกิจการ (EBITDA) ผลลัพธจากการประกอบการในระยะยาว เชน มูลคาหุนในตลาดหลักทรัพย 

และตวัช้ีวัดดานอ่ืน ๆ เชน การตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาธุรกิจใหม การบริหารความเสี่ยง 

และการดำเนินนโยบายเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Environmental  Social  and Governance : ESG) เปนตน 

2. การจายคาตอบแทน พิจารณาคำนึงถึงปจจัยในการประเมินผลงาน โครงสรางคาตอบแทนของผูบริหาร ใหสามารถแขงขันได

ในระดับท่ีเทียบเคียงไดโดยประมาณ สำหรับกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมแบบเดียวหรือใกลเคียงกัน 
 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทสามารถที่จะดึงดูด และรักษาผูบริหารที่ดี มีศักยภาพใหทำงาน และอยูสรางผลงานใหกับ

บริษัทอยางตอเน่ือง กับสามารถเช่ือมโยงสัดสวนระหวางคาตอบแทน และผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสำคัญ สำหรับท้ังผลตอบแทน

รายปและผลตอบแทนระยะยาว จึงไดกำหนดโครงสรางการจายคาตอบแทนสำหรับผูบริหารไว ดังน้ี 
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1. คาตอบแทนท่ีจายเปนเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และผลประโยชนแบบคงท่ี ประกอบดวย 

1.1 เงินเดือน (Salary) 

ระดับของคาตอบแทนท่ีไดรับ เปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบตามตำแหนงงาน ประสบการณและทักษะความชำนาญ

เฉพาะตัวบุคคล ซึ่งทำการจายเปนเงินสดเขาบัญชีทุกเดือน โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเปนประจำทุกป จากผลการ

ปฏิบัติงาน ภาวะเงินเฟอ และอัตราการเปลี่ยนแปลงคาจางในตลาดแรงงาน 

1.2 คาจาง (Wage) 

จายใหกับผูบริหาร และพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด ไดแก คาเบี้ยเลี้ยงการ

ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศ และตางประเทศ คาเบ้ียกันดาร คาปฏิบัติงานลวงเวลา หรือ ในวันหยุด เปนตน 

1.3 สวัสดิการ (Welfare) 

ไดแก การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำป การจายเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิการ

ลาหยุดโดยไดรับคาจาง การจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ท้ังน้ีเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

และระเบียบปฏิบัติ ท่ีไดกำหนดไว 

1.4 ผลประโยชน (Benefit / Perquisite) 

ไดแก ผลประโยชนที ่จ ายใหกับประธานเจาหนาที ่บร ิหาร (CEO) กรรมการผู จ ัดการและผู บร ิหาร เปนประจำ  

เพื่อวัตถุประสงคในการสนับสนุนการบริหารธุรกิจ ตามตำแหนงหนาที่ เชน คารับรองรายเดือน คาเชาบาน คาพาหนะ  

รถประจำตำแหนง คาตำแหนง คาวิชาชีพ เปนตน ท้ังน้ี เปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติ ท่ีไดกำหนดไว 

 

2. คาตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท 

2.1 เงินโบนัส (Bonus) 

ไดแก เงินคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท ไดจัดสรรใหกับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในแตละปของ

บริษัท  การกำหนดจำนวนเงินโบนัสในแตละปวาจะมีหรือไม เปนจำนวนเทาใด ข้ึนอยูกับผลประกอบการในปน้ัน ๆ สวน

การจัดสรรเงินโบนัสใหกับผูบริหารนั้น จะตองพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริหารเปน

รายบุคคล (Performance Bonus) ซึ่งจะแตกตางจากการจัดสรรเงินโบนัสใหกับพนักงานกลุมอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีท้ังโบนัสคงท่ี 

(Fixed Bonus) และ โบนัสตามผลงาน(Performance Bonus) ก็ได 

2.2 เงินผลตอบแทน (Incentive Pay) 

ไดแก เงินตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดไว เปนรางวัลที่จายใหกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อยาง

เฉพาะเจาะจงเปนครั้งคราวไป เชน สวนแบงรายไดจากการขาย คาธรรมเนียม คานายหนา สวนแบงจากผลกำไร เปนตน 

การจัดสรรเงินผลตอบแทนนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอกำหนด และเงื ่อนไขที่คณะกรรมการบริษัท ไดใหความ

เห็นชอบ 

2.3 คาตอบแทนในอนาคต (Deferred Pay) 

ไดแก คาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดไว เพื่อตอบแทนแก ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) กรรมการ

ผูจัดการ และผูบริหาร จากผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร และผลประกอบการของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจให

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร อยูบริหารงานใหกับบริษัท ในระยะยาว คณะกรรมการ

บริษัท จะมีการจัดสรรหรืองดเวนการจัดสรรผลตอบแทนใหเปนรายป โดยประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) กรรมการ

ผูจัดการ และผูบริหารจะไดรับเมื่อปฏิบัติครบตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไว 

2.3.1 คาตอบแทนเปนเงิน (Cash Deferred Pay) 

เปนเงินท่ีคณะกรรมการบริษัท จัดสรรมาจากผลกำไรสิ้นปบัญชีของบริษัท (EBITDA) เพ่ือนำมาแบงใหกับประธาน

เจาหนาที่บริหาร (CEO)  กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร ตอบแทนการบริหารงานในรอบปที่ผานมา (Profit 

Sharing) แตจะยังไมไดรับ จนกวาจะพนสภาพการเปนพนักงาน หรือเกษียณอายุงาน หรือครบตามเงื่อนไขเวลาท่ี

กำหนดไว 
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 ในกรณีที่ในปใด ๆ ผลประกอบการของบริษัท ไมเปนไปตามเปาหมายและแผนธุรกิจที่ไดกำหนดไว หรือประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร (CEO) กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร มีการบริหารงานผิดพลาดหรือมีพฤติกรรมท่ีไมสอดคลอง

กับวัฒนธรรม และคานิยมของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจไมมีการจัดสรรคาตอบแทนสวนน้ี รวมถึงอาจเรียก

คืนเงินคาตอบแทนบางสวนหรือทั้งหมด ที่ไดจัดสรรไวในปกอนหนานี้จายคืนกลับใหบริษัทก็ได ทั้งนี้เปนไปตาม

ขอตกลงและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ (Claw Back Provision) 

2.3.2 คาตอบแทนเปนหุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธ์ิของบริษัท  

เปนการใหความสำคัญกับผูบริหารซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแก ราคา

หุนและสวนของผูถือหุน กับเปนการสรางแรงจูงใจการบริหารงานและรักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาว 

(Long Term Incentive) โดยใชรูปแบบของโครงสรางสะสมหุนสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee 

Joint Investment Program : EJIP) หรือโครงการเสนอขายหลักทรัพยตอพนักงาน (Employee Stock Option 

Program : ESOP) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุน 

 

การใหมีสวนรวมในการถือหุน มุงเนนเปนคาตอบแทนในระยะยาว เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารสรางความเจริญเติบโตท่ียั่งยืนใหกับ

บริษัท สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูถือหุน ท้ังยังเปนการสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการเปนเจาของ และรักษาไว ซึ่งพนักงานท่ีมีคุณคาของ

บริษัท การจายคาตอบแทนพนักงานท่ีมีภาระผูกพันโดยใชหุนเปนเกณฑ ( Share Based Payment ) หรือการจายเงินสมทบเพ่ือซื้อ

หุนของบริษัทเปนการแสดงความขอบคุณสรางขวัญกำลังใจและแรงจูงใจพนักงาน สำหรับความทุมเทในการทำงานท่ีมีสวนชวยเปน

อยางสูงในการทำใหบริษัทเจริญรุงเรืองและประสบความสำเร็จ 

7.4.2 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาและนำเสนอคาตอบแทนของผู บริหารที ่เหมาะสมเพ่ือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามนโยบายการบริหารคาตอบแทนของผูบริหาร โดยคาตอบแทนของผูบริหาร รวมถึง

คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง (SEVP) เช่ือมโยงกับผลการดำเนินงาน

ของกลุมบริษัทเด็มโก ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวท่ีสะทอนการเปนกิจการท่ีมั่นคงและยั่งยืน โดยผานตัววัดท่ีกำหนด 3 ดาน ไดแก 

(1) ดานการบรรลุเปาหมายรายไดจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และการพัฒนากระบวนการบริหารโครงการ

และการบริหารความเสี่ยงหรือ Ultimate KPI (2) ดานความรับผิดชอบของตำแหนงงานซึ่งสะทอนศักยภาพในการวางแผนกลยุทธ 

การปฏิบัติตามกลยุทธ การวางแผนและผลปฏิบัตทิางการเงิน การพัฒนาบุคลากร หรือ Performance KPI และ (3) ดานความเปน

ผูนำ ความสำนึกความรับผิดชอบ การแกปญหาและตัดสินใจ การพัฒนาตนเองและการนำคน หรือ Individual KPI และตัววัดใน

การเปนกิจการที่มั่นคงยั่งยืน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และสิ่งแวดลอม เชน การเติบโตของรายได กำไรสุทธิตอสินทรัพย 

กำไรสุทธิตอสวนของเจาของ คาใชจายจากการดำเนินงานตอรายไดจากการดำเนินงานสุทธิ ความพึงพอใจของลูกคา การลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ความพึงพอใจของพนักงาน รวมถึงผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระดับ

เดียวกันในทุกมิติ เชน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการดำเนินธุรกิจ อยางยั่งยืนในระยะยาว เปนตน 

ระหวางป 2563 และ 2564 คาตอบแทนประจำของผูบริหารระดับสูง (รวมประธานเจาหนาที ่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการ) คิดเปนรอยละ 12.61 และ 13.61 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนรวมทั้งหมด จำนวน 236.82 ลานบาท 

และ 223.40 ลานบาท โดยคาตอบแทนประจำของพนักงานระดับอ่ืนรวม คิดเปนรอยละ 87.39 และ 86.39 ตามลำดับ  

สวนคาตอบแทนประจำของประธานเจาหนาที ่บริหารและกรรมการผู จ ัดการ คิดเปนรอยละ 28.95 และ 27.47  

เมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนรวมของผูบริหารตามนโยบายบริหารคาตอบแทนสำหรับผูบริหาร โดยคาตอบแทนประจำของ

ผูบริหารระดับอ่ืนรวม คิดเปนรอยละ 71.05 และ 72.53 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารในรอบปี 2564 ประกอบดว้ย 

1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ผูบริหารตามนโยบายการบริหารคาตอบแทนสำหรับผูบริหารของบริษัทซึ่งหมายถึงผูบริหารระดับผูชวยกรรมการ

ผูจัดการหรือเทียบเทาขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 15 คน ไดรับคาตอบแทน ในรูปแบบของเงินเดือน คาตอบแทนตามตำแหนงงาน 

โบนัสตามผลงานและผลประโยชนตาง ๆ เปนจำนวนท้ังสิ้น 42.587 ลานบาท ในจำนวนน้ีรวมคาตอบแทนผูบริหารระดับรอง

กรรมการผูจัดการหรือเทียบเทาขึ้นไป 7 คน ซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน คาตอบแทนตามตำแหนงงาน 

โบนัสตามผลงาน รวมเปนจำนวนท้ังสิ้น 26.038 ลานบาท 

2. คาตอบแทนอ่ืน ๆ 

ผูบริหารตามนโยบายการบริหารคาตอบแทนสำหรับผูบริหารของบริษัทซึ่งหมายถึงผูบริหารระดับผูชวยกรรมการ

ผูจัดการหรือเทียบเทาขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 13 คน ไดรับเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสวนของบริษัท รวมเปนจำนวน

ทั้งสิ้น 0.591 ลานบาท ซึ่งผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการหรือเทียบเทาขึ้นไป จำนวน 6 คน ไดรับเงินสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพในสวนของบริษัทรวมเปนเงินจำนวนทั้งสิ้น  0.347 ลานบาท ทั้งน้ี มีผูบริหารที่วาจางตามสัญญาจาง จำนวน 

2 คนไมเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
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จาํนวนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานและลูกจางทั้งสิ้นจำนวน 379 คน แบงเปนพนักงานประจำ จำนวน 342 คน 

และลูกจาง จำนวน 37 คน แบงตามสายตาง ๆ ดังน้ี   
 

สายงาน ป 2564 

สํานักงานกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท 6 

สํานักงานตรวจสอบ 11 

สายวิศวกรรม 1  129 

สายวิศวกรรม 2 89 

สายพัฒนาธุรกิจ 34 

สายสนับสนุนธุรกิจ 110 

รวม 379 
 

สำหรับบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยอยมีพนักงานและลูกจางประจำ รวมทั้งสิ้น 229 คน แบงเปน

พนักงานประจำ 132 คน และลูกจาง จำนวน 97 คน 

โดยในชวง 3 ป ท่ีผานมา บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานท่ีมีนัยสำคัญ 

 

ค่าตอบแทนของพนักงาน 
ในป  2564 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานและลูกจางเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 223.40 ลานบาท โดยผลตอบแทน

ดังกลาวรวมถึงเงินเดือน คาลวงเวลา คาครองชีพ คาเบี ้ยกันดารตางจังหวัด เงินโบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

แบงตามประเภท ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

รายการ เด็มโก บริษัทยอย 

เงินเดือน คาจาง คาครองชีพ 181,313,741.21 61,776,476.44 

คาลวงเวลา เบ้ียเลี้ยง และโบนัส 20,256,478.98 1,476,004.03 

อ่ืน ๆ  21,827,485.68 7,181,139.38 

รวม 223,397,705.87 70,433,619.85 
 

ในระหวางป 2564 บริษัทมีคดีดานแรงงาน 1 คดี อยูในข้ันตอนของศาลนัดสืบพยานในวันท่ี 5 และ 7 เมษายน 2565 

 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เด็มโก มีนโยบายสนับสนุนใหคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพคัดเลือกผู จ ัดการกองทุนที ่ บริหารการลงทุุน  

อยางรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) 

และใชหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเปนแนวทางการลงทุนนำ ไปสูประโยชนท่ีดี ท่ีสุดในระยะยาวสำหรบัสมาชิกกองทุนหรือพนักงาน

ของบริษัท เน่ืองจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเปนกองทุนการออมเพ่ือการเกษียณอายุของพนักงาน ท้ังน้ี บริษัทไดรับรางวัลกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพในโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ระดับทองแดง จากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากน้ี ยังสนับสนุนใหบริษัทจัดการกองทุน

ใหสิทธิพนักงาน ในการเลือกรูปแบบการออมใหตรงกับวัตถุประสงคการออมของพนักงานแตละคน (Employee Choice) และ

รณรงคสงเสริมใหพนักงานสมัครเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ในป 2564 มีเงินสะสมและเงินสบทบกองทุนสำรองเลีย้ง 

เปนจำนวนเงินรวม 11.683 ลานบาท 
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7.6.1 รายช่ือผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี เลขานุการ

บริษัท หวัหนา้งานตรวจสอบ และหวัหนา้งานกาํกับดูแลการปฏิบติังานของบริษัท (Compliance) 
 

ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี 

เด็มโก แตงตั้งนางสาวกษมล  แสนใจธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม ขอกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหทำหนาที่ผูควบคุมดูแลบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่จัดทำบัญชีแสดงผลการดำเนนิงานและ

ฐานะ การเงิน จัดทำงบการเงินและจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงิน โดยผูตรวจบัญชีท่ีไดรับอนุญาต จัดสงรายงานทางบัญชีใหกับ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

รายละเอียดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเปนเปนผูแตงตั้ง กรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ใหดำรง

ตำแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อทำหนาที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน สนับสนุนใหการกำกับ

ดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนใหคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล

กิจการ นโยบายรับผิดชอบตอสังคม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน การสนับสนุนใหคณะกรรมการมีการประเมินผลงาน

ตนเอง และประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) การสนับสนุนใหมีการสื่อสารนโยบาย และกลยุทธ รวมถึงติดตามการดำเนินงานตาม

นโยบาย และยุทธศาสตรของบริษัท และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในดานที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ และกฎหมาย 

รวมถึงหนาท่ีตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. จัดใหมีและดำเนินการเรื่องการประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดยอยท่ี

แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวของ โดยใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการแตละชุด และขอ

พึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัท 

2. จัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุม และรายงาน

การประชุมผูถือหุน และรายงานประจำปของบริษัท      

3. แจงมติ และนโยบายของของคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน ใหผูบริหารที่เกี่ยวของ และติดตามการปฏิบัติตามมติ และ

นโยบายดังกลาวผานกรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการบริหาร 

4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร และนำเสนอตอประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

5. ใหคำปรึกษา และขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ใน

ประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และขอพึงปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการ 

6. ดูแลใหหนวยงานเลขานุการบริษัทเปนศูนยกลางของขอมูลองคกร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ ทะเบียนผูถือหุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ ของบริษัท เปนตน 

7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และนโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัท 

8. ติดตอ และสื่อสารกับผูถือหุนท่ัวไปใหไดรับทราบสิทธิตาง ๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท  

9. ใหขาวสาร และขอมูลแกกรรมการในประเด็นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี

ของกรรมการ 

10. จัดใหมีการใหคำแนะนำแกกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งใหม 

11. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติแตงตั้งนางสาวอรวรรณ ศิริวงศ ผูชวย

กรรมการผูจัดการสำนักกรรมการผูจัดการและเลขานุการบรษัิท ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

เพ่ือทำหนาท่ีตามภารกิจขางตน 

รายละเอียดและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

สำนักงานตรวจสอบเปนหนวยงานที่มีความอิสระและเปนกลาง ประกอบดวย หนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงาน

กำกับและควบคุม ทำหนาที ่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื ่อใหมั ่นใจวาการปฏิบัติงานของเด็มโก 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรตาง ๆ ของเด็มโกอยางคุมคาสมประโยชน มีการควบคุมดานการดำเนินงาน  

ดานรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอง เช่ือถือได และทันเวลา มีการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ นโยบายตาง ๆ ของเด็มโก และ

เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและขอบังคับของทางราชการและหนวยงานกำกับที ่ เก ี ่ยวข อง มีการทบทวนความ 

มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอเพ่ือพัฒนาและยกระดับการควบคุมภายใน ใหการดำเนินงานของเด็มโกเปนไป

ตามเปาหมาย และใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บนพื้นฐานความเปนธรรมของผลประโยชน

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมี นางสาววรรณฤดี สุวพันธ รองกรรมการผูจัดการ สำนักงานตรวจสอบ ทำหนาที่รับผิดชอบในการ

กำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน โดยจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามหนาที่ที่รับผิดชอบอยางเปนอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน 

โยกยาย หรือเลิกจาง และพิจารณาความดีความชอบของรองกรรมการผูจัดการสำนักงานตรวจสอบ 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรองกรรมการผูจัดการสำนักงานตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 3 : หัวหนางาน

ตรวจสอบและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

 

7.6.2 หวัหนา้งานนักลงทุนสมัพนัธ ์และขอ้มูลเพ่ือการติดต่อ 
 

เด็มโก มอบหมายให นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ รองกรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจ เปนผูรับผิดชอบดานนักลงทุนสัมพันธ  

ขอมูลเพื่อการติดตอ 59 หมูที่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร 02 959 5811 ตอ 2701 

อีเมล ir@demco.co.th 

 

7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ในป 2564 เด็มโก ไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดแก 
 

รายชื่อ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

1. นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ ์  4752 

2. นายสุวัฒน มณีกนกสกุล 8134 

3. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร  9393 
 

โดยบริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี  (Audit Fee) จำนวน 1.55 ลานบาท นอกจากนี้สำนักงาน สอบบัญชี ธรรมนิติ 

จำกัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 3 แหง คือ บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด 

และบริษัท สะบายอย กรีน จำกัด คาตอบแทนผูสอบบัญชีแหงละ 0.225 ลานบาท 0.095 ลานบาท และ 0.02 ลานบาท ตามลำดบั 
 

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Service) 

ในป 2564 บริษัทไดจายคาบริการใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในเรื่อง คาเบี้ยเลี้ยงและคายานพาหนะของผูสอบ

บัญชี เปนจำนวนเงินรวม 0.09 ลานบาท และสำหรับบริษัทยอย เปนจำนวนเงินรวม 0.007 ลานบาท 
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ความสำเร็จในการบริหารผลการกำกับดูแลกิจการท่ีดีน้ันวัดไดจากการท่ีองคกรสามารถสรางการเติบโตและผลตอบแทนได

อยางเปนท่ีพอใจ รวมถึงสามารถผานเหตุการณท้ังหลายท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจไปไดอยางราบรื่น รวมถึงชวยสรางและ

รักษาคุณคาขององคกรไดในระยะยาว การกำกับดูแลกิจการที่ดีตองเกิดจากความรวมมือของทุกฝาย โดยเริ่มจากคณะกรรมการ

บริษัท ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดีของกลุมธุรกิจเด็มโก จึงประกอบดวย 

• ความชัดเจนในการกำกับดูแลกิจการผานการกำหนดนโยบายสื่อสาร และติดตามการปฏิบัติของฝายจัดการ มีการพัฒนา

ระบบการบริหารกิจการ มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สอดคลองกับแผนธุรกิจ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code 2017) 

• การหารือกับฝายจัดการในการกำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ และติดตามให

มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการท่ีสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

• การเนนย้ำและพูดคุยกับฝายจัดการเพื่อใหมั่นใจกับใหฝายจัดการเขาใจวาการบริหารกิจการ (Execution) ตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ จะนำไปสูการชวยเพิ่มผลการดำเนินงานขององคกรได และไมใชเปนแคเรื่องของ

การสรางวัฒนธรรมองคกรเทาน้ัน 

• เขาใจและเขาถึงกรณีมีเหตุการณท่ีอาจทำใหองคกรเกิดความเสียหายอยางรุนแรง หรือธุรกิจตองหยุดชะงัก เชน วิกฤตโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการและฝายจัดการจะสรางและรักษาคุณคาขององคกร กำหนดบทบาท 

หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ัวท้ังองคกรไดอยางเหมาะสม เพียงพอ เพ่ือความยั่งยืนของกลุม

ธุรกิจเด็มโก 

 

 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการ

สรรหากรรมการ และผูมีอำนาจในการจัดการ ตลอดจนคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหนง

กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) ผู มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท 

รวมถึงกำกับดูแล กำหนดนโยบาย สรรหากรรมการ และผูมีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุมธุรกิจของบริษัท โดยในการ 

สรรหากรรมการบริษัทไดกำหนดเกณฑการพิจารณา โดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันบุคคลใด โดยเหตุแหงความแตกตางทาง

เพศ สัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา หรือสถานภาพสมรสแตอยางใด รวมถึงไดกำหนดทักษะ ความรู และความชำนาญ (Board Skill Matrix) 

ซึ่งครอบคลุมและเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเพ่ือเปนเกณฑในการประเมินและสรรหาดวย 
 

การสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีตองออกจากตำแหนงตามวาระ 

โดยท่ีกรรมการบริษัท ตองออกจากตำแหนงตามวาระเปนจำนวนหน่ึงในสามในการประชุมผูถือหุนประจำป จึงตองพิจารณา

สรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทแทนตำแหนงท่ีวางลงตามวาระ โดยคณะกรรมการไดกำหนดวิธีการ

และข้ันตอนในการสรรหากรรมการ เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณา ดังน้ี 

a. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกป โดยไดแจงใหผูถือหุ น ทราบผานชองทางการแจงขอมูลของตลาด

หลักทรัพย แหงประเทศไทย และทางเว็บไซตของเด็มโกดวย  เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลให

บริษัทพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเปนกรรมการ 

8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
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b. คณะกรรมการ รับทราบรายชื่อกรรมการที่ตองออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเขาคัดเลือก 

เพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการท้ังจากกรรมการบริษัท และผูถือหุน 

c. คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนกรรมการบริษัท จากรายช่ือท่ีไดรับการเสนอ โดยผูท่ีจะไดรับการแตงตั้ง

เปนกรรมการบริษัท จะตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนด และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  

d. คณะกรรมการไดคัดเลือก และเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนประจำป 2565 
 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ มีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชนของบริษัทโดยรวม เพื่อใหผูถือหุนทุกรายไดรับผลประโยชนอยาง

เทาเทียมกัน รวมท้ังถวงดุลระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ และคุมครองสิทธิของผูถือหุน โดยการเสนอแนะและแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเปนประโยชนตอบริษัท นักลงทุน และผูถือหุนรายยอยอยางอิสระ โปรงใส โดยไมมีสวนไดเสียใด ๆ 

เพ่ือใหการทำงานของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน   

กรรมการอิสระมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

a. แสดงความเห็น หรือใหขอสังเกต หรือซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยไมใหอิทธิพลใด ๆ อยูเหนือการตัดสินใจที่เปน

อิสระ เพ่ือใหมั่นใจวาการตัดสินใจน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท และไมเปนการลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยเฉพาะผูถือ

หุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ กรณีท่ีกรรมการอิสระมีความเห็นแตกตางจากท่ีประขุม หรือมีขอสังเกตอ่ืนใด ใหมีการ

บันทึกไวในรายงานการประชุมดวยทุกครั้ง หรือในกรณีที่ไมอาจเขาประชุมได และไมเห็นดวยในวาระใด อาจทำความเห็น

แยงของตนเปนหนังสือแจงใหประธานกรรมการทราบภายใน 3 วัน นับแตสิ้นสุดการประชุม 

b. ใหคำแนะนำ หรือใหความเห็นในเรื่องท่ีสำคัญที่อยูในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท อาทิ โครงการลงทุนขนาดใหญ 

นโยบายการกูยืม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

c. เสนอแนะวาระการประชุม กรณีท่ีเห็นวามีเรื่องท่ีสำคัญท่ีคณะกรรมการควรพิจารณา และยังไมไดรับการการบรรจุไวในวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

d. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ตองดำเนินการโดย

กรรมการอิสระ 
 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

ขอกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเด็มโก มีความเขมขนกวาขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเด็มโก ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของ ผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

2. ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบรษิัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดบัเดียวกัน  ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ

อิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ี

นอง และบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของ ผูมีอำนาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือ

ผูมีอำนาจควบคุมผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุม

ของบริษัทใหญ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2 ป ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง

รวมถึงการทำรายการทางการคาท่ีกระทำเปนปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพยรายการเก่ียวกับ
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สินทรัพย หรือบริการ หรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวย การรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปน

หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงประพฤติการณอ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาต หรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชำระตอ

อีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาต หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจำนวนใดจะ

ต่ำกวา ทั ้งนี ้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ี

ดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท 

และไมเปนผูถือหุนทีมีนัย (ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผูท่ี

เกี่ยวของดวย) ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ถือ

หุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา

สองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปน ผูถือ

หุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั ้งขึ ้นเพื ่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ถือหุ นรายใหญ หรือผู ถือหุนซึ่งเปน

ผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมสีภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน

ท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนการรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุน

เกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ

แขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท  
 

ท้ังน้ี ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทแลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลำดบัเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได โดยไมถือวากรรมการ

อิสระน้ันเปนกรรมการท่ีมสีวนรวมในการบริหารงาน 
 

การสรรหาประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูบริหารระดับสูง 

เพื่อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลใหมีแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan)  

เพื่อเปนการเตรียมสืบทอดตำแหนง ผูบริหารระดับสูง เชน ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการหนวยงาน เปนตน เพื่อใหมั่นใจวาการวางแผนบุคลากรในตำแหนงสำคัญ และตำแหนงวิกฤตจะ

สามารถปองกัน บรรเทา หรือยับยั้งความเสี่ยงดานการบริหารแผนสืบทอดตำแหนง ดังน้ี 

1. ความเสี่ยงจากตำแหนงผูบริหารระดับสูงท่ีมีผลกระทบรุนแรงตอบริษัทวางลง 

2. ความเสี่ยงจากการมีผูบริหาร หัวหนางาน ท่ีดอยศักยภาพ 

3. ความเสี่ยงจากการมอบหมายตำแหนงงานที่มผีลตอเปาหมายธุรกิจใหกับผูบริหาร หัวหนางาน ศักยภาพสูง ไมตรงกับทักษะ

ความสามารถ 

4. ความเสี่ยงจากผูบริหาร หัวหนางาน ศักยภาพสูงใหม ไมเปนท่ียอมรับของคนในบริษัท 
 

โดยกำหนดใหมีนโยบายการสรรหา หรือคัดเลือกบุคลากรที่จะสามารถทดแทนบุคลากรในตำแหนงเสี ่ยงได รวมท้ัง

หลักเกณฑการสรรหา คัดเลือก โอนยายไวลวงหนา รวมท้ังการแสวงหาปจจัยนำเขา หรือบุคลากรท่ีมีโอกาสพัฒนา เพ่ือใหเขาตาม

สมรรถนะหลัก และทักษะจำเปน เพ่ือการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และคานิยมองคกร ในอนาคต 
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การพฒันาศกัยภาพของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

เด็มโกกำหนดใหจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม เพ่ือใหกรรมการมีขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี 

รวมทั้งการแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของเด็มโก โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการ

บริษัท เขาอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเปนการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม เด็มโกจะจัดใหมีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม โดยจัดใหมีการบรรยาย

สรุป วิสัยทัศน กลยุทธ และเปาหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการท่ีสำคัญ โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และ/หรือ ผูบริหารที่เกี่ยวของเปนผูบรรยายและตอบขอซักถาม พรอมทั้งจัดใหมี

เอกสารสำหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม เพื่อประกอบการทำหนาที่ อันไดแก คูมือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ 

และขอบังคับบริษัท และรายงานประจำป ซึ่งเอกสารเหลานี้ประกอบดวยขอมูลสำคัญ ไดแก บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และขอหามการกระทำของกรรมการบริษัทตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 
 

การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงของเด็มโก 

เด็มโกมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการแตละคนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการสงเสริมทักษะ และความรูสำหรับการ

ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการอยางสม่ำเสมอ 

สำหรับบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการใหม จะไดรับการแนะนำ และไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาท่ี ซึ่งรวมถึงความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทาง

การดำเนินธุรกิจของเด็มโก 

 นอกจากน้ีกรรมการจะไดรับการอบรม และพัฒนาความรูท่ีจำเปนอยางตอเน่ือง รวมท้ังตองมีความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ และใหไดรับขอมูลท่ีเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 

 สำหรับการพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเน่ือง คณะกรรมการมี

หนาที่กำกับดูแลใหมีแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) สำหรับเตรียมการสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหาร

ระดับสูง รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงไดรับการอบรมและพัฒนา มีความรู ทักษะ ประสบการณคุณลักษณะท่ีจำเปน

ตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 
 

แผนการสืบทอดตำแหนงและพัฒนาผูบริหาร 

เพื่อใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง เด็มโกมีนโยบายกำกับดูแลใหมีแผนการสืบทอดตำแหนง เพื่อเปนการเตรยีม

สืบทอดตำแหนง (Succession Plan) สำหรับผู บริหารระดับสูง ไดแก ประธานเจาหนาที ่บริหาร (CEO) กรรมการผูจัดการ 

(Managing Director) รองกรรมการผูจัดการ (SEVP)  และผูจัดการสายงาน (EVP, SVP) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเตรียมความ

พรอมดานกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ  เพื่อสรางความตอเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ในตำแหนงบริหารที่สำคัญ 

โดยกำหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติแผนการสืบทอดตำแหนง รวมทั ้งการจัดทำแผนพัฒนากอนรายบุคคล (Individual 

Development Plan) เพ่ือใหมีความพรอมข้ึนดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน เมื่อมีตำแหนงวาง หรือมีตำแหนงงานใหมท่ีสูงข้ึน 

สำหรับแผนการสรรหาผูบริหาร และพัฒนาผูบริหาร จะกำหนดแผนไวลวงหนากอนการเกษียณ หรือออกจากตำแหนงกอน

เวลา โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติแผนการสืบทอดตำแหนง และตามกระบวนการสรรหาท่ีมีการพิจารณาบุคคลท้ัง

ภายใน และภายนอก รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 
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การประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีคณะกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอย 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวน และอนุมัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ และรายบุคคล ตามสรุปความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและ

กำกับดูแลกิจการ และไดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self - Assessment) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนำผลการประเมิน 

ขอสังเกต และขอเสนอแนะตาง ๆ ไปพิจารณาทบทวน และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

สำหรับบริษัทจดทะเบียน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ที่กำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดยอยดวยตัวเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม โดยใหมีการประเมินทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล 

ท้ังน้ี คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาผลการประเมิน และปรับปรุงแกไขในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 และ

คณะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ครั้งท่ี 1/2564 นอกจากน้ี ยังนำผลการประเมินไปใชสำหรบัสงเสรมิการพัฒนา

ความรู ทักษะความสามารถเฉพาะดาน ใหแกกรรมการรายบุคคลเพ่ิมเติมดวย 
 

ปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล ครอบคลุมประเด็นสำคัญตาง ๆ  

ประกอบดวย 

• ความพรอมของคณะกรรมการ ครอบคลุมเรื่องโครงสราง องคประกอบ ความเปนอิสระ บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ และ

การพัฒนากรรมการ 

• การกำหนดกลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณ 

• การแบงแยกบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจหนาท่ี 

• การกำกับดูแลและการติดตามงาน 

• การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• การจดัการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความขัดแยงทางผลประโยชน 

• การสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียของบริษัท และสาธารณชน 

• การประชุมคณะกรรมการ ครอบคลุมการดำเนินการ  1) กอนการประชุม : การนำสงเอกสารขอมูลประกอบการประชุม

ลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมูลเพียงพอ และขอขอมูลเพิ่มเติมจากฝายจัดการ  2) ระหวางการประชุม : การนำเสนอ

ขอมูลและประเด็นสำคัญ การอภิปราย และตอบขอซักถาม การงดเวนการเขารวมการประชุม และงดออกเสียงในระเบียบ

วาระท่ีตนมีสวนไดเสียและการลงมติของท่ีประชุม  3) หลังการประชุม : ดูแลใหรายงานการประชุมมีความถูกตอง ครบถวน 

เพียงพอ จัดทำในเวลาท่ีเหมาะสม มีการรับรองรายงานการประชุม และพรอมไดรับการตรวจสอบจากผูท่ีเก่ียวของ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยท้ังคณะ และรายบุคคล มีปจจัยการประเมิน ประกอบดวย 

• ความพรอมของคณะกรรมการชุดยอย ครอบคลุมเรื ่องโครงสราง องคประกอบ ความเปนอิสระ บทบาทหนาที ่ ความ

รับผิดชอบ และการพัฒนากรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการชุดยอย มีการกำหนดประชุมคณะกรรมการในแตละปลวงหนา ความครบถวนของการปฏิบัติหนาท่ี

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการประชุม  1) กอนการประชุม : การนำสงเอกสารขอมูล

ประกอบการประชุมลวงหนา เพื่อใหมีเวลาศึกษาขอมูลเพียงพอ และขอขอมูลเพิ่มเติมจากฝายจัดการ  2) ระหวางการ

ประชุม : การนำเสนอขอมูล และประเด็นสำคัญ การอภิปราย และตอบขอซักถาม และการลงมติของท่ีประชุม  3)  หลังการ

ประชุม : ดูแลใหรายงานการประชุมมีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ จัดทำในเวลาที่เหมาะสม มีการรับรองรายงานการ

ประชุม และพรอมไดรับการตรวจสอบจากผูท่ีเก่ียวของ 

• บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 
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การประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการ และกรรมการ 

• ผลคะแนนการสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) หมวดความรับผิดชอบของกรรมการ 

หมวด 

คะแนน 

บริษัทจะทะเบียน

โดยรวม 
SET 100 Index SET 50 Index DEMCO 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 2564 2563 2562 2564 2563 2562 

ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ 
77% 76% 75% 87% 85% 84% 89% 89% 87% 89% 86% 87% 

 

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยท้ังคณะ และรายบุคคล 

 
 

การประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร เปนผูประเมินผลงาน

ของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) กับเปนผูใหความเห็นชอบผลการประเมินของผูบริหารระดับสูง (กรรมการผูจัดการ และ

ผูบริหารสูงสุดของสาย สำนักงาน สายงาน) เปนประจำทุกป เพื่อนำไปใชในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาท่ี

บริหาร และกำหนดกรอบการพิจารณากำหนดคาตอบแทนสำหรับผูบริหารระดับสูง โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับ

ประธานเจาหนาที ่บริหารตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ ่งรวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงิน ผลงานเกี ่ยวกับการปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร ผลการประเมินขางตนจะนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทใหความ

เห็นชอบ และประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะรวมกัน

สื่อสารผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) รับทราบและใหความเห็นตอบกลับ 
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8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การเขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับของบริษัท 

กฎหมายมหาชนและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางนอย 6 ครั้งตอป ทั้งนี้ในแตละปจะตองมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท อยางนอย 1 ครั ้งที ่ไมมีกรรมการที่เปนผู บริหารเขารวมประชุม กรรมการมีหนาที่ตองเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถดำเนินการประชุมระหวาง

กันเองตามความจำเปนได  ท้ังน้ี เด็มโกไดกำหนดตารางการประชุมกรรมการไวลวงหนาท้ังปเพ่ือใหกรรมการสามารถวางแผนและ

จัดสรรเวลามาประชุมได อยางพรอมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดย

บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหแกกรรมการลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 5 วันทำการ 

เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมการประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาไมต่ำกวา 3 ชั่วโมง  เวน

แตเปนการประชุมท่ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคพิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนการเฉพาะ โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมการ

ประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการทุกทาน

ไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยกอนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแตละวาระการประชุม กรรมการที่มีสวนไดเสีย

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะตองออกจากการประชุมในระหวางการพิจารณาวาระน้ัน ๆ 

เด็มโก จัดทำบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยจัดเก็บตนฉบับรวมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม และจัดเก็บสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือความสะดวกสำหรับกรรมการและผูท่ีเก่ียวของในการตรวจสอบ  

เด็มโก ยังไดจัดใหมีอุปกรณอำนวยความสะดวกในการประชุมผานวิด ีทัศน (Video Conference) หรือโทรศัพท 

(Teleconference) ใหกรรมการสามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเพื่อใหความเหน็หรือ

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกฝายจดัการหรือการดำเนินงานของบริษัทได  

 เด็มโก กำหนดนโยบายใหองคประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสอง

ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถึงจะเปนองคประชุม และใหใชกับการใชสิทธิออกเสียงในแตละวาระดวย อยางไรก็ตาม  

หากการประชุมใดมอีงคประชุมไมถึงสองในสามก็ใหเปนดุลยพินิจของประธานกรรมการที่จะดำเนินการประชุมโดยใชองคประชุม

ตามขอบังคับบริษัท (ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมด) 
 

ในป 2564 การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการแตละคน สรุปไดดังน้ี 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

การประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท

(วาระพิเศษ) 

การประชุม

คณะกรรมการอิสระ

และกรรมการท่ีไม

เปนผูบริหาร 

1 นางประพีร  ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ 8/9 2/3 2/2 

2 นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ 9/9 2/3 2/2 

3 นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส กรรมการอิสระ 9/9 3/3 2/2 

4 นายปราโมทย  อินสวาง กรรมการอิสระ 9/9 3/3 2/2 

5 นายปริญช ผลนิวาศ กรรมการอิสระ 9/9 2/3 2/2 

6 นายปญญ เกษมทรัพย กรรมการอิสระ 8/9 2/3 2/2 

7 นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร กรรมการอิสระ 6/6 - 2/2 

8 นายสงวน  ตังเดชะหริัญ กรรมการ 9/9 3/3 2/2 

9 นายโอฬาร ปุยพันธวงศ กรรมการ 9/9 2/3 2/2 

10 นายพงษศักดิ์  ศิริคุปต กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 9/9 3/3 - 

11 นายไพฑูรย  กำชัย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 9/9 3/3 - 

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 7 เขาดำรงตำแหนงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป   เมื่อวัน 12 พฤษภาคม 2564 
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การจา่ยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล 

ในป 2564 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท รวมจำนวนท้ังสิ้น 7,446,000 บาท สรุปรายละเอียด

คาตอบแทนกรรมการรายบุคคลดังน้ี   

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 
เงิน

รางวัล

กรรมการ 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 
กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

ชุดยอย 

รวม 

คาเบี้ย

ประชุม 

รวม

คาตอบแทน 

1. นางประพีร ปุยพันธวงศ C 960,000      24,000      984,000  -     984,000  

2. นายนริศ ศรีนวล LID, CA, CRMC, CS 360,000   336,000    75,000      771,000  -     771,000  

3. นายเสริมศักด์ิ จารุมนัส ID, CNCG, A, CS 360,000 300,000       78,000    738,000  -   738,000  

4. นายปริญช ผลนิวาศ ID, CIC, A, NCG 360,000  300,000  87,000      747,000  -     747,000  

5. นายปญญ เกษมทรัพย ID, A, NCG, CS 360,000    276,000       75,000      711,000  -     711,000  

6. นายปราโมทย อินสวาง ID, CCRMC, IC, CS 360,000   300,000    78,000     738,000  -    738,000  

7. นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร ID, CRMC  219,000 146,000  33,000      398,000  -     398,000  

8. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ NED, CRMC, IC 360,000 240,000       66,000    666,000  -   666,000  

9. นายโอฬาร ปุยพันธวงศ NED, IC, NCG, CRMC 360,000  240,000       81,000  681,000  - 681,000  

10. นายพงษศักด์ิ ศิริคุปต ED, CCS, CRMC, IC 360,000      27,000      387,000  -     387,000  

11. นายไพฑูรย  กำชัย ED, CRMC, IC, CS 360,000     27,000      387,000  -     387,000  

รวม 4,419,000 2,138,000 651,000 7,208,000 - 7,208,000 
 

หมายเหตุ 

• ไมรวมคาชดเชยยานพาหนะ สำหรับกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เดือนละ 10,000 บาท/คน และคาตรวจสุขภาพประจำป 

12,000 บาท/คน/ป 

• C = ประธานกรรมการ LID = ประธานกรรมการอิสระ ID = กรรมการอิสระ 

NED = กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร ED = กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ CIC = ประธานกรรมการลงทุน 

CNCG = ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

CCRMC = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร CCS = ประธานกรรมการความยั่งยืน 

A = กรรมการตรวจสอบ IC = กรรมการลงทุน CS = กรรมการความยั่งยืน 

NCG = กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ CRM = กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

• มีคาตอบแทนกรรมการตามที่จายจริงนอยกวาที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเนื่องจากมีการอนุมัติแตงตั้ง

กรรมการในระหวางป 

 

(ก) หลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการจัดใหอยู ในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยู ในอุตสาหกรรมกลุมพลังงาน และ

สาธารณูปโภค ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน การเปน

สมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพิ่ม รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม แตทั ้งนี ้ ตองสอดคลองกับความ

เจริญเติบโต และความแข็งแกรงของผลการดำเนินงานของบริษัทดวย 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดยอย ดังน้ี 
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คาตอบแทนประจำ 

(คน/เดือน) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

ความยั่งยืน 

คณะกรรมการ 

สรรหาพิจารณา

คาตอบแทนและ

กำกับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยงองคกร 

คณะกรรมการ

ลงทุน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ประธาน 

80,000 

ประธาน

กรรมการอิสระ 25,000* 25,000* 25,000* 25,000* 25,000* 

28,000 

กรรมการ 30,000 23,000 20,000* 20,000* 20,000* 20,000* 20,000* 

เบี้ยประชุม/ครั้ง/คน 3,000* 

หมายเหตุ * คาตอบแทนและเบี้ยประชมุเฉพาะกรรมการผูที่ไมเปนผูบริหาร 

 

รวมถึงกำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ป 2564 ไมเกินรอยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับป

ของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปตามเง่ือนไขท่ีกำหนด โดยใหกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง 

 

(ข) หลักเกณฑการกำหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง 

คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ

กำหนดภายในกรอบงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และ

ผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว จะตองสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะเปนผูรับผิดชอบในการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร

กับเปนผูเห็นชอบผลการประเมินของผูบริหารระดับสูงเปนประจำทุกป เพื่อนำไปใชในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร โดยใชบรรทัดฐานท่ีไดตกลงกันลวงหนาตามเกณฑท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงิน ผลงาน

ที ่เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผู บริหาร ผลการประเมินขางตนจะนำเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่4/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมมีมติกำหนดหลักเกณฑ

การจายคาตอบแทนเงินประจำตำแหนงสำหรับผูบริหาร ดังน้ี 

อัตราคาตอบแทนผูบริหารเปนคาตำแหนง 

ตำแหนงบริหาร 
เงินคาตำแหนง 

(บาท/เดือน) 

1. ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 25,000 

2. กรรมการผูจัดการ ( MD)   23,000 

3. ผูบริหารระดับ SEVP ท่ีดำรงตำแหนงรองกรรมการผูจัดการ 21,000 

4. ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชีและบริหารการเงิน (CFO) 20,000 

5. ผูบริหารสูงสุด สำนักงาน สาย 20,000 

6. ผูบริหารสูงสุดของบริษัทยอย/บริษัทรวม ในกลุมธุรกิจ เด็มโก (DP,  DDL  ฯลฯ) 20,000 

กรณีไดรับคาตำแหนงในปจจุบันแลว หากมีการมอบหมายใหไปรับตำแหนงผูบริหารสูงสุดใน สาย สำนักงานใน

บริษัท บริษัทยอย/บริษัทรวม ในกลุมบริษัทเด็มโก ใหไดรับคาตำแหนงเพียงตำแหนงเดียวท่ีสูงกวา 
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8.1.3 การกาํกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับควบคุมดูแลการจัดการ และมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญตอการ

ดำเนินธุรกิจ เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท โดยนอกจากจะสงผูบริหารของเด็มโกเขาไปเปนผูมีอำนาจควบคุม

ในบริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด และ บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด (สปป.ลาว) แลวยังไดแตงตั้งกรรมการบริษัท และฝายจัดการ 

เปนคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย/บริษัทรวม (Sub-Board Committee) โดยกำหนดบทบาท และกรอบแนวทางในการ

ปฏิบัติ พรอมท้ังกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย/บริษัทรวม ไวอยางพอเพียง 

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย/บริษัทรวม ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ดังน้ี 
 

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย/บริษัทรวม ป 2563-2564 

กรรมการบริษัท ตำแหนงใน บมจ.เด็มโก DP DDL 

1. นายนริศ  ศรีนวล ประธานกรรมการตรวจสอบ   

2. นายเสริมศักด์ิ  จารุมนัส ประธานกรรมการสรรหา  พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ   

3. นายปราโมทย  อินสวาง ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งองคกร   

4. นายปริญช  ผลนิวาศ ประธานกรรมการลงทุน   

5. นายปญญ  เกษมทรัพย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืน   

6. นายสงวน  ตังเดชะหิรัญ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร   

7. นายโอฬาร  ปุยพันธวงศ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร   

ฝายจัดการ ตำแหนงใน บมจ.เด็มโก DP DDL 

1. นายพงษศักด์ิ  ศิริคุปต ประธานเจาหนาท่ีบริหาร   

2. นายไพฑูรย  กำชัย กรรมการผูจดัการ   

3. นายฉัตรชัย  พืชพันธ รองกรรมการผูจดัการสายสนับสนุนธุรกิจ   

4. น.ส.รัชนีวิภา  ปุยพันธวงศ รองกรรมการผูจดัการสายพัฒนาธุรกิจ   

หมายเหตุ 

  ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย  

  กรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย  

 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก”)  ในฐานะบริษัทแมของกลุมธุรกิจเด็มโก ใหความสำคัญของการบริหารจัดการ

บริษัทในกลุมธุรกิจใหดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดคลอง ประสานกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานของกลุมธุรกิจเด็มโก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริษัทเห็นวา นอกจากการท่ี

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารของบริษัท  เปนผูมีอำนาจในการเสนอแตงตั้งผูบริหารของบริษัทที่มี

ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแตละดาน เขาดำรงตำแหนงกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูง  เปนตัวแทนบริษัทใน

บริษัทยอยหรือบริษัทรวม ตามความเหมาะสม เพื่อรวมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการบริษัทในกลุมธุรกิจเด็มโก 

ใหสอดคลองกับนโยบายหลักของเด็มโกแลว  ยังไดกำหนดบทบาท และกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหกับกรรมการตัวแทน

ของเด็มโก เพ่ือสรางกระบวนการทำงานท่ีโปรงใส ปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและระเบียบการทำธุรกรรมภายใน

กลุมธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑที่สอดคลองกับกฎเกณฑของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน มีการปกปองสิทธิและรักษาผลประโยชนของบริษัท  กับใหคณะกรรมการลงทุนทำหนาที่ควบคุม ดูแลใหบริษัทยอย 

หรือบริษัทรวม ทุกบริษัท ดำเนินงานตามนโยบาย และพันธกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดดวย 

ในการกำหนดนโยบาย บทบาทและกรอบแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย พรอมกับกฎ

บัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทยอย ดังน้ี 
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นโยบาย 

1. เด็มโก จะสงบุคคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการ และหรือผูบริหารในแตละบริษัทยอย/บริษัทรวมตาม

สัดสวนการถือหุนในแตละบริษัท เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลใหบริษัทยอย/บริษัทรวมดำเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของเด็มโก อยางไรก็ดีการสงตัวแทนของเด็มโกเขาไปเปนกรรมการ 

และหรือผูบริหารในแตละบริษัทยอย/บริษัทรวมจะตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแตละบริษัท 

2. เด็มโก ตองไดรับรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผู ประกอบการอื่น ๆ  

จากบริษัทยอย/บริษัทรวมผานรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส  เด็มโกมีสิทธิเชิญผูแทนบริษัทยอย/บริษัทรวมเขา

ช้ีแจงในท่ีประชุมของบริษัท หรือนำสงเอกสารประกอบการพิจารณาดังกลาว  

3. หากบริษัทยอย/บริษัทรวม มีการทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ท่ีเขาขายหรือเปนการไดมา หรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลใหเด็มโก มีหนาที่ตองขออนุมัติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของเด็มโก หรือขออนุมัติจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตามกฎหมายกอน

เขาทำรายการ บริษัทยอย/บริษัทรวม จะเขาทำรายการ หรือดำเนินการนั้นไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทของเด็มโก หรือท่ีประชุมผูถือหุนของเด็มโก หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (แลวแตกรณี) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

นอกจากนี้ หากในการเขาทำรายการ หรือการเกิดเหตุการณบางกรณีของบริษัทยอย/บริษัทรวม อันทำใหเด็มโก 

มีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามหลักเกณฑที่กำหนด กรรมการของบริษัทยอย/

บริษัทรวมดังกลาว มีหนาที่ตองแจงมายังฝายจัดการของเด็มโกในทันทีที่ทราบวาบริษัทยอย/บริษัทรวมจะมีแผนเขาทำ

รายการหรือเกิดเหตุการณดังกลาว 

4. เด็มโก มีนโยบายใหบริษัทยอย/บริษัทรวมมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และรัดกุมเพียงพอ เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชัน

ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอย/บริษัทรวม  ตลอดจนเปนชองทางใหกรรมการและผูบริหารของเด็มโกสามารถไดรับขอมูลของ

บริษัทยอย/บริษัทรวมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การทำรายการระหวางบริษัทยอย/บรษัิท

รวม กับผูถือหุนรวม กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย/บริษัทรวม และการทำรายการท่ีมีนัยสำคัญของบริษัทยอย/

บริษัทรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ เด็มโกตองจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย/บริษัทรวมที่เด็มโกมีอำนาจ 

ในการควบคุมในการบริหารกิจการโดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

ยอย/บริษัทรวม (Sub-Board Committee) ของเด็มโก ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารของเด็มโก เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทยอย/บริษัทรวมที่เด็มโกมีอำนาจ 

ในการควบคุมในการบริหารกิจการมีการปฏิบัติตามระบบงานท่ีจัดทำไวอยางสม่ำเสมอ 

5. เด็มโก มีนโยบายใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย/บริษัทรวมตองเปดเผยและนำสงขอมูลสวนไดสวนเสียของตนและ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของ (Related Party) ตอคณะกรรมการบริษัทของเด็มโกใหทราบถึงความสัมพันธและการทำธุรกรรม

กับเด็มโกในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทำรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับเด็มโก โดยคณะกรรมการบรษัิทยอย/บริษัทรวมมีหนาท่ีแจงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการบรษัิทของเดม็

โกทราบภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรอือนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณาน้ันจะคำนึงถึง

ประโยชนโดยรวมของเด็มโก หรือบริษัทยอย/บริษัทรวมเปนสำคัญ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทยอย/บริษัทรวมตองไมมีสวนรวม

อนุมัติในเรื่องท่ีตนเองมีสวนไดสวนเสีย หรือความขัดแยงทางผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออม 

6. การกระทำดังตอไปนี้ ซึ่งสงผลใหผูถือหุนรวม/กรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอย/บริษัทรวม

ไดรับประโยชนทางการการเงินอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีพึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหเด็มโก หรือบริษัทยอย/บริษัทรวมไดรับ

ความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทำท่ีขัดแยงกับประโยชนของบริษัทยอย/บริษัทรวมอยางมีนัยสำคัญ 

6.1 การทำธุรกรรมระหวางบริษัทยอย/บริษัทรวมกับผูถือหุนรวม/กรรมการ/ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  

โดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑของการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
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6.2 การใชขอมูลภายในของเด็มโก หรือบริษัทยอย/บริษัทรวมท่ีลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชนแลว 

6.3 การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของเด็มโก หรือบริษัทยอย/บริษัทรวม ที่เปนการฝาฝนหลักเกณฑ หรือหลัก

ปฏิบัติท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 

7. เด็มโก ตองไดรับขอมูล หรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของบริษัทยอย/บริษัทรวม เมื่อไดรบัการรองขอตามความ

เหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีสมควร 

 

8.1.4 การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

เด็มโก มีนโยบายที่จะยกระดับและสงเสริมกรอบการกำกับดูแลกิจการใหดียิ่งขึ้น โดยบริษัทไดกำหนดใหมีหลักเกณฑการ

ปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญ อาทิ การกำหนดใหมีตารางแผนงาน 

การประชุมประจำปสำหรับคณะกรรมการบริษัท (Yearly Meeting Plan) การกำหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองประชุมกับ

ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุม อยางนอยปละ 1 ครั้ง และการกำหนดใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รายงานตาง 

ๆ อาทิ การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาหวงโซอุปทานที่ยังยืน อยางนอยปละ 2 ครั้ง รวมทั้งตองพิจารณารายงานการ

ตรวจสอบภายในดวยทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปดเผยขอมูลของ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานกำกับดูแลท่ีเก่ียวของ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือทำหนาท่ีพิจารณาอนุมัติ และใหความเห็นเก่ียวกับ รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากน้ี เด็มโก ไดกำหนด

ระเบียบปฏิบัติและจัดทำขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีสวนไดเสีย โดยกำหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งเปนรายการท่ีบริษัทกระทำเปนปกติในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทไดมีการดำเนินการและติดตามเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เชน 

1. การดูแลพนักงาน และการไมเลือกปฏิบัต ิ

2. การตอตานการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 

3. การดูแลสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และความปลอดภัย 

4. การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 

 

รวมถึง มีการติดตามเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ดาน ดังน้ี 

1. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัท ถือเรื่องความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนของบริษัท เปนนโยบายท่ี

สำคัญ โดยกำหนดเปนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  

ไวในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ท่ีกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรายงานการมีสวนได

เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวของที่อาจจะเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชโอกาสจากการ

เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของเด็มโก แสวงหาประโยชนสวนตน เด็มโกจึงไดมีการกำหนดขอปฏิบัติสำหรับ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของเด็มโก ดังน้ี 

1) กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซี่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับเด็มโก ไมวาทางตรงหรือทางออม  

2) คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีมาตรการตดิตาม ดูแลรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง ผลประโยชน โดยตองพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของรายการอยางรอบคอบ และเปนอิสระ ภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำ

รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

3) ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของเด็มโก มีความจำเปนตองเขาไปทำรายการเกี่ยวโยงอันเปนรายการ

ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอเด็มโก ใหกระทำรายการ เสมือนเด็มโก ทำรายการดังกลาวกับ
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บุคคลภายนอก โดยตองยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและ เงื่อนไขของรายการซึ่งเปนไปอยางยุติธรรมและเปนไป

ตามปกติธุรกิจการคา (Fair and at arm’s length basis) หรือตามนโยบายของเด็มโก ท่ีเก่ียวของ และใหมีการรายงาน

การเขาทำรายการดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส  

ทั้งนี้ หามมิใหกรรมการบรษิัท ผูบริหาร หรือพนักงานของเด็มโก ที่มีสวนไดเสียในรายการนั้น ๆ มีสวนในการ

พิจารณาหรือใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติ  

4) ไมหาผลประโยชนเพ่ือตนเองและบุคคลอ่ืนโดยนำสารสนเทศหรือขอมูลภายในท่ียังไมได เปดเผยหรือท่ีเปนความลับไป

ใช หรือนำไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ใหเปนไปตาม นโยบายการใชขอมูลภายในของเด็มโก  เพื่อใหเกิดความ

เปนธรรมแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย กรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคล

ที่เกี่ยวของกรณีมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของเด็มโก โดยใหมีรายงานการมีสวนไดเสียของ 

กรรมการบริษัทและผูบริหาร ดังน้ี 

ก) รายงานในครั้งแรก : ใหรายงาน โดยแจงตอเลขานุการบรษิัท เมื่อกรรมการ บริษัทหรือผูบริหารเขารับตำแหนง

กรรมการหรือผูบริหาร 

ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย : ใหรายงานโดยมิชักชาภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงขอมูล โดยระบุแจงจำนวนครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไวดวย  

ค) รายงานการมีสวนไดเสยีหรอืสวนเก่ียวของโดยนัยสำคัญกับรายการท่ีพิจารณา : ใหกรรมการบริษัทและผูบรหิารผู

มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของอยางมีนยัสำคัญ แจงตอเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทให

ทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาวอยางนอยกอนการพิจารณาวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งน้ัน ๆ และตองไมเขารวมใน

การพิจารณา รวมถึงไมมีอำนาจ ในการอนุมัติธุรกรรมน้ัน ๆ  

เด็มโก ถือวานโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เปนนโยบายสำคัญ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ

เด็มโก จึงไดกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน และใหมีการทบทวนอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหดำเนินการจัด

วางระบบการควบคุมเปนไปอยางมีมาตรฐาน โปรงใส โดยในป 2564 มีการทบทวนและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เพื่อใหดำเนินการสอดคลองตามหลักการกำกับดแูล

กิจการท่ีดี 

2. การใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน 

บริษัทใหความสำคัญเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัว โดยไดกำหนดนโยบายการจัดการ

ขอมูลลับและขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย พรอมแนวปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการ

ทำงานของเด็มโก ดังน้ี 

1) นโยบาย 

1.1) กำหนดใหเด็มโก ใหความรูและความเขาใจแก กรรมการ ผูบริหารของเด็มโก เกี่ยวกับการรายงานการถือ

หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัท ตอ สำนักงานก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ 258 

แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี สจ 38/2561 การจัดทำรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของ กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทำแผนและ

ผูบริหารแผน รวมทั้ง พ.ร.บ.และประกาศที่มีการแกไขเพิ่มเติมภายหลัง โดยกำหนดใหรายงานตอเลขานุการ

บริษัททุกครั้ง เพ่ือแจงใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบตอไป รวมท้ังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดดังกลาว 

1.2) กำหนดใหกรรมการ ผูบริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. และผูสอบบัญชี รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของตามขอกำหนด

ของสำนักงานก.ล.ต. มีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของเด็มโก (DEMCO) ครั้งแรกที่ไดรับการ

แตงตั้ง และทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพยท่ีถือครองของบุคคลท่ีมีความเก่ียวของตาม

มาตรา 59 และ 258 แหง พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยฯ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งเพ่ือรับทราบ  
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1.3) กำหนดใหระบุในสัญญาจางพนักงาน รวมถึงขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงานมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารและพนักงาน โดยถือเปนจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาขอมูลของ

เด็มโกใหเปนความลับ ไมใชตำแหนงหนาที่ในเด็มโก  หรือนำขอมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่ง

ไดรับระหวางการปฏิบัติงานในเด็มโก ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ หรือ

เปดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชนสวนตน และผูเกี่ยวของ หรือทำใหประโยชนของเด็มโก ลดลงหรือ

กระทำการอันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

1.4) ใหความสำคัญในการรักษาสารสนเทศท่ีเปนความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไมนำสารสนเทศ

ดังกลาว มาใชเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูเกี่ยวของ เวนแตเปนขอมูลที่เปนสาธารณะ หรือขอมูลที่ตอง

เปดเผยตอบุคคลภายนอกตามกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.5) ในกรณีท่ีบุคคลภายนอก มีสวนรวมในการทำงานเฉพาะกิจท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและ

อยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายใน อันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของ

ราคาหลักทรัพยของเด็มโก(DEMCO) บุคคลภายนอกเหลานั ้นจะตองทำสัญญาเก็บขอมูลรักษาความลับ 

(Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัท ตามนโยบายการทำสัญญาปกปดความลบัจนกวาจะมกีารเปดเผย

ขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. 

1.6) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการใชระบบเครือขายและคอมพิวเตอร การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบสารสนเทศ 

และ/หรือ ปองกันการเขาถึงขอมูลเด็มโกจากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเขาถึงขอมูลของเด็มโก 

ใหกับผูบริหารและพนักงานในระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.7) กำหนดบทลงโทษตามระเบียบของเด็มโก หากพบวาผูบริหารหรือพนักงาน หรือผูท่ีเก่ียวของไดใชขอมูลภายใน 

หรือมีความประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะทำใหเด็มโก ไดรับความเสื่อมเสียและความเสียหาย 

1.8) รายงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ทราบเปนประจำทุกไตรมาส กรณีที่มีการใชขอมูลภายในหรือมีความ

ประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีจะทำใหเด็มโก ไดรับความเสื่อมเสียและความเสียหาย  

1.9) กำหนดใหประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี

อำนาจในการเผยแพรสารสนเทศของบริษัทและใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 

1.10) หนวยงานกำกับและควบคุมทำหนาที่รับผิดชอบในการดแูลรักษาทะเบียนและสอบทานรายชื่อบุคคลที่บริษัท

กำหนด เปนประจำทุกปและแจงใหผูจัดการหรือหัวหนาหนวยงานและบุคคลดังกลาวทราบเมื่อถูกเพิ่ม/ลบ

รายช่ือในทะเบียนดังกลาว 

2) แนวทางปฏิบัติ 

2.1) รายงานการถือหลักทรัพยของเด็มโก  กรณีกรรมการ และผูบริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. รายท่ีไดรับการแตงตัง้

ใหม และยังไมมีรายช่ือแสดงในระบบขอมูลรายช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยท่ีแจงกับ 

สำนักงานก.ล.ต. ใหรายงานภายใน 7 วันทำการ นับแตวันทีม่ีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และบริษัทไดแจง

รายชื่อกรรมการและผูบริหารตามวิธีการที่ สำนักงานก.ล.ต.กำหนดแลว  และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือ

หลักทรัพย ซึ่งนับรวมถึงคูสมรสหรือผูที่อยูกินดวยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจน

บุคคลท่ีเก่ียวของ ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535และประกาศ

ท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมภายหลัง ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสำนักงาน ก.ล.ต.

รวมท้ังหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนท่ีจะเผยแพรงบการเงินตอสาธารณะชน 

2.2) จัดสงสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันเดียวกับที่รายงานตอ

สำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดสงท่ีเลขานุการบริษัท 
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2.3) เมื่อไดรับทราบขอมูลภายในท่ีมีสาระสำคัญท่ีอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อ

ขายหลักทรัพยของเด็มโก ในชวง 1 เดือน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และ

หามเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสำคัญน้ันตอบุคคลอ่ืน 

2.4) เลขานุการบริษัท ทำหนังสือภายใน 7 วันกอนวันปดงบการเงินประจำไตรมาส / ปการเงิน เพื่อแจงกรรมการ 

ผูบริหารและหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ไมใหเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมี

หนาท่ีเก่ียวของ และหามซื้อขาย หลักทรัพยของเด็มโกในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน  

3. การตอตานทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

การดำเนินธุรกิจของเด็มโกกับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ตองดำเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา โปรงใส ซื่อสัตย 

ตรวจสอบไดและไมคอรรัปชนั โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและนโยบายตอตานคอรรัปชันของเด็มโก รวมทั้งไมทำให

เกิดขอครหา หรือเสื่อมเสียช่ือเสียงของบริษัท จึงกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนไว ดังน้ี 

1) บุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโกตองไมดำเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบนทุกรูปแบบ

ท้ังทางตรงและทางออม โดยมีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชัน คูมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกลุมธุรกิจเด็มโก รวมท้ังระเบียบและขอกำหนดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) บุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 

รวมถึงคาบริการตอนรับและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งนี้ การใหหรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค

ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเทาน้ัน โดยมีมูลคาท่ีเหมาะสมและตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

3) การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนของกลุมธุรกิจเด็มโก มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน 

โดยตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบของกลุมธุรกิจเด็มโก เพื่อใหมั่นใจวาการบริจาคเพื่อการ

กุศลและเงินสนับสนุนไมไดใชเปนขออางสำหรับการคอรรัปชัน 

4) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหา

พัสดุและทำสัญญาอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชัน การให/รับสินบนและ

บริหารจัดการใหมีวิธีการแกไขท่ีเหมาะสม 

5) กลุมธุรกิจเด็มโก มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

และสินบน และมีนโยบายที่จะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชันการ

ให/รับสินบน แมวาการกระทำนั้นจะทำใหกลุมธุรกิจเด็มโกสูญเสียโอกาสทางธุรกิจโดยกลุมธุรกิจเด็มโกมีกระบวนการ

สื่อสารอยางชัดเจนเก่ียวกับนโยบายดังกลาว 

6) หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที ่สอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ  

อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุม

ภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันการให/รับสินบน ที่อาจเกิดขึ้นและ

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และหากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายการตอตานการทุจริต

คอรรัปชันและสินบน จะตองแจงหนวยงานผูปฏิบัติเพ่ือใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม 

7) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกตาง ๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกตองและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาไมมีรายการใดที่ไมไดรับการ

บันทึก หรือไมสามารถอธิบายได หรือรายการท่ีเปนเท็จ 

8) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีข้ันตอนเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษา

ขอมูลไดรับการตรวจสอบภายในเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบน และเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอยางเพียงพอเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

9) กลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีการสื่อสารและฝกอบรมอยางตอเนื่องแกบุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก เพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันการให/รับสินบน ความคาดหวังของกลุมธุรกิจ

เด็มโก และบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการน้ี 
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10) เด็มโก สื่อสารนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันและแนวปฏิบัติไปยังกลุมธุรกิจเด็มโก คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนได

เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

การให/รับสินบนไปปฏิบัติ 

11) บุคลากรของกลุมธุรกิจเด็มโก ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำท่ีอาจฝาฝนมาตรการตอตานการทุจริตคอรรปั

ชันและสินบน โดยกลุมธุรกิจเด็มโก จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแส รวมท้ังเมื่อบุคลากรตองการคำแนะนำเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

12) คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก มีหนาท่ีรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบนน้ีตอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมออยางนอยปละครั้ง 

13) หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอยางเรงดวนตอ กรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

14) กลุมธุรกิจเด็มโกใหความรวมมือ ใหขอมูลตามความเปนจริงแกหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบเก่ียวกับการทุจริต

คอรรัปชัน เชน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  สำนักงานคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจรติ (ค.ป.ท.)  

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ศาล และหนวยงานการตอตานคอรรัปชัน เปนตน  

4. การแจงเบาะแส (Whistle Blowing) 

เด็มโก ใหความสำคัญตอการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ตลอดจนรับ

ฟงความคิดเห็นและคำแนะนำของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพ่ือประโยชนรวมกันในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียไมไดรับความเปนธรรม

จากการปฏิบัติของเด็มโก สามารถรองเรียน แนะนำ ติชม หรือแจงเบาะแส ตอเด็มโกไดหลายดานทั้งดานธรรมาภิบาล 

รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง และผูมีสวนไดเสียอ่ืน

ดวย เด็มโก ใหความสำคัญกับการเก็บขอมูลรองเรียนเปนความลับ ซึ่งเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคล

ที่ไดรับมอบหมาย และเกี่ยวของดวยเทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียนและไดกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและ

สอบสวนไวเปนลายลักษณอักษร โดยเด็มโกไดจัดทำชองทางการติดตอ รองเรียน หรือแจงเบาะแส ดังน้ี 

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

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน E-mail : goodgovernance@demco.co.th  

(3) เลขานุการบริษัท E-mail : Com_Secretary@demco.co.th  

(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   E-mail : AC_Secretary@demco.co.th 

(5)  เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน E-mail : Gov_Secretary@demco.co.th 

(6)  ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ 

สงจดหมายหรือชองทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภัย ถึงสำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 59  

ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ตอ 2018 

และกรณีที่พบประเด็นที่ตองรายงานอยางเรงดวน ใหรีบรายงานตรงตอเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ซึ ่งเด็มโกมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน โดยถือวาขอมูลที่เกี ่ยวของเปนความลับและจะดำเนินการพิสูจนหา

ขอเท็จจริง เพ่ือดำเนินการตามความเหมาะสมตอไป 
 

มาตรการคุมครองผูท่ีรองเรียนหรือใหขอมูลดวยเจตนาสุจริต 

• จะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน และผูถูกรองเรียน เปนความลับ 

• จะเปดเผยขอมูลเทาที่จำเปนโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรายงานแหลงที่มาของขอมูลหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวของท่ีไดรับความเสียหาย จะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

• มีการกำหนด ใหผูแจงเบาะแส  หรือผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถรองขอ

มาตรการคุมครองท่ีเหมาะสม หากเห็นวาเปนเรื่องท่ีมีแนวโนมท่ีจะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความไมปลอดภัย 
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• จะไมกระทำการใด ๆ อันไมเปนธรรมตอผู แจงเบาะแสหรือผู รองเรียน หรือผู ที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงไมวาจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั ่งพักงาน ขมขู  รบกวนการ

ปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือกระทำการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ เปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 

ท้ังน้ีในป 2564 เด็มโกไมไดรับประเด็นการรองเรียน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก”) ประกอบดวยกรรมการอิสระ ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน  

4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบ 2 คนเปนผูมีความรู ความเขาใจและมีประสบการณการทำงานดานบัญชีการเงินเพียงพอในการทำหนาท่ีสอบทานความ

นาเช่ือถือของรายงานทางการเงินได 
 

ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระตามขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทและระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(“ตลท.”) กำหนด โดยไดกำกับและดูแลการดำเนินงานของเด็มโกเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และระเบียบท่ี

เก่ียวของ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ันและสินบนของเด็มโก  มุงเนนการเปนองคกร

โปรงใส รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน 

และทันเวลา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืนใหแกเด็มโกโดยคำนึงถึงความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางรอบดาน 
 

ระหวางป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 9 ครั ้ง โดยประชุมที ่สำนักงานและประชุมผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส รายนามกรรมการตรวจสอบและจำนวนคร้ังท่ีเขารวมประชุมครบ ดังนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนงกรรมการ 

จำนวนคร้ังท่ีเขาประชุม/คร้ังการประชุม 

ตามท่ีกำหนดไว

ลวงหนา 
คร้ังพิเศษ 

ประชุมรวมกับ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

องคกร 

1. นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 1/1 2/2 

2. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการตรวจสอบ 6/6 1/1 2/2 

3. นายปริญช ผลนิวาศ กรรมการตรวจสอบ 6/6 1/1 2/2 

4. นายปญญ เกษมทรัพย กรรมการตรวจสอบ 6/6 1/1 2/2 

โดยมี นางสาววรรณฤดี  สุวพันธ รองกรรมการผูจดัการ สำนักตรวจสอบ ทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ทั้งน้ีในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญฝายจัดการ ผูเกี่ยวของ และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมตามวาระตาง ๆ 

เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวของที่มีความสำคัญ หรือประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก รวมถึงมี

การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยจำนวน 1 ครั้ง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยาง

สม่ำเสมอ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาท่ีในระหวางป 2564 ไดดังน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัททั้งขอมูลทางการเงิน

ระหวางกาล และงบการเงินประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไป โดยสอบทานประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ความถูกตองครบถวนของรายงานทางการเงินและงบการเงิน รายการ

ระหวางกัน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสำคัญท่ีมีผลกระทบตอขอมูลทางการเงินและงบการเงิน ความเพียงพอ เหมาะสมของ

นโยบายการบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบ จนเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลไดวาขอมูลทางการเงินและงบการเงิน รวมท้ัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินไดจัดทำอยางถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญ เปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
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การรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอเพื่อเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชรายงานทางการ

เงิน คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบขอมูลทางการเงินและงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานและตรวจสอบแลว 

ซึ่งเปนรายงานความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย

จัดการจำนวน 1 ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับขอบเขตการตรวจสอบและความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การไดรับขอมูล

ในการตรวจสอบ และขอมูลท่ีมีสาระสำคัญในการจัดทำขอมูลทางการเงินและงบการเงิน การเปดเผยขอมูล การนำเสนอเรื่อง

สำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) ท่ีจะปรากฎในรายงานของผูสอบบัญชี 

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการเด็มโกสงเสริมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใหมีการบริหารจัดการ

เพื่อใหเกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปรงใส นาเชื่อถือ และตรวจสอบได ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับ

บริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่สอบทานการปฏิบัติงานตาม

ระบบงานท่ีกำหนดไว เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของเด็มโก 

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายการเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน อีกท้ังมีการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการตอตานทุจริตและคอรรัปชัน

สินบน (“CAC”) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมหารือกับฝายจัดการเก่ียวกับผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันและสินบน และรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหคำแนะนำ

ขอควรปฏิบัติที ่เปนประโยชน และสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนอกจากนี้ในป 2564 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดมีการสอบทานการเตรียมความพรอมของการปฏิบัติงานรองรับการบังคับให พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบคุคล 

พ.ศ. 2562 (“PDPA”) ดวย 

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน ใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที ่ด ีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลกัทรัพย รวมท้ังกรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 2017) โดยมีผลการประเมินที่เชื่อมั่นไดวาการ

ควบคุมภายในของเด็มโก มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดำเนินงานของเด็มโก รวมถึงมีการประชุม

รวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกัน และพัฒนาความเชื่อมโยงของการ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนเครื ่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานของเด็มโกอยางเหมาะสม พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำป 

และการปรับแผนการตรวจสอบใหเชื ่อมโยงเปาหมายขององคกร สอดคลองกับสภาพแวดลอมที ่เปลี ่ยนแปลงไปอัน

เนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 และความสี่ยงในยุค New Normal  มีการสอบทานการปฏิบัติงานและผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด โดยใหขอแนะนำและติดตามการดำเนินการแกไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญตาม

รายงานผลการตรวจสอบอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

อีกท้ังมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานตรวจสอบใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี โดยไดสอบ

ทานและอนุมัติแผนการฝกอบรมประจำป รวมถึงใหความสำคัญและสนับสนุนใหเจาหนาที ่ตรวจสอบพัฒนาความรู 

ประสบการณ เพื่อใหไดรับวุฒิบัตรทางวิชาชีพตาง ๆ และใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบอยางมือ

อาชีพและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเพียงพอของบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบ พิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ง 

โยกยาย และการเลื่อนตำแหนงพนักงานของสำนักงานตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี

ความชอบประจำปของผูบริหารสูงสุดสำนักงานตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดกำหนดใหมีการตรวจ
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ประเมินและตรวจติดตามระบบสารสนเทศของบริษัท (IT Audit) โดยผูเชี ่ยวชาญจากภายนอก เพื่อนำขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศใหดียิ่งข้ึน 

5. การรักษาคุณภาพคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง ใหมีความเหมาะสม เปนไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑของหนวยงานกำกับดูแล และสอดคลองกับภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการบริษัท

ทราบทุกไตรมาส พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอกำหนดที ่เกี ่ยวของ รวมถึงกระบวนการทำงานของเด็มโก นอกจากน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเอง

แบบรายบุคคลตามแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื ่อใหมั ่นใจวาการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามภารกิจและแผนงานท่ีกำหนดไว โดยมีผลการประเมิน

โดยรวมอยูในเกณฑดีมาก ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัท

ทราบดวย 

6. การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหนาย

สุวัฒน มณีกนกสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9393 

และ/หรือ นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เปนผู

ตรวจสอบบัญชีของเด็มโก ประจำป 2564 และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2564 พิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติคาบริการ สอบบัญชี ประจำป 2564 ตามท่ีเสนอ 
 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใชความรู ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเปนอิสระ

อยางเพียงพอ รวมทั้งไดใหความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อประโยชนของเด็มโกโดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการบริหารและการดำเนินงานของเด็มโก  มีการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยาง

ตอเน่ือง มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิผล รายงานขอมูลทางการเงินของเด็มโกมีความถูกตอง ชื่อถือได สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการ

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและทันเวลา และเด็มโกมีการปฏิบัติงานสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การดำเนินธุรกิจ 

 

 
(นายนริศ ศรีนวล) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

(“เด็มโก”) ไดรับการแตงตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท   มีอำนาจและหนาท่ี

ความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยไดกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการสรรหากรรมการบริษัท 

และไดคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามแนวทางการแตงตั้งกรรมการบริษัทจดทะเบียน และสอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการของ

กฎหมายที่เกี ่ยวของ เพื ่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู ถือหุ นตามขอบังคับบริษัท  รวมถึงการดำเนินการอื่นตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ดานการพิจารณากำหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาท่ีพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑหรือวิธีการกำหนดคาตอบแทนและสิทธิ

ประโยชนใหแกกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร และผูมีอำนาจในการจัดการ ที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล และ

พิจารณาหลักเกณฑหรือวิธีการกำหนดคาตอบแทนใหแกบุคคลภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งเปนที่ปรึกษา และผูทำงาน รวมถึง

ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการกำหนดคาตอบแทนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

ดานการกำกับดูแลกิจการ ไดสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบ

ตามท่ีกำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดี

ดานตาง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งกำกับดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามกฎระเบียบ 

และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อันจะ

นำมาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางบูรณาการ 
 

รายนามของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ระหวาง

วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564  มีดังนี ้
 

รายชื่อ ตำแหนงกรรมการ การเขารวมประชุม (คร้ัง) 

1. นายเสริมศักดิ์  จารุมนัส กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ 6/6 

2. นายปริญช  ผลนิวาศ กรรมการอิสระ  กรรมการ 6/6 

3. นายปญญ  เกษมทรัพย กรรมการอิสระ  กรรมการ 6/6 

4. นายโอฬาร  ปุยพันธวงศ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  กรรมการ 6/6 

โดยมรีองกรรมการผูจัดการ สำนักงานตรวจสอบ   นางสาววรรณฤด ีสุวพันธ   ทำหนาท่ีเลขานุการ 
 

ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุม 5 ครั้ง และการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง กรรมการทุกคนไดเขารวม

ประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องตาง ๆ และติดตามการดำเนินงานดานตาง ๆ ที่สำคัญ กับรายงานผลการประชุม

พรอมขอคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

1. ดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

1.1 พิจารณาแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเด็มโกไดจัดประชุม 

ผูถือหุนในรูปแบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (“E-AGM”) เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมสำนักงาน

เด็มโก และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เด็มโกยังคงยึดหลักการให 

ผูถือหุนไดรับสิทธิเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนตามกฎหมายและหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปดโอกาสให 

ผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 และสงคำถามลวงหนาระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 

30 ธันวาคม 2563 ซึ ่งเมื ่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดไมมีผู ถือหุ นเสนอวาระและสงคำถามลวงหนาแตอยางใด  
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ซึ่งเด็มโกไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในระดับ

คะแนนเต็มรอยละ 100 

1.2 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายสำคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงนโยบาย 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนป 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(“สำนักงาน ก.ล.ต.”)  

รวมทั้งแนวปฏิบัติและเกณฑการประเมินผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  (“CGR”) ป 2566 

ที่ไดมีการทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการกำกับดูแลกิจการ

ท้ังในประเทศไทยและระดับสากล ซึ่งมีการเพ่ิมสาระใหสอดคลองกับแบบ 56-1 One Report ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ

แนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ (Boardroom Guidelines) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 

1.3 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ รวมท้ังใหขอเสนอแนะและความเห็นในการ

ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอยใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 

ป 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. 

1.4 พิจารณาปรับโครงสรางคณะกรรมการชุดยอย โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางคณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) 

ประกอบดวย 
 

โครงสรางคณะกรรมการชุดยอยเดิม โครงสรางคณะกรรมการชุดยอยปรับใหม 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และ

กำกับดูแลกิจการ 

•  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

•  คณะกรรมการลงทุน 

•  คณะกรรมการความยั่งยืน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 

•   คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

• คณะกรรมการลงทุน 

 

ซึ่งไดรับมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2654 ใหมีผลตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2565 

1.5 พิจารณาและเสนอช่ือแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1.6 ติดตามผลประเมินดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของเด็มโก ประจำป 2564 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (“IOD”) โดยเด็มโกไดรับผลการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเปนระดับสูงสุด เปนปท่ี 6 

1.7 ติดตามรายงานการรับขอเสนอแนะและเรื่องรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียของเด็มโกดานการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งในรอบ

ปท่ีผานมาไมไดรับขอรองเรียน 

1.8 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ท้ังการประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะกรรมการ

เปนรายบุคคลและคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด โดยยึดตามโครงสรางคณะกรรมการชุดยอย (Board Committee) 

ของปดำเนินงาน 2564 และไดรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำ

หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย กับเปดเผยผลการประเมินในรายงาน 56-1 One Report 

ประจำป 2564 

1.9 พัฒนาความรูความเช่ียวชาญของกรรมการ โดยมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง รวมท้ังจัดให

มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม สำหรับการพัฒนาความรูเพื่อเพิ่มทักษะนั้น แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานการประกอบ

ธุรกิจ โดยในป 2564 ไดจัดโครงการพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญรวมกับ School of Renewable Energy and 

Smart Grid Technology (“SGtech”) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเร ื ่อง DEMCO Smart Energy Innovation and 

New Energy Business Development และเปนโครงการตอเน่ืองถึงป 2565 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
185 

สวนดานการกำกับดูแลกิจการ ไดเผยแพรบทความ รายงานการศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ  

ท่ี IOD และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทำข้ึนท้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอยาง

สม่ำเสมอ 

สวนการพัฒนาผูบริหารระดับสูง มีการประเมินผู บริหารเพื่อใหคำปรึกษาแนะนำ (Executive Competencies 

Assessment for Coaching) เพื่อระบุและประเมินคุณลักษณะที่จำเปน สำหรับผูบริหารระดับสูง คนหาโอกาสเพื่อการ

พัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางสำหรับการใหคำปรึกษา แนะนำ แกผู บริหารระดับสูง โดยสถาบันชั้นนำภายนอก และ

ดำเนินการตอเน่ืองในป 2565 ดวย 

2. ดานการตอตานการคอรรัปชันและสินบน 

2.1 ทบทวนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน และคูมือตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน ประจำป 2564 

ใหมีความเหมาะสม ครอบคลุมหลักเกณฑภาคบังคับในแบบประเมินเก่ียวกับมาตรการการตอตานการคอรรัปชันของแนว

รวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (“CAC”) และสอดคลองกับนโยบายตอตานคอรรัปชันของบริษัทจดทะเบียน

ช้ันนำท่ีมีการกำกับดูแลกิจการอยูในระดับดีเลิศจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) 

2.2 ติดตามและเตรียมความพรอมในการตออายุการรับรองของ CAC ในป 2565 โดยเด็มโกผานการรับรอง (Certified) 

ตั้งแตป 2558 มาแลว 2 ครั้ง เพ่ือใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการควบคุมความเสี่ยงคอรรัปชัน 

3. ดานการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

3.1 พิจารณาสรรหาบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัต ิหลากหลายทั ้งในดานทักษะ ประสบการณ ความรู  ความสามารถ และ

คุณสมบัติเฉพาะดานที่จำเปนตอการบรรลุเจตนประสงค (Purpose) และเปาหมายขององคกร และเปนผูที่มีความ

เชี่ยวชาญที่สอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของเด็มโก เพื่อเขาดำรงตำแหนงกรรมการของเด็มโก ตามกฎหมาย

และหลักเกณฑที ่เกี ่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

ตลอดจนขอบังคับ บริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของเด็มโก เปนตน ท้ังน้ี ไดนำบัญชีรายช่ือกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนไทย (Director Pool) ของ IOD มาประกอบการพิจารณารวมกับ Board Skill Matrix โดยวิเคราะหทักษะท่ี

จำเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาจะไดกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถสรางความ

เชื ่อมั ่น และตอบสนองความตองการของธุรกิจเด็มโก และผูมีสวนไดเสีย มีประวัติการทำงานที่โปรงใส และไมมี

ผลประโยชนท่ีขัดแยงกับเด็มโก (Conflict of Interest) ในการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ ไดดำเนินการ ดังน้ี 

3.1.1 พิจาณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2564 ซึ ่งจัดขึ ้นเมื ่อวันพุธที ่ 12 พฤษภาคม 2564 (รูปแบบการประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส)  

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของเด็มโก  

ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการและกรรมการใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ

สงเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน    

3.1.2 ในป 2564 คณะกรรมการบริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อ รับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการตามหลักเกณฑที่กำหนด ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่ง 

เมื่อลวงพนชวงระยะเวลาท่ีกำหนดไวแลว ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคล เพ่ือเขาสูกระบวนการ

สรรหากรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

3.2 พิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และวงเงินคาตอบแทน สำหรับป 2564 ในอัตรา 

ที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนคำนึงถึงผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัทเด็มโก และสอดคลองกับ

กฎระเบียบหลักการที่เกี่ยวของ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบกอน

นำเสนอในที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอยไวใน

รายงานประจำปฉบับน้ีดวยแลว 
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3.3 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ตกลงกันไว รวมทั้งพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการ  

เรื่องนโยบายคาตอบแทน และแผนการจายคาตอบแทนและผลประโยชนที่เหมาะสมสำหรับผูบริหาร และพนักงานใน

กลุมบริษัทเด็มโก กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงไดเทียบเคียงกับ

กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.4 ดูแลและใหคำแนะนำการทบทวนแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Planning) ซึ่งเปนกระบวนการในการเตรียมสืบ

ทอดตำแหนงที่สำคัญ อันไดแก แผนสำหรับตำแหนงงานสำคัญที่มีผลกระทบอยางสูงหากขาดและตำแหนงสำคัญใน

เชิงกลยุทธ 

4. การเสริมสรางและกำกับดูแลวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับวัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) วามีสวนสำคัญในการสราง

พฤติกรรมของคนในองคกร และสะทอนเปนภาพลักษณของเด็มโก ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีการประชุม

รวมกับฝายจัดการในการจัดทำแนวปฏิบัติท่ีดีสำหรบัคณะกรรมการและฝายจัดการในการกำกับดูแลวัฒนธรรมองคกร ในการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 15 กันยายน 2564 
 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไดปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และ

ตามหนาที ่ที ่ไดรับมอบหมายอยางครบถวน ดวยความรอบคอบ รัดกุม โปรงใส และเปนอิสระ ตลอดจนใหความเห็นอยาง

ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็มโก ผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ให

เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเด็มโกพัฒนาไปสูความยั่งยืนตลอดไป 

 

 
(นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส) 

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให

กลุมบริษัทเด็มโกมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อใหการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโกบรรลุ

เปาหมายทางธุรกิจ ลดผลกระทบจากความไมแนนอนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงสรางความมั่นใจ และความ

นาเช่ือถือใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ถึงการท่ีกลุมบริษัท เด็มโกมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีสามารถรองรับความเสี่ยงไดใน

ทุกมิติ บนหลักการของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตามกรอบการบริหารความเสี่ยงในแนวทางสากล 
 

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรทำหนาที่กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลอง

กับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธ และความเสี่ยงท่ียอมรับได กำกับและสนับสนุนใหมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง

องคกรที่ครอบคลุมความเสี ่ยงหลัก ( Key Risk ) และความเสี ่ยงดานความยั่งยืน ( Sustainable Risk ) ซึ ่งเปนความเสี ่ยงท่ี

เก ี ่ยวของกับความเส ี ่ยงด านส ิ ่งแวดล อม ( Environmental Risk ) ด านส ังคม ( Social Risk ) และดานบรรษัทภิบาล  

( Governance Risk ) หรือ ESG Risk ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน รวมถึงใหมีการ

จัดลำดับความเสี่ยง พรอมกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดโอกาส/ความถ่ี ( Likelihood ) และผลกระทบ ( Impact ) 

รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการท่ีสามารถลดโอกาสเกิด และผลกระทบจากความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ตามสถานการณที ่ เปล ี ่ยนแปลงไป พร อมใหข อเสนอแนะแนวทางติดตามและประเม ินผลการบริหารความเส ี ่ยงตอ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการและระดับองคกร พรอมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบรษัิท 

รวมถึงรายงานกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง เชน ความเสี่ยงดานสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม ( Emerging Risk )  

หรือความเสี ่ยงดานเหตุการณวิกฤติฉุกเฉินเฉพาะกิจ ( Emergency and Crisis Risk ) ที ่จะสงผลกระทบเปนทางลบตอกลุม

บริษัทเด็มโกใหกับคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเร็ว 
 

รายนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 

รายชื่อ ตำแหนงกรรมการ 

จำนวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม / คร้ังการประชุม 

ตามท่ีกำหนดไว

ลวงหนา 

ประชุมรวมกับ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายปราโมทย อินสวาง กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ 4/4 2/2 

2. นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ  กรรมการ 4/4 2/2 

3. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  กรรมการ 4/4 2/2 

4. นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร กรรมการอิสระ  กรรมการ  

( ไดรับแตงตั้ง เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2564 ) 

3/4 2/2 

5. นายโอฬาร ปุยพันธวงศ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  กรรมการ 4/4 2/2 

6. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  กรรมการ 4/4 2/2 

7. นายไพฑูรย กำชัย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  กรรมการ 4/4 2/2 

โดยมผีูบรหิารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยง ทำหนาท่ีเปนเลขานุการ  
 

ในป 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร ไดมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ผานการพิจารณาระบบการควบคุมภายในท่ี

ดูแลเรื ่องความเสี ่ยงดานตาง ๆ โดยเฉพาะความเสี ่ยงจากการจัดทำรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ วามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม สวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรจะทำหนาที่พิจารณาวากลุมบริษัท 

เด็มโกมีความเสี่ยงประเด็นอะไร เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้น นอกจากนี้ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและ 

ใหขอสังเกตในประเด็นท่ีกรรมการแตละคณะไดใหความสำคัญ  โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงานท่ีปฏิบัติในป 2564 ดังน้ี 
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1. อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงองคกร ประจำป 2565 เพื่อใหมั่นใจวากลุมบริษัทเด็มโกมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง

สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

2. พิจารณากลั่นกรอง รับทราบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงองคกรประจำป 2564 พรอมให

ขอเสนอแนะแนวทางในการจดัการความเสี่ยง 

3. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคกร 

4. อนุมัติคูมือการบริหารความเสี่ยง ( ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564 ) ที่ปรับแกไขตามแนวทางของ COSO Enterprise Risk 

Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 2017 และเพ่ิมความเสี่ยงดานความยั่งยืน ( Sustainable 

Risk ) ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม ( Environmental Risk ) ดานสังคม ( Social Risk ) และดาน

บรรษัทภิบาล ( Governance Risk ) หรือ ESG Risk ซึ่งเปนความทาทายของกลุมบริษัทเด็มโกท่ีจะตองหาวิธีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่แตกตางไปจากเดิม “ความเสี่ยงดานความยั่งยืน ( Sustainable Risk )” มีสวนสำคัญในการสรางผลกระทบตอ

ความสามารถ ในการสรางผลกำไร การแขงขัน หรือแมกระท่ังความอยูรอดของกลุมบริษัทเด็มโก โดยคาดหวังท่ีจะใหพนักงาน 

และผูบริหารไดมีความเขาใจในแผนกลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และใชประกอบการจัดแผนการ

บริหารความเสี่ยงองคกร เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินธุรกิจไดตามเปาหมายที่ตั้งไว และสรางคุณคาใหกับองคกรไดเติบโตได

อยางยั่งยืนไดอีกดวย 

5. อนุมัติคูมือการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชันและสินบน ฉบับทบทวน กรกฎาคม 2564 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

การตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

6. พิจารณาและใหสายงานบริหารความเสี่ยงกลบัไปทบทวนแผนบริหารความตอเน่ือง ( Business Continuity Plan )  

7. ติดตามการดำเนินโครงการที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 พรอมใหคำแนะนำขอเสนอแนะในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง  
 

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรมีความมุงมั่น ทุมเท ท่ีจะพัฒนาปรับปรุงกรอบและกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง คูมือการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคูมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหทันสมัย เหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหกลุม

บริษัทเด็มโกสามารถบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงหลัก ( Key Risk ) ความเสี่ยงดานสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใหม ( Emerging Risk ) 

และความเสี่ยงดานเหตุการณวิกฤติฉุกเฉินเฉพาะกิจ ( Emergency and Crisis Risk ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสามารถ

ควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได พรอมสื่อสารใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเขาใจถึงการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท เด็มโก 

เพ่ือสรางความมั่นใจวากลุมบริษัท เด็มโกจะสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจท่ีตั้งไวได 

 

 
 

(นายปราโมทย อินสวาง) 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 
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รายงานของคณะกรรมการลงทุน 
 

คณะกรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (เด็มโก) ตระหนักถึงประโยชนและความสำคัญของหลักการพื้นฐาน

ของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามหลักปฏิบัติประการหน่ึง ไดแก การมุงเนนใหกลุมบริษัทเด็ม

โก รักษาความนาเชื่อถือทางดานการเงิน ดวยการกำหนดใหมีมาตรการติดตามความพอเพียงของสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจ  

มีกลไกตรวจจับสัญญาณที่จะแสดงใหเห็นแนวโนมของปญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีแผนงานในการแกไขปญหาท่ี

เหมาะสม และทันเวลา เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายขององคกร ในการพิจารณาแผนการลงทุนของกลุมบริษัทเด็ม

โก ไดคำนึงถึงองคประกอบของความเปนไปไดของโครงการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน ความเพียงพอและการจัดสรรแหลง

เงินทุนของเด็มโก ภายใตกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของกลุม

บริษัทเด็มโก ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎระเบียบรวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ท้ังน้ีเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียของเด็มโกสามารถเช่ือมั่นไดอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงาน

ของกลุมบริษัทเด็มโก มุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืน 
 

ในป 2564  คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการลงทุน เพื่อชวยคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรองแผนการ

ลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ติดตามแผนงานและการลงทุน รวมถึงการบริหารดานการเงินและสภาพคลองของ

กลุมบริษัทเด็มโก 
 

รายนามของคณะกรรมการลงทุน ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
 

รายชื่อ ตำแหนงกรรมการ การเขารวมประชุม (คร้ัง) 

1. นายปริญช  ผลนิวาศ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ 7/7 

2. นายปราโมทย อินสวาง กรรมการอิสระ  กรรมการ 7/7 

3. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ กรรมการอิสระ  กรรมการ 7/7 

4. นายโอฬาร  ปุยพันธวงศ กรรมการอิสระ  กรรมการ 7/7 

5. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  กรรมการ 6/7 

6. นายไพฑูรย กำชัย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  กรรมการ 7/7 
 

โดยมผีูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชี บริหารการเงิน และงบประมาณ   นางสาวสาวิตตรี พ่ึงรัศมี ทำหนาท่ีเลขานุการ 
 

ในป 2564 คณะกรรมการลงทุน มีการประชุม 7 ครั้ง กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมและปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุนของกลุมธุรกิจเด็มโก และรายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

• ติดตามสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก รวมถึงแผนการบริหารสภาพคลองที่เหมาะสมสำหรับการ

ดำเนินงานและการลงทุน 

• ติดตามผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก พรอมเสนอแนะแนวทางการแกไขและปรับปรุงเพ่ือทำใหผลการดำเนินงานดี

ยิ่งข้ึน 

• ติดตาม ทบทวนแผนงาน และงบประมาณป 2564 ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ ปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ผลการดำเนินงาน 

และฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทเด็มโก กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

• พิจารณาแผนยุทธศาสตรองคกร และประมาณการทางการเงินของป 2565 - 2567 กับแผนกลยุทธ และงบประมาณประจำป 

2565 ของกลุมบริษัทเด็มโก 

• กลั่นกรองโครงการลงทุนท่ีฝายจัดการนำเสนอ เพ่ือใหมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับนโยบาย และเปาหมายตามแผนการ

ลงทุนของกลุมบริษัทเด็มโก โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงใหมีการ

บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

• ติดตาม และประเมินผลโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหลงทุน และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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คณะกรรมการลงทุนมีความมุงมั่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกลั่นกรองแผนกลยุทธ 

โครงการลงทุน แผนบริหารการเงิน การจัดสรรทรัพยากร โดยครอบคลุมการติดตามแผนงานและผลการดำเนินงาน เพื่อเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการบริหารงานและการแขงขัน เพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตลอดจนเพ่ิมมูลคาของกิจการอยางยั่งยืน 

 

 
(นายปริญช ผลนิวาศ) 

 ประธานกรรมการลงทุน 
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รายงานของคณะกรรมการความยัง่ยืน 
 

คณะกรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก”) มีความมุงมั่นในการปลูกฝงและสงเสริมใหการพัฒนาธุรกิจ 

เพื่อความยั่งยืนเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงาน เด็มโกไดกำหนดปรัชญาองคกรดานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไววา “การจัดการ

องคกรอยางสมดุล โดยการคำนึงถึงการสรางความเข็มแข็งและการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูกับความรับผิดชอบที่พึงมีตอ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และใหความหมายของการพัฒนา

กลุมบริษัทเด็มโกสูความยั่งยืน หมายถึง การที่ธุรกิจใหความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

และการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการดำเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อยางเปน

สวนหน่ึงในกระบวนการดำเนินงานโดยปกติของกลุมธุรกิจเด็มโก 
 

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อมอบหมายอำนาจหนาที่ เสริมสราง และกำกับ

ดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนในระดับองคกร กับเพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินการตามทิศทาง นโยบายและ 

กลยุทธในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโกมีการบูรณาการ กรอบและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และมี

แนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืนที่มีความชัดเจน บุคลากรในองคกรตั้งแตระดับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในการ

นำพาใหธุรกิจกาวไปขางหนาและเติบโตอยางยั่งยืน ทำใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจไดวากลุมบริษัทเด็มโกดำเนินงานอยูบนพื้นฐานของ

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการ

ดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม กลุมบริษัทเด็มโกจะยังคงดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม สังคม และ

บรรษัทภิบาล อยางตอเน่ืองตลอดไป 
 

รายนามของคณะกรรมการความย่ังยืน และการประชุมคณะกรรมการความย่ังยืน 

ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 
 

รายชื่อ ตำแหนงกรรมการ การเขารวมประชุม (คร้ัง) 

1. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  ประธานกรรมการ 4/4 

2. นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ  กรรมการ 4/4 

3. นายปราโมทย อินสวาง กรรมการอิสระ  กรรมการ 4/4 

4. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ  กรรมการ 4/4 

5. นายปญญ เกษมทรัพย กรรมการอิสระ  กรรมการ 4/4 

6. นายไพฑูรย กำชัย กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  กรรมการ 4/4 

โดยมผีูชวยกรรมการผูจัดการ สำนักงานกรรมการผูจดัการและเลขานุการบริษัท  

นางสาวอรวรรณ ศริิวงศ ทำหนาท่ีเลขานุการ 
 

ในป 2564 คณะกรรมการความยั่งยืน มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุม เพ่ือพิจารณา 

• แผนการดำเนินกลยุทธเพ่ือความยั่งยืนและความคืบหนาในการดำเนินงาน 

• ประเด็นความเสี่ยงและ Disruption ท่ีสำคัญของกลุมบริษัทเด็มโก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการบริหารจัดการ 

• โครงการทางดานความยั่งยืนท่ีสำคัญของกลุมบริษัทเด็มโก ท่ีตองอาศัยการตัดสินใจของคณะกรรมการความยั่งยืน และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท 

• รายงานการประเมินและวิเคราะหประเด็นความยั่งยืน รวมท้ังการกำกับดูแลรวมกับคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการความยั่งยืนไดพิจารณากลั่นกรองเรื่อง และติดตามการดำเนินงานดานตาง ๆ ที่สำคัญ กับรายงานผลการ

ประชุมพรอมขอคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา โดยมีสาระสำคัญ ดังน้ี 
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1. พิจารณา 2021 SD New Initiatives การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมโครงการสงเสริมนวัตกรรมองคกร (Business 

Model Innovation) 

2. พิจารณาการจัดการยุทธศาสตรลงทุนในสวนการดำเนินการความยั่งยืนดานกลยุทธองคกร  

3. พิจารณาทบทวนกระบวนการจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management Process) และการเปดเผยขอมูลความ

ยั่งยืน  (ESG Disclosure) ของกลุมบริษัทเด็มโก 

4. พิจารณาพันธกิจเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการวางแผนงานตามหนาที่ความรับผิดชอบตามเกณฑการประเมินโครงการ

สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ป 2566 

5. พิจารณาการกำหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ และประเมินระดับการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนโดยคณะกรรมการ

บริษัท และคณะทำงานพัฒนาความยั ่งยืน (SDM - Function Team) ซึ ่งผลการประเมินอยู ในเกณฑบูรณาการการ

ดำเนินงานอยางยั่งยืนในการกำกับดูแลการกำหนดกลยุทธทางธุรกิจและเปาหมายหลักขององคกรในระดับเหมาะสม 

6. พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรดานความยั่งยืน เพ่ือกำหนด Materiality ดานความยั่งยืน (ESG Risk) 
 

คณะกรรมการความยั่งยืน มุงมั่นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานธุรกิจใหม ๆ และทบทวนกลยุทธองคกรรวมกับ

คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ซึ่งในการทบทวนกลยุทธนั้น ไดใหความสำคัญในการผนวกการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม สังคมและ

บรรษัทภิบาล (Environment Social and Governance : ESG) เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการพัฒนาธุรกิจเพ่ือ

ความยั่งยืน มุงไปสู “กาวไปดวยกันอยางภาคภูมิและยั่งยืน” (Growing Together with Pride and Sustainability) เพื่อการบรรลุ

เปาหมาย “กิจการท่ีมั่นคงและยั่งยืน” ในอนาคตอันใกลน้ี 

 

 
 

 (นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต) 

  ประธานกรรมการความยั่งยืน 
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9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี ่ยงและการตรวจสอบภายใน  

โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ใหกำกับดูแลและสอบทานระบบควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยางสม่ำเสมอ ใหมีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกตองตามกรอบแนวทางการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) และมาตรการตอตานการคอรรัปชันตามเจตนารมณของโครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ซึ่งเด็มโก ไดรับการรับรองตั้งแตป 2559 ตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยอางอิงกรอบ

แนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(COSO) – Internal Control Integrated Framework และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560  

ตามองคประกอบของการควบคุมภายใน เพ่ือชวยใหเด็มโกบรรลุวัตถุประสงคท่ีสำคัญ ดานการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ สามารถสนับสนุนและปรับปรุงผลการดำเนินงานใหดีข้ึน และปกปองเงินลงทุน

ของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัท 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย หนวยงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานกำกับและควบคุม 

ทำหนาท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานตาง ๆ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา การ

ปฏิบัติงานมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรตาง ๆ ของบริษัทอยางคุมคาสมประโยชน รวมถึงมีการควบคุมดาน

การดำเนินงาน ดานรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองครบถวน เชื ่อถือไดและทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับบริษัท นโยบายตาง ๆ ของเด็มโก และใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและขอบังคับของทางราชการและหนวยงาน

กำกับที่เกี่ยวของ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย และใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บนพ้ืนฐานความเปนธรรมของผลประโยชนของผู

มีสวนไดเสียทุกกลุม 

ในการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ดานตาง ๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง 

การควบคมุการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตามประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา 

ระบบการควบคุมภายในของเด็มโก มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยเด็มโกไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตาม

ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในอยางเหมาะสมและรัดกุมเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน

ของบริษัทยอยและการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของกลุมบริษัทเด็มโก สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

ของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผูสอบบัญชีไดใชดุลยพินิจและการสังเกตเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ

การปฏบัิติงานของผูสอบบัญชี รวมถึงการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญใน

งบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริต หรือขอผิดพลาด การออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลาน้ัน และการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอ และเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี 

ซึ่งจากการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงิน 

ในป 2564 การดำเนินการตามองคประกอบหลักของ COSO ท้ัง 5 ดาน 17 หลักการ มีดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

1.1 องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม เด็มโกยึดมั่นในคุุณคาความซื่อตรงและจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท 

ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประมวลจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายตอตานการใหหรือ รับสินบนและการ

คอรรัปชัน เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ทุกระดับ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความ

รับผิดชอบ และดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตรงไปตรงมา เปนไปตามกฎหมาย โดยยึดถือประโยชนรวมกันของคูคา 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยผูบริหารของเด็มโก บริหารงานตามนโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ

นโยบายตาง ๆ ที่เด็มโกกำหนด ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและยึดมั่นตามแนวทางหรือแนวปฏบิัติที่กำหนดไวในคูมือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของกลุมบริษัทเด็มโก และคูมือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการสื่อสารภายในให

บุคลากรรับทราบและปฏิบัติอยางตอเน่ือง สม่ำเสมอ  ท้ังน้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหารไดแสดงตนเปนแบบอยางท่ีดีดวย

การประกาศงดรับของขวัญในเทศกาลปใหม (No Gift Policy) เพ่ือแสดงใหมั่นใจวา เด็มโกมีการปฏิบัติอยางเหมาะสม

สอดคลองกับนโยบายตอตานการคอรรัปชัน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด

ทะเบียนป 2560 ดวยการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน จัดใหมีชองทางการรับขอ

รองเรียนเรื่องการทุจริต และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอยางสม่ำเสมอ เปนตน  

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระจากฝายจัดการ และทำหนาที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินงานดานการ

ควบคุมภายใน บทบาทและหนาที ่ของคณะกรรมการบริษัท มีความเปนอิสระแยกจากฝายจัดการอยางชัดเจน  

โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา รอยละ 50 และไดกำหนดนโยบายและแผนในการ

ดำเนินงานใหสอดคลองและเปนไปตามยุทธศาสตรของประเทศและตามกรอบและขอบังคับของกฎหมาย หนวยงาน

กำกับดูแล และมติที ่ประชุมผู ถือหุน เพื ่อใหการกำกับดูแลกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร เพื่อชวยการทำหนาที่ของ

คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานดานตาง ๆ ในภาพรวมใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว  

และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส   

1.3 คณะกรรมการและฝายจัดการ จัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและหนาท่ีความ

รับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท  

เด็มโกมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางในการบริหารงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

บทบาท ภารกิจ การดำเนินกิจการภายใตสภาวการณที่เปลี่ยงแปลงในปจจุบันโดยเนนการสรางสมดุล รอบคอบและ

ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหพรอมรับตอความเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของธุรกิจ 

1.4 มีความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เด็มโกใหความสำคัญกับการพัฒนาและ

รักษาบุคลากร โดยไดจัดใหมีแผนการฝกอบรมและแผนการพัฒนาบุคลากรในแตละตำแหนงใหมีการพัฒนาความรู 

ความสามารถที่จำเปนตอการปฏิบัติงานในหนาที ่ ภารกิจและความรับผิดชอบหลักหรือในสภาวการณที ่มีการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีแผนการอบรมรายป และรายตำแหนงที่สำคัญ ทั้งทางดาน Hard Skill และ Soft Skill รวมท้ัง

สนับสนุนใหพนักงานเรียนรูผานการอบรมสัมมนาทั้งแบบออนไลนและการเรียนรูผานหองเรียน สงเสริมความรูทั้งใน

รูปแบบทฤษฎีและกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหพนักงานไดเรียนรูและทำกิจกรรม

รวมกัน มีการวางแผนและเตรียมสรรหาผู สืบทอดตำแหนง (Succession Plan) เพื ่อรักษาความตอเนื ่องและ

ความสามารถของบุคลากรในตำแหนงที่มีนัยสำคัญขององคกร และสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน 

สรางความสำเร็จและความภาคภูมิใจในองคกรใหแกพนักงาน รวมทั้งมีการกำหนดกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและการกำหนดคาตอบแทนท่ีเปนธรรม เพ่ือจูงใจและรักษาบุคลากร 

1.5 องคกรกำหนดใหบุคลากรทุกตำแหนงมีหนาที่และรับผิดชอบตอการควบคุมภายในเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

เด็มโกมีการจัดโครงสรางองคกร และกำหนดอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบตามตำแหนงงาน เพื่อใหทุกตำแหนง 

ไดมีสวนรับผิดชอบตอระบบการควบคุมภายในโดยกำหนดการจัดทำคำบรรยายงาน (Job Description) คูมือการ

ปฏิบัติงาน (Procedure Manual) คู มือบริหารความเสี่ยง (Risk Management Manual) การจัดทำรายงานความ

เสี่ยงและแผนการดำเนินการในความเสี่ยงตาง ๆ ทุกกิจกรรมของการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตอท่ี

ประชุมผูบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ รวมทั้งการดำเนินการ

ผานกระบวนการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2015 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

2.1 องคกรกำหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เด็มโกใหความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร โดยจัดใหมี การบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติงาน ภายใตการกำกับ

ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกรและการประสานงานของสายงานบริหารความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค

อยางชัดเจนเพื่อใชในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเปนความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมขององคกร 

ที่ระบบการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบันไมครอบคลุมหรือไมสามารถปองกันขอผิดพลาดจากการดำเนินงานได 

รวมถึงการไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดไว สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายใน และ/หรือ

ปจจัยภายนอก สำหรับการดำเนินงานดานบัญชี มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือใหการจัดทำ

รายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายในท้ัง 3 ดาน คือ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่กลั่นกรอง กรอบโครงสรางการบริหารความ

เสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) ที่สำคัญไดแก นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

(Risk Appetite) ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Capacity) และชวงความเบี่ยงเบนของ ผลการปฏิบัติงานท่ี

ยอมรับได (Tolerance) รวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมตลอดจนสอบทานความเพียงพอของนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อีกท้ัง มีหนาท่ี 

กลั่นกรองและใหคำปรึกษาตอคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ดูแลความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเพียงพอ 

เหมาะสม ของการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในเชิงกลยุทธ 

2.2 ระบุ วิเคราะหความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยง ทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยาง

ครอบคลุม เด็มโกระบุ วิเคราะหความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากลักษณะงานหรือกิจกรรมท่ีอาจเกิด

ความผิดพลาด เสียหาย ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด รวมทั้งความเสี่ยงของสินทรัพยที่จำเปนตองไดรับการดูแล

ปองกันรักษา หรือความเสี่ยงของกระบวนการทำงานที่ตองสงมอบสินคาและบริการใหลูกคา เพื่อใหมั่นใจวาการ

ควบคุมภายในสามารถควบคุมจุดออนท่ีมีความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี  

2.3 พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เด็มโกนำระบบ

ควบคุมภายในมาใชเปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงดานทุจริต โดยกำหนดจุดควบคุมในกิจกรรมที่มีปจจยัเสี่ยง 

เพื่อกำหนดมาตรการปองกันจุดออนของกระบวนการทำงาน หรือประเด็นที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงดานทุจริต และ

ผลกระทบของความเสี่ยง รวมทั้งการคนหาสาเหตุของปจจัยเสี่ยง เพื่อนำไปสูการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ

ทำงาน 

2.4 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน เด็มโกมีการระบุปจจัยเสี่ยงท่ี

สำคัญจากภายในและภายนอกองคกร โดยจัดแบงเปน 7 ดาน  ไดแก (1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) (2) 

ความเสี่ยงดานการเงิน บัญชีและงบประมาณ (Financial , Accountancy and Budgeting Risk)  (3) ความเสี่ยงดาน

การดำเนินงาน (Operation Risk) (4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหถูกตอง (Compliance Risk (5) ความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) (6) ความเสี่ยงดานความยั่งยืน (Sustainable Risk) (7) ความเสี่ยงดานวิกฤตฉุกเฉิน

เฉพาะกิจ ( Emergency and Crisis Risk)  การกำหนดเกณฑจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงหลังจากระบุปจจัย

เสี่ยง จะพิจารณาจากการประมาณโอกาสและความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งผูบริหารจะให

ความสำคัญตอความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรงสูงมากและสูง โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนด

กิจกรรมการควบคุมเพื่อจัดการหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีความเหมาะสม โดยมีการเฝาระวังและ

ติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน/แผนการบริหารจัดการเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง หรือเมื่อสภาพแวดลอม

เปลี่ยนแปลงไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 มีมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เด็มโกกำหนดใหทุกหนวยงานจดัทำ

แผนการจัดการกับความเสี ่ยง (Action Plan) ของกิจกรรมที่มีการประเมินวามีความเสี ่ยงในทุกระดับความเสี่ยง  

เพ่ือลดโอกาสเกิดความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานดวยการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในใหสอดคลองกับระดบั

ความเสี่ยง เชน กิจกรรมใดมีผลการประเมินความเสี่ยงสูงจำเปนตองมีการกำหนดแผน/มาตรการการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในเปนลำดับแรก โดยแผนดังกลาวตองมีความสอดคลองกับสาเหตุความเสี่ยงและความเหมาะสมของการ

ดำเนินธุรกิจ รวมท้ังความคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับ และสอดคลองกับวิธีการพ้ืนฐานในการจัดการ

ความเสี่ยง เปนตน  รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติในการทำรายการ ของฝายจัดการแตละระดับ โดยมีการผสมผสาน

กิจกรรมควบคุม การแบงแยกหนาท่ีงาน การบันทึกรายการ การอนุมัติใหความเห็นชอบ และการจัดการดูแลทรัพยสิน

ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ตาง ๆ ใหมีการทบทวนให

เหมาะสมอยางเสมอ 

3.2 เลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ัวไปดวยระบบเทคโนโลยี เด็มโกมีการทบทวนประกาศนโยบายและแนวปฏบัิติดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไดนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใชในการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนไปตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท หรือ

หนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดทำแผนปองกันและลดความเสียหายของระบบงานหลัก โดยมีการบำรุงรักษาเชิงปองกันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

การทดสอบความพรอมใชงานระบบระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักกับศูนยคอมพิวเตอรสำรอง และการเตรียมความ

พรอมใหรองรับภัยคุกคามดาน Cyber Attack  ทั้งนี้ในป 2564 เด็มโกไดทบทวนนโยบายการใชระบบงานเครือขาย

และคอมพิวเตอร นโยบายกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนโยบายการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล และไดแตงตั ้งเจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื ่อตรวจสอบการ

ดำเนินการของเด็มโกที่เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

3.3 จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อนำนโยบายท่ี

กำหนดไวไปสูการปฏิบัติได กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงคของเด็มโก เพื่อใหบุคลากรทุกระดับ 

ทราบวาขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่สำคัญในเรื่องใด และในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงานมีระดับความสำคัญ

และโอกาสที่จะเกิด เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานหนึ่ง หรือหลายดาน โดยบุคลากรทุกคนที่มีสวนรวมไดรับทราบและเขาใจ

วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมตามที่องคกรกำหนด มีการสื่อสารใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน

การปฏิบัติงานใหสำเร็จตามวัตถุประสงค มีการแบงแยกหนาท่ีและการมอบหมายบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีสำคัญใน

แตละข้ันตอนตามหลักการวาดวยการถวงดุล (Check and Balance)  

4. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4.1 มีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดำเนินการไปไดตามที่กำหนดไว  

เด็มโกไดจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสารสนเทศใหการดำเนินงานใน

กระบวนการตาง ๆ มีการประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ ครบถวน และสามารถรายงานขอมูลเพื่อใชประโยชนใน

การตัดสินใจของผูบริหารระดับตางๆ ไดอยางถูกตอง เช่ือถือได และทันเวลา 

4.2 การสื่อสารขอมูลภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จำเปนตอการ

สนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถปฏิบัติไดตามที่วางไว เด็มโกจัดใหมีการสื่อสารขอมูลภายในองคกรเพื่อให

บุคลากรในองคกรไดรับขอมูลและสามารถบริหารจัดการเปนไปในทิศทางเดียวกันใหประสบผลสำเร็จ โดยมีการสื่อสาร

จากบนลงลาง และจากลางข้ึนบน ผานสื่อตาง ๆ ท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม  
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4.3 มีการสื่อสารกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน เด็มโกมีการ

สื่อสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร อยางมีประสิทธิภาพดวยชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย

ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกำกับดูแล ชุมชน และสังคม เชน กลุมชุมชนโดยรอบท่ีตั้ง

ของหนวยงาน มีการเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชนอยางสม่ำเสมอเพื่อสรางความสัมพันธที ่ดีและสรางความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของเด็มโก สวนกลุมนักลงทุนและผูถือหุน เด็มโกไดเปดเผยขอมูลใหทราบถึงการ

ดำเนินงานและสถานะของเด็มโกอยางสม่ำเสมอทุกไตรมาสผานชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสารของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และการรวมกิจกรรม Opportunity Day  

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

5.1 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื ่อใหมั ่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดำเนินไปอยางครบถวน 

เหมาะสม เด็มโกกำหนดใหฝายจัดการและหัวหนางานของเด็มโก มีหนาที ่ กำหนดกลไกตาง ๆ ในการติดตาม

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ไดแก การประชุมติดตาม การสอบทานขอมูลท่ีผิดปกติ รวมถึง การประเมิน

การควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานอิสระ

ภายในบริษัท ทำหนาที่สอบทาน ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการ

ดำเนินการปองกันความเสี่ยงอยางครบถวนตามกระบวนการควบคุมภายในที่ไดวางไว รวมถึงการปฏิบตัิตามจริยธรรม

ธุรกิจและขอกำหนดในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยบุคลากรในสำนักงานตรวจสอบได

ปฏิบัติหนาท่ีตามหลักมาตรฐานสากล และจรรยาบรรณของวิชาชีพตรวจสอบภายใน และรายงานผลการสอบทานและ

ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมท้ังประชุมรวมกับผูสอบบัญชี เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ

การควบคุมภายในเปนประจำทุกไตรมาส 

5.2 ประเมินและสื ่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลา และเหมาะสมตอบุคคลที ่รับผิดชอบ  

ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม เด็มโกกำหนดใหมีการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไวในระหวางปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองอยาง

เหมาะสม มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกรโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบซึ่งไดทำการสอบทาน ประเมินผลและ

สื ่อสารขอบกพรองที ่เปนสาระสำคัญ รวมถึงความเสี ่ยงที ่เก ิดจากจุดออนของระบบควบคุมภายในหรือจาก

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมเสนอแนวทางแกไขใหผูเกี่ยวของสามารถดำเนินการแกไขไดอยางทันทวงที  

เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบตอองคกร รวมทั้งมีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินผลน้ัน 

และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากน้ีเด็มโก ยังไดกำหนดใหตองมีการรายงานตอผูกำกับดูแลทันที

ในกรณีที่มีการทุจริตหรือ สงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมีการกระทำอื่นที่อาจมี

ผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสำคัญ 
 

รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง เปดเผยไวในสวนที่ 1 ขอ 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทมี

นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยง  รวมถึงคู มือการบริหารความเสี ่ยงเปดเผยอยู ในเว็บไซตของบริษัท  

ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.demco.co.th ภายใตหมวดการกำกับดูแลกิจการท่ีดี หรือสแกนคิวอารโคด 
 

  
 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง 
 

   คูมือบริหารความเสีย่ง 
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9.1.2 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทไดท้บทวนและประเมินการ

ควบคุมทางการบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยและ ไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคญัที่อาจ

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อความเห็นของผูส้อบบญัชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคลอ้งกับความเห็นของผูส้อบบัญชีว่า 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท และสามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัทจากการนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ

ของฝ่ายบริหาร ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท    

การตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่นอยางอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งใหคำปรึกษา เพื่อเพ่ิม

มูลคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจากฝายจัดการโดยรายงานตรงตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบในดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

วัตถุประสงค อำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายในไดกำหนดไว อยางชัดเจนในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งไดรับการสอบทานและอนุมัติ 

โดย  คณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือใหมัน่ใจวาความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานตรวจสอบภายในมี

ความสอดคลองกัน นอกจากนี้ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป  

หนวยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ ตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปท่ีมีความยืดหยุน โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธทางธุรกิจ

และความเสี่ยงท่ีสำคัญท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงขอกังวลของกรรมการและผูบริหาร ท้ังน้ี แผนการตรวจสอบ

ภายใน ประจำปจะไดรับการสอบทาน และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ี

ไดรับอนุมัติแลวนั้น หนวยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการรองขอของผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม  

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปนั้น หนวยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงานจุดบกพรองของการควบคุมภายในท่ีเปนสาระสำคัญ 

การไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตอผูบริหาร โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน มีการ

ติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวาผูบริหารไดดำเนินการแกไขปรบัปรุงตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู

ตรวจสอบภายนอกอื่น ๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหนาในการดำเนินการแกไข

ปรับปรุงของฝายจัดการ และความคืบหนาของการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนประจำอยางนอยไตรมาสละหน่ึงครั้ง 

หนวยงานตรวจสอบภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการกระทำที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต คอรรัปชันภายในบริษัทและ

รายงานผลใหผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากน้ีหนวยงานตรวจสอบภายในยังใหคำปรึกษาเพ่ือชวยใหผูบริหาร

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธทางธุรกิจ  

บุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถ ความชํานาญอยางตอเนื่อง  

โดยเขารับการฝกอบรมที่หลากหลายทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพดานตรวจสอบภายใน ซึ่งปจจุบัน บุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 2 คน ไดรับวุฒิบตัร

ดานตรวจสอบคือ Internal Audit Certificate Program : IACP และ Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
199 

 

9.1.5 การแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอ่ืนใด

ภายใตห้น่วยงานตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การเขาทำรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กันจะตองปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และอยูภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเงื่อนไขการคาปกติ หรือราคา

ตลาด โดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหวางกัน

ดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกไตรมาส 
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันกับบริษัทท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

บริษัทมีมาตรการที่จะคุมครองผูถือหุน โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอย

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   โดยบริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให

ความเห็นเกี่ยวกับความจำเปน ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตาง ๆ 

ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที ่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญ  ในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหบุคคลที่มีความรูความ

ชำนาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี   ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูให

ความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี 

นอกจากน้ี บริษัท มีการกำหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการท่ี

ตนเองมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึง

การปฏิบัติตามขอกำหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจำหนายทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัท

หรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐาน

บัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด และจะทำการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับ

การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1 One Report)  

รายการระหวางกันของบริษัทในอนาคตจะเปนรายการที่ดำเนินการตาม ปกติทางการคา โดยใชนโยบายซื้อขายตอรองกัน

ตามกลไกราคาตลาด ของธุรกิจ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกัน  

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอย มีรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยผูตรวจสอบ

บัญชีของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ  และคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแลวมีความเห็น

วา รายการระหวางกันทุกรายการเปนการทำรายการอยางสมเหตุสมผล และเปนไปในทางการคาปกติ โดยบริษัทไดกำหนดราคา

ซื้อ-ขายสินคา และบริการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันดวยราคาท่ีสมเหตสุมผล มีการเปรียบเทียบกับราคา โดยมีเง่ือนไขตาง ๆ ตามปกติ

ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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รายการระหว่างกนั 

สรุปรายการระหวางกันของเด็มโก และกลุมธุรกิจเด็มโก หรือกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนของป 

2562 - 2564 เด็มโกมีการทำรายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ดังน้ี 
 

บุคคลที่อาจมีความขดัแยงทาง

ผลประโยชน ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ / ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ 

ประเภท

รายการ 

ป 2564 

(บาท) 

ป 2563 

(บาท) 

ป 2562 

(บาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (“DP”) 

ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหนาย

โครงสรางโลหะ ขายอุปกรณระบบ

ไฟฟา, ส่ือสาร และวัสดุกอสราง 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 59 หมูที่ 1 ตำบล

สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

DP เปนบริษัทยอย ซ่ึงเด็มโก ถอืหุน

สัดสวน 100 % 

 

ขายสินคา 
 

36,007.50 
 

111,088.00 
 

312,267.58 
 

รายไดขายสินคางานระบบไฟฟา 

เด็มโกกำหนดราคาดวยราคาทุน

บวกกำไร โดยมีเง่ือนไขเสมือน

กับการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก 
 

รายไดอื่น ๆ 1,578,726.73 1,096,429.00 893,704.00 1) รายไดคาเชาอาคารสำนกังาน 

คาเชาคลังสินคา เด็มโก 

กำหนดคาเชาอางอิงจากราคา

ตลาดรวมสาธารณูปโภค 

2) คาบำรุงรักษาโปรแกรม 

Forma เด็มโก กำหนดราคา

อางอิงจากตนทุนจริงโดยเรียก

เก็บตามจำนวนผูใชงาน 

3) รายไดคาขนสงสินคา เด็มโก 

กำหนดราคาดวยราคาทุนบวก

กำไร โดยมีเง่ือนไขเสมือนกับ

การทำรายการกับ

บุคคลภายนอก 
 

 ซ้ือสินคา 7,408,902.32 1,481,767.00 18,599,394.00 คาซ้ือวัสดุอุปกรณในการผลิต

และประกอบชิ้นงาน 

DP กำหนดราคาดวยราคาทุน

บวกกำไร โดยมีเง่ือนไขเสมือน

กับการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก 
 

 คาขนสง 3,500.00 369,800.00 718,900.00 คาขนสงสินคา DP กำหนดราคา

ดวยราคาทุนบวกกำไร โดยมี

เง่ือนไขเสมือนกับการทำรายการ

กับบุคคลภายนอก 
 

 คาจาง 87,114,645.00 29,264,212.09 120,329,173.30 คาจางผลิตเสา DP กำหนดราคา

ดวยราคาทุนบวกกำไร โดยมี

เง่ือนไขเสมือนกับการทำรายการ

กับบุคคลภายนอก 
 

 ซ้ือทรัพยสิน 274,990.00 - 0 - - 0 - คารถบรรทุก ซ่ึง DP อางอิงจาก

ราคาตลาด เสมือนกับการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก 
 

 ดอกเบี้ยจาย 89,345.75 - 0 - - 0 - ดอกเบี้ยจายที่กูยืมจาก DP 

ระหวางวันที่ 22 มิถุนายน 2564 

ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 วงเงิน
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยงทาง

ผลประโยชน ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ / ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ 

ประเภท

รายการ 

ป 2564 

(บาท) 

ป 2563 

(บาท) 

ป 2562 

(บาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

กู 9,600,000.00 บาท อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 3.95 ตอป  

อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ีย

ของวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน (ไมรวม

วงเงินเบิกเกินบัญชี) ที่ DP กูจาก

สถาบันการเงิน 
 

 

บริษัท เดม็โก เดอลาว จำกัด (“DDL”)    

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย

น้ำประปา 

 

ที่ต้ังสำนักงาน บานสังคโลก เมือง

หลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

DDL เปนบริษัทยอย ซ่ึงเด็มโกถือหุน

สัดสวน 100% (ปรับเปน 100% 

วันที่ 18 มีนาคม 2562) 

 

ขายสินคา 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

1,342,117.15 
 

รายไดขายสินคา เด็มโกกำหนด

ราคาดวยราคาทุนบวกกำไร โดย

มีเง่ือนไขเสมือนกับการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก 
 

ลูกหนี้เงินกูยืม 

 

 

 

 

 

384,560,697.40 

 

384,560,697.40 384,560,697.40 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม วงเงิน 

345 ลานบาท กอนวันที ่1 

มีนาคม 2562 คิดอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 4.5 ตอป ตอมาเมื่อวันที่ 

1 มีนาคม 2562 มีการปรับ

โครงสรางหนี้ 

โดยรวมดอกเบี้ยเงินกูระหวาง

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ถึง

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 

จำนวน 39.56 ลานบาท กับเงิน

ตน 345 ลานบาท รวมเปนเงินตน

จำนวน 384.56 ลานบาท  

โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี ้

- อัตราดอกเบี้ยปที่ 1-5 (1 

มีนาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ 

2567) รอยละ 1 ตอป 

- อัตราดอกเบี้ยปที่ 6-10 (1 

มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ 

2572) รอยละ 2 ตอป 

- ทั้งนี้รายไดดอกเบีย้รับบันทกึ

บัญชีโดยใชอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

9 ตอป ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินไทย ฉบับที ่9 
 

ดอกเบี้ยรับ 20,641,321.69 19,302,949.89 8,472,117.32 

 

บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด 

ยูทิลิตี ้จำกัด(“DEU”) 

ดำเนินธุรกิจผลิตและติดต้ังโครงสราง

เหล็กสำหรับอาคารโรงงาน, ผลิตและ

จำหนายภาชนะรับแรงดัน ที่ใชใน

โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟาและ

โรงงานปโตรเคมี,ออกแบบ จัดหา 

ติดต้ังอุปกรณและระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม 
  

 

คาจาง 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

1,701,374.00 
 

คาจางงานออกแบบจัดหาพรอม

ติดต้ัง ระบบไฟฟา,ระบบ

เคร่ืองวัดควบคุม และระบบ 

ส่ือสารโทรคมนาคม โครงการทอ

สงกาซธรรมชาติบนบก

นครราชสีมา สวนตอขยาย ของ 

บมจ.ปตท. (IAP1706, G17001) 

DEU กำหนดราคาดวยราคาทุน

บวกกำไร โดยมีเง่ือนไขเสมือน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยงทาง

ผลประโยชน ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ / ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ 

ประเภท

รายการ 

ป 2564 

(บาท) 

ป 2563 

(บาท) 

ป 2562 

(บาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ที่ต้ังสำนักงาน : 59 หมูที่ 1 ตำบล

สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

DEU เปนบริษัทยอย ซ่ึง เด็มโก ถือ

หุนสัดสวน 100 % 

    กับการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก 
 

รายไดอื่น ๆ - 0 - - 0 - 600,000.00 รายไดคาบริหารงานโครงการ 

เด็มโกกำหนดราคาดวยราคาทุน

บวกกำไร โดยมีเง่ือนไขเสมือน

กับการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก 
 

ซ้ือทรัพยสิน - 0 - 500,000.00 - 0 - คาซ้ือรถยนต ซ่ึง DEU อางอิง

จากราคาตลาด เสมือนกับการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก 
 

 

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จำกัด 

(“DP15”) 

ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหนาย

กระแสไฟฟา 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 59 หมูที่ 1 ตำบล

สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

DP15 เปนบริษัทที่ควบคุมรวมกัน ซ่ึง 

เด็มโก ถือหุนสัดสวน 51 % 

 

ลูกหนี้กูยืม 
 

1,760,000.00 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ DP15  กูยืม

จากเด็มโกมีดังนี ้

- กูยืมในวันที่ 15 กรกฎาคม 

2564 จำนวน 50,000.00 บาท 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.95 ตอ

ป กำหนดชำระเมื่อทวงถาม 

- กูยืมในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

จำนวน 1,710,000.00 บาท 

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.72 ตอ

ป กำหนดชำระเมือ่ทวงถาม 
 

ดอกเบี้ยรับ 3,534.06 - 0 - - 0 - ดอกเบี้ยรับที่ DP15 กูยืมจาก

เด็มโก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 

2564 จำนวน 50,000.00 บาท 

และ 17 ธันวาคม 2564 จำนวน 

1,710,000 บาท อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 3.95 ตอป 

อางอิงจากอัตราดอกเบีย้ถัวเฉล่ีย

ของวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน(ไมรวม

วงเงินเบิกเกินบัญชี)ที่เด็มโกกู

จากสถาบันการเงิน 
 

 

บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

เด็มโก เพาเวอร 6 จำกัด (“DP6”) 

ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหนาย

กระแสไฟฟา 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 59 หมูที่ 1 ตำบล

สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

 

ลูกหนี้กูยืม 
 

340,000.00 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ DP6  กูยืมจาก

เด็มโกดังนี้ 

- กูยืมในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

จำนวน 340,000.00 บาท 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.72 ตอ

ป กำหนดชำระเมือ่ทวงถาม 
 

ดอกเบี้ยรับ 519.78 - 0 - - 0 - ดอกเบี้ยรับที่ DP6 กูยืมจากเด็ม

โกในวันที่ 17 ธันวาคม 2564  

จำนวน 340,000.00 บาท อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 3.72 ตอป 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยงทาง

ผลประโยชน ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ / ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ 

ประเภท

รายการ 

ป 2564 

(บาท) 

ป 2563 

(บาท) 

ป 2562 

(บาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

DP6 เปนบริษัทที่ควบคุมรวมกัน ซ่ึง 

เด็มโก จำกัด ถอืหุนสัดสวน 49 % 

อางอิงจากอัตราดอกเบีย้ถัวเฉล่ีย

ของวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน(ไมรวม

วงเงินเบิกเกินบัญชี)ที่เด็มโกกู

จากสถาบันการเงิน 
 

 

บริษัท อุดรธานีโซลารพาวเวอร จำกัด  

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 1168 หมูที่ 3 ตำบล

ในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

บริษัท อุดรธานโีซลารพาวเวอร 

จำกัด  เปนบริษัทรวม ซ่ึง เด็มโก ถือ

หุน สัดสวน 45.71 % 

 

รายไดอื่น ๆ 
 

3,520,000.00 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

รายไดคาการปฏิบัติการรักษา

โรงไฟฟา จัดบุคลากรดูแลพรอม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช คาบริการ

บัญชี-การเงิน จำนวน 40,000 

บาทตอเดือน  โดยในไตรมาส 

3/2564 ไดเร่ิมเรียกเก็บยอนหลัง

ต้ังแต เดือน กันยายน 2557 

จนถึง กันยายน 2564 เปน

จำนวน 85 งวด เปนจำนวน 3.4 

ลานบาท และ ตุลาคม ถึง

ธันวาคม 2564 เปนจำนวน 0.12 

ลานบาท 
 

เด็มโกคิดรายได อางอิงจาก

ตนทุนเงินเดือนของพนักงานที่

ปฏิบัติงาน เกีย่วกับชางเทคนิค 

Monitoring สวนกลาง และ

บัญชี/การเงิน 
 

 

บริษัท อินโดไชนา กรีนเอ็นเนอรยี่ 

จำกัด 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 1132 หมูที่ 5 ตำบล

ในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

บริษัท อินโดไชนา กรีนเอ็นเนอรยี่ 

จำกัด  เปนบริษัทรวม ซ่ึง เด็มโก ถือ

หุน สัดสวน 45.71 % 

 

รายไดอื่น ๆ 
 

3,520,000.00 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

รายไดคาการปฏิบัติการรักษา

โรงไฟฟา จัดบุคลากรดูแลพรอม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช คาบริการ

บัญชี-การเงิน จำนวน 40,000 

บาทตอเดือน  โดยในไตรมาส 

3/2564 ไดเร่ิมเรียกเก็บยอนหลัง

ต้ังแต เดือน กันยายน 2557 

จนถึง กันยายน 2564 เปน

จำนวน 85 งวด เปนจำนวน 3.4 

ลานบาท และ ตุลาคม ถึง

ธันวาคม 2564 เปนจำนวน 0.12 

ลานบาท 
 

เด็มโกคิดรายได อางอิงจาก

ตนทุนเงินเดือนของพนักงานที่

ปฏิบัติงาน เกีย่วกับชางเทคนิค 

Monitoring สวนกลาง และ

บัญชี/การเงิน 
 

 

บริษัท แมโขง กรีนพาวเวอร จำกัด  

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา

จากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
 

 

ดอกเบี้ยรับ 
 

- 0 - 
 

18,739.73 
 

187,315.07 
 

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม 

จำนวน 2,500,000.00 บาท โดย

เด็มโกใหกูยืมในวันที่ 8  
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยงทาง

ผลประโยชน ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ / ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ 

ประเภท

รายการ 

ป 2564 

(บาท) 

ป 2563 

(บาท) 

ป 2562 

(บาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 1168 หมูที่ 3 ตำบล

ในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

บริษัท แมโขง กรีนพาวเวอร จำกัด  

เปนการรวมคา ซ่ึงเด็มโกถือหุน 

สัดสวน 45.71% 

    
 

กรกฎาคม 2557 อัตราดอกเบีย้

รอยละ 12 ตอป 

คืนเงินกูครบ เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ 2563 

เด็มโกกำหนดอัตราดอกเบีย้เงิน

ใหกูยืมระหวางบริษัท แมโขง 

กรีนพาวเวอร จำกัด และเด็มโก 

ในอัตราที่ไมนอยกวาอัตรา

ดอกเบี้ยของวงเงินกูที่เด็มโก

นำมาใหกูยืม 
 

รายไดอื่น ๆ 3,520,000.00 - 0 - - 0 - รายไดคาการปฏิบัติการรักษา

โรงไฟฟา จัดบุคลากรดูแลพรอม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช คาบริการ

บัญชี-การเงิน จำนวน 40,000 

บาทตอเดือน  โดยในไตรมาส 

3/2564 ไดเร่ิมเรียกเก็บยอนหลัง

ต้ังแต เดือน กันยายน 2557 

จนถึง กันยายน 2564 เปน

จำนวน 85 งวด เปนจำนวน 3.4 

ลานบาท และ ตุลาคมถึง

ธันวาคม 2564 เปนจำนวน 0.12 

ลานบาท 

เด็มโกคิดรายได อางอิงจาก

ตนทุนเงินเดือนของพนักงานที่

ปฏิบัติงาน เกีย่วกับชางเทคนิค 

Monitoring สวนกลาง และ

บัญชี/การเงิน 
 

บริษัท เค อาร ทู จำกัด  

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา

พลังงานลม 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 87/1 อาคาร

แคปปตอลทาวเวอร ออลซีซ่ันสเพลส 

ชั้น 25  ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม

วัน กรุงเทพฯ 10330 

 

บริษัทยอยของบริษัท อโีอลัส พาว

เวอร จำกัด ซ่ึง บริษัท อีโอลัส พาว

เวอร จำกัด ถอืหุนสัดสวน 60% เปน

ผลให เด็มโก ถือหุนทางออม 15% 

 

คาชดเชย

ความเสียหาย 

 

- 0 - 
 

116,162.00 
 

172,253,030.06 
 

คาชดเชยความเสียหาย 

(Production losses) ที่เกิดจากการ

หยุดการทำงานของกังหันลม เมือ่

เด็มโกดำเนินการซอมฐานเสากังหนั

ลม (Downtime) หรือทำใหการ

ทำงานของกังหันลมลดนอยลงกวา

การทำงานปกติ (Curtailment 

time) เพือ่ปองกันความเสียหาย

ของกังหันลม ในตนทีย่ังรอการซอม 

คาชดเชยความเสียหายคำนวณจาก

ผลผลิตของกังหันลมในโครงการ

เดียวกัน โดยวาจางบุคคลภายนอก

ที่มีความรูความสามารถ ทำการ

คำนวณเพือ่ใหเด็มโกและบจก. เค 

อาร ท ูพจิารณาความเหมาะสมและ

ตกลงระหวางกัน 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยงทาง

ผลประโยชน ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ / ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ 

ประเภท

รายการ 

ป 2564 

(บาท) 

ป 2563 

(บาท) 

ป 2562 

(บาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

คา Monitoring 
 

8,849,149.00 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

คาอุปกรณใชในการ Monitoring 

การทำงานของกังหันลมโครงการ

หวยบง โดยใชราคาตามสัญญาที่

ตกลงรวมกัน 
 

 

บริษัท เฟรส โคราช วินด จำกัด 

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายไฟฟา

พลังงานลม 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 87 อาคารเอ็ม.ไทย.

ทาวเวอร ออลซีซ่ันสเพลส ชั้นที่ 27 

ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 

  

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

บริษัทยอยของ บริษัท อีโอลัส พาว

เวอร จำกัด ซ่ึง บริษัท อีโอลัส พาว

เวอร จำกัด ถอืหุนสัดสวน 60% เปน

ผลให เด็มโก ถือหุนทางออม 15% 
 

 

คา Monitoring 
 

9,605,738.00 
 

- 0 - 
 

- 0 - 
 

คาอุปกรณใชในการ Monitoring 

การทำงานของกังหันลมโครงการ

หวยบง โดยใชราคาตามสัญญาที่

ตกลงรวมกัน 

 

 

บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ คอร

ปอเรชั่น จำกัด 

ดำเนินธุรกิจเขารวมลงทุนกับบริษัท

อื่นที่ประกอบกิจการผลิตและ

จำหนายกระแสไฟฟา 

 

ที่ต้ังสำนักงาน : 33/84 อาคารวอลล

สตรีททาวเวอร ชั้นที ่17 ถ.สุรวงศ 

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

เด็มโกเปนผูถือหุนจำนวน 19.69 

ลานหุน  ถือหุน สัดสวน 12.87% 

 

เจาหนี้คาหุน 
 

97,923,706.42 
 

97,923,706.42 

 

 

97,923,706.42 
 

คาหุนเงินลงทุนในบริษัท เขาคอ 

วินด พาวเวอร จำกัด (“เขาคอ”) 

จำนวน 97,923,706.42 บาท  

ซ่ึงเด็มโกไดรับโอนหุนมาจาก  

บริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี่ 

คอรปอเรชั่น จำกัด 
 

ดอกเบี้ยจาย 155,470.66 315,041.44 881,313.36 ดอกเบี้ยจาย บริษัท ซัสเทนเอ

เบิล เอนเนอยี่ คอรปอเรชั่น 

จำกัด เกิดจากเจาหนี้คาหุนเงิน

ลงทุนในเขาคอ จำนวน 

97,923,706.42 บาท  

เร่ิมคิดดอกเบี้ย วันที่  

- 1 กรกฎาคม 2558 - 19 

มกราคม 2563 อัตราดอกเบีย้

รอยละ 0.9 ตอป 

- 20 มกราคม 2563 - 5 

กุมภาพันธ 2563 อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 0.7 ตอป 

- 6 กุมภาพันธ 2563 - 23 

มีนาคม 2563 อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 0.55 ตอป 

- 24 มีนาคม 2563 - 25 

พฤษภาคม 2563 อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 0.3 ตอป 
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บุคคลที่อาจมีความขดัแยงทาง

ผลประโยชน ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ / ความสัมพันธ 

ลักษณะ/ 

ประเภท

รายการ 

ป 2564 

(บาท) 

ป 2563 

(บาท) 

ป 2562 

(บาท) 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

- 26 พฤษภาคม 2563 - 31 

ธันวาคม 2563 อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 0.2 ตอป 

- 1 มกราคม 2564 - 5 มีนาคม 

2564 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

0.2 ตอป 

- 6 มีนาคม 2564 - 31 

ธันวาคม 2564 อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 0.15 ตอป 

โดยอางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำของธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) 
 

 

นายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ 

ที่อยู 122/74 หมูที่ 2 ต.ตลาด

บางเขน  เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

 

มีความสัมพันธกับเด็มโกดังนี ้

นายสวาสด์ิ ปุยพันธวงศ เปนผูถือหุน

สัดสวน  4.55% ของบริษัท เด็มโก 

จำกัด (มหาชน) และมีความสัมพันธกับ

นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธาน

กรรมการและผูถือหุนสัดสวน 15.12% 

ของ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

มีความสัมพันธเปนบิดาของนาย

โอฬาร ปุยพันธวงศ กรรมการบริษัท 

ผูถือหุนสัดสวน 0.2% ของ บริษัท 

เด็มโก จำกัด (มหาชน)  

และมีความสัมพันธเปนบิดาของ

นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงค ผูบริหาร

ระดับสูง ผูถือหุนสัดสวน 0.03% ของ

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
 

 

คาที่ปรึกษา 
 

480,000.00 
 

480,000.00 
 

480,000.00 
 

นายสวาสด์ิ  ปุยพันธวงศ เคย

ดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูง

ในรัฐวิสาหกิจที่เกีย่วของกับ

ระบบไฟฟา กับเปนผูมีความรู

ความสามารถ ในดานเทคนิคของ

ระบบไฟฟา เด็มโกจึงเรียนเชิญ

มาเปนที่ปรึกษา  เพื่อวางแผน

ดานการตลาด แนะนำลูกคาและ

ใหคำปรึกษาเกีย่วกับเทคนิคของ

ระบบไฟฟา 

เด็มโกไดทำสัญญาวาจางนาย

สวาสด์ิ ปุยพันธวงศ  เปนที่

ปรึกษาของเด็มโก มีระยะเวลา 2 

ป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 

31 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย 

- คาจาง เดือนละ 40,000 บาท 

- คาน้ำมันรถ เดือนละ 10,000 

บาท 

 

คาน้ำมัน 

 

120,000.00 

 

- 0 - 

 

- 0 - 

 

นโยบายการทำรายการระหวางกัน 

บริษัทอาจมีการเขาทำรายการระหวางกันในอนาคต โดยหากเปนรายการที่เปนธุรกิจปกติ จะตองตั้งอยูบนเงื่อนไขทาง

การคาตามปกติ ที่สามารถอางอิงไดกับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกับที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการท่ีเกิดข้ึนทุกไตรมาส  

สำหรับกรณีที ่เปนรายการระหวางกันที ่มิไดเปนไปตามธุรกิจปกติ หรือรายการที ่เกิดขึ ้นใหม บริษัทจะเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติกอนทำรายการ และใหมีการดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ

รายการระหวางกันตามท่ีระบุไวในขางตน 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
207 

 

3 
  

 

 

 

 

ส่วนท่ี 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
264 

 
 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
265 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
267 

 

 
 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
271 

 

 

 
 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
277 

 

 

 

 
 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
279 

 

 

 

 
 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  

ผูมี้อาํนาจควบคุม ท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบญัชี บริหารการเงินและงบประมาณ 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบรษัิท 
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นางประพีร ปุยพันธวงศ 
อายุ 81 ป 
◆  ประธานกรรมการ 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 26 พฤษภาคม 2549 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 14 ป 7 เดือน 

 

การศึกษา 

◆  ปริญญาตรีศิลปศาสตร ดานการโฆษณา Center Technical 

College 
 

ประวัติการอบรม 

◆  Directors Accreditation Program (DAP46/2005) 

◆  Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) 

◆  Role of the Chairman Program (RCP18/2008) 

◆  Directors Certification Program (DCP194/2014) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท/กิจการอ่ืน 

2509 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ประชุมชาง 

จำกัด 

 ท่ีปรึกษาบริษัท สี่พระยาการพิมพ จำกัด 

 ประธานมูลนิธิแสง - ไชกี เหตระกูล 

 ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก 

อาษากาชาด สภากาชาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 4 แหง 

2509 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท ประชุมชาง 

จำกัด 

 ท่ีปรึกษาบริษัท สี่พระยาการพิมพ จำกัด 

 ประธานมูลนิธิแสง - ไชกี เหตระกูล 

 ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก 

อาษากาชาด สภากาชาดไทย 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

110,423,966 หุน คิดเปน 15.12 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

33,213,288 หุน คิดเปน 4.55 % (คูสมรส) 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

มารดา นายโอฬาร ปุยพันธวงศ (กรรมการ)   และ 

มารดา นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ (กรรมการบริหาร) 

 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
306 

 

 
 

 

นายนริศ ศรีนวล 
อายุ 71 ป 
◆  ประธานกรรมการอิสระ 

◆  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

◆  กรรมการความยั่งยืน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 14 พฤษภาคม 2557 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 7 ป 1 เดือน 

การศึกษา 

◆ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาการเศรษฐกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

◆ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต 

◆ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

◆ นิตศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ประวัติการอบรม 

◆  Directors Certification Program: DCP114/2009 

◆  Advanced Audit Committee Program: AACP20/2015 

◆  Risk Management Program (RMP) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ (วปม 3.) 

◆  วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. ร ุ นที ่ 45) วิทยาลัยการ

ทหารบกช้ันสูง 

◆  การปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอำนวยการ รุนที่ 82 สถาบัน

จิตวิทยาความมั่นคง 

◆  Energy Generation and Distribution ประเทศเยอรมัน 

◆  Energy Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา 

◆  Distribution Dispatching Technology ประเทศญี่ปุน 

◆  Electricity Distribution Management ประเทศสวีเดน 

◆ Strategic Negotiation: Dealmaking for the long 

Term; Harvard Business School สหราชอาณาจักร 

◆  Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา 

◆  Senior Executive Program ศศินทร ประเทศไทย 

◆  บัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขา พลังงาน

เศรษฐศาสตรและกฎหมายมหาชน ป 2556 

 

 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการความยั่งยืน 

เม.ย. 2562 - ธ.ค. 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

2557 - ปจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2557 - เม.ย. 2562 ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยงองคกร 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

- ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 

 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
307 

 

 
 

 

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส 
อายุ 69 ป 
◆  กรรมการอิสระ 

◆  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 

◆  กรรมการตรวจสอบ 

◆  กรรมการความยั่งยืน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 17 กรกฎาคม 2556 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 8 ป 7 เดือน 

การศึกษา 

◆ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

◆ บัญชีบัณฑิต (บัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการอบรม 

◆  MMP. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

◆  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 

◆  IT Governance and Cyber Resilience Program 

(ITG14/2020) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  Managing Human Performance 

◆  Executive Intensive Financial Planning 

◆  Strategic Planning 

◆  ความรูเก่ียวกับ พรบ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

◆  การบริหารความเสี่ยงดานการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

2556 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 

2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

2556 - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา

คาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการความยั่งยืน 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

205,000 หุน คิดเปน 0.03 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 

 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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นายปริญช ผลนิวาศ 
อายุ 65 ป 
◆  กรรมการอิสระ 

◆  ประธานกรรมการลงทุน 

◆  กรรมการตรวจสอบ 

◆  กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 27 เมษายน 2561 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 3 ป 8 เดือน 
 

การศึกษา 

◆ ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.) University of 

Wisconsin Madison, Wisconsin, U.S.A. 

◆ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ประวัติการอบรม 

◆  Director Accreditation Program (DAP) 

◆  Director Certification Program (DCP) 

◆  การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (RCC) 

◆  Audit Committee Program (ACP) 

◆  Advance Audit Committee Program (AACP) 

◆  Company Secretary Program (CSP) 

◆  Developing Corporate Governance Policy 

◆  D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk 

◆  Monitoring the Internal Audit Function 

◆  แนวปฏิบัติท่ีดีในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

◆  ASEAN CG Scorecard 

◆  Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 

◆  Anti - Corruption : The Practical Guide 

◆  Ethical Leadership Program (ELP) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ 

เม.ย. 2564 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน 

 กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บริหารสินทรัพย ไนท คลับ แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

2563 - ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวรจํากัด (มหาชน) 

2543 - 2561 กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี

 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เลขานุการบริษัท รองกรรมการผูจดัการดานการเงินและ

บริหาร รักษาการหัวหนางานกํากับดูแลกิจการปฏิบัติงาน 

• บริษัทยอย 

- บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด 

- บริษัท พี.อี.ที.บโลว จํากัด 

- บริษัท ศรีไทยโมลดส จํากัด 

- Srithai (Vietnam) Company Limited 

- Srithai (Hanoi) Company Limited 

- Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

- Srithai Superware India Limited 

• บริษัทรวม 

- บริษัท ศรีไทย-ออตโต (ประเทศไทย) จำกัด 

- บริษัท ศรีไทย ซันโค จำกัด 

- บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 

- บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ จํากัด 

- PT. Srithai Maspion Indonesia 

- Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 

• บริษัทรวมคา 

- บริษัท ศรีไทย-ออตโต (ประเทศไทย) จํากัด 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 1 แหง 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี – 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง - ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายปราโมทย อินสวาง 
อายุ 74 ป 
◆  กรรมการอิสระ 

◆  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

◆  กรรมการลงทุน 

◆  กรรมการความยั่งยืน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 29 มกราคม 2562 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 2 ป 11 เดือน 

การศึกษา 

◆ ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ Certificate on EGAT Executive Program หลักสตูร 

Leadership Development and Change 

Management ณ สำนักงาน GE ท่ีศูนยฝกอบรม GE 

Contonville รัฐ New York, Atlanta, Georgia, 

Greenville, South Carolina สหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural 

Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรฐัอเมริกา 

◆  Directors Certification Program ร ุ นที ่  59 โดยสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ ประกาศนียบัตรชั ้นสูง หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุนที่ 2 จากสถาบัน

พระปกเกลา 

◆ ประประกาศนียบัตร หลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยา 

ฝายอำนวยการ” รุ นที ่ 87 จากสถาบันจิตวิทยาความ

มั่นคงสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

◆  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

พระราชบัญญัติวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

โยธา ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร 

◆  Certificate for Best Practice and Review “Strategic 

Human Resources Managements” จากศูนยฝกอบรม 

GE Power System, Global Training and Development 

ณ เมือง Schenectady, New York สหรัฐอเมริกา 
◆ ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง 

Mini MBA” จากคณะพาณ ิชยศาสตร และการบ ัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการลงทุน 

 กรรมการความยั่งยืน 

เม.ย. 2562 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

ม.ค. 2562 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

2562 - 2563 กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ 

บริษัท/กิจการอ่ืน 

2559 - ปจจุบัน ผูสังเกตการณตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

2558 - ปจจุบัน กรรมการคัดเลือกเอกชนเขารวมดำเนิน

โครงการพัฒนาปรับปรุงทาเรือสงขลา  

2556 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ

คัดเลือก และคณะกรรมการกำกับดูแล 

ตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนลงทุน

ในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 

2552 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษาองคกรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2543 - ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิกำธน สินธวานนท 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 5 แหง 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง - ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 
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นายปญญ เกษมทรัพย 
อายุ 54 ป 
◆  กรรมการอิสระ 

◆  กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 

◆  กรรมการตรวจสอบ 

◆  กรรมการความยั่งยืน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 27 เมษายน 2561 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 3 ป 8 เดือน 
 

การศึกษา 

◆ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ดานกฏหมายเปรียบเทียบและ

กฏหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยเซาเทิรน เมโทดิส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

◆ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ Director Certification Program (DCP 140/2010) 

◆ Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)  

◆ Audit Committee Program (ACP 37/2011) 

◆ Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) 
◆ Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011) 
◆ Monitoring the Quality of Financial Reporting 

(MFR14/2012) 
◆ Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR 12/2012) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการสรรหา พิจารณา

คาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 

 กรรมการความยั่งยืน 

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

2561 - 2563 กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

 กรรมการลงทุน 

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. 2564 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการลงทุน 

บริษัท คอปเปอรไวรด จำกัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท ซิซซา กรุป จำกัด 

ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

มี.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัท ซิต๊ี เนทเวิรค จำกัด 

2558 - 2559 กรรมการอิสระ 

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

2557 - ส.ค. 2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี

บริษัท เทพธานกีรีฑา จำกัด (มหาชน) 

2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมพาสลอว จำกัด 

2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ ทนายความหุนสวน (Partner) 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 5 แหง 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง - ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ - ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายสงวน ตังเดชะหิรัญ 
อายุ 81 ป 
◆  กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

◆  กรรมการลงทุน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 26 พฤษภาคม 2549 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 15 ป 7 เดือน 

การศึกษา 

◆ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากำลัง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการอบรม 

◆ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพ

ไฟฟากำลัง 

◆ ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural  

Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา 

◆ ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural 

Development Promotion Schemes โดยทุนของ

รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนั 

◆ ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor 
◆ Directors Accreditation Program (DAP36/2005) 
◆ Audit Committee Program (ACP6/2005) 
◆ Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) 

◆ Financial Statement for Directors (FSD39-2019) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

2557 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

2557 - ธ.ค. 2564 กรรมการลงทุน 

2557 – 2563 กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ 

2557 - เม.ย. 2561 กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

806,060 หุน คิดเปน 0.11 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 

 

 



บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
312 

 

 
 

 

นายโอฬาร ปุยพันธวงศ 
อายุ 44 ป 
◆  กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

◆  กรรมการลงทุน 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

◆  กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 26 เมษายน 2560 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 4 ป 7 เดือน 

การศึกษา 

◆ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรและการเงิน UNIVERSITY OF 

WARWICK, Conventry, United Kingdom 

◆ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร จ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural 

Electric โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
 

ประวัติการอบรม 

◆ Director Certification Program (DCP) CLASS 

221/2016 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. 2564 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2564 กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ 

ม.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 กรรมการลงทุน 

บริษัท พีพี ลุกซ จำกัด, บริษัท พีพีโหมด จำกัด (“PP GROUP”) 

มิ.ย. 2560 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / ผูรวมกอตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 1 แหง 

มิ.ย. 2560 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / ผูรวมกอตั้ง 

 บริษัท พีพี ลุกซ จำกัด, บริษัท พีพี

โหมด จำกัด (“PP GROUP”) 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

1,452,701 หุน คิดเปน 0.20 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

บุตรชาย นางประพีร ปุยพันธวงศ (ประธานกรรมการ)   และ 

นองชาย นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ (กรรมการบรหิาร) 
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นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร 
อายุ 63 ป 
◆  กรรมการอิสระ 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 12 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 7 เดือน 

การศึกษา 

◆ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

◆ ปริญญาตร ีสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ Directors Accreditation Program (DAP161/2562) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills 

Workshop” Enabling the PTG Way through coaching 
◆ หลักสตูรผูนำการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุนท่ี 1 

 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

พ.ค. 2564 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

 กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

2559 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 

2555 - 2558 รองกรรมการผูจัดการใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2 แหง 

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) 

2562 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร 

2559 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

- ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต 
อายุ 64 ป 
◆  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

◆  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

◆  ประธานกรรมการบริหาร 

◆  ประธานกรรมการความยั่งยืน 

◆  กรรมการลงทุน 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 12 พฤษภาคม 2549 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 15 ป 7 เดือน 

การศึกษา 

◆ พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร  

◆ วศ.บ. (ไฟฟากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
◆ Directors Accreditation Program (DAP46/2005) 

◆ Risk Management Committee Program (RMP3/2014)   
◆ Anti- Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนท่ี 7 

(วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน 

◆ หลักสตูรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 

(วบส.2) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)     
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการความยั่งยืน 

ก.ค. 2563 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

 กรรมการลงทุน 

2554 - มิ.ย. 2563 กรรมการผูจดัการ 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 4 แหง 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด 

 กรรมการบริษัท เฟรสโคราช จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

4,137,399 หุน คิดเปน 0.57 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายไพฑูรย กำชัย 
อายุ 60 ป 
◆  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

◆  กรรมการผูจดัการ 

◆  กรรมการบริหาร 

◆  กรรมการลงทุน 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

◆  กรรมการความยั่งยืน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 29 เมษายน 2556 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 8 ป 8 เดือน 

การศึกษา 

◆ บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ (บริหารการเงิน) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

◆ ปริญญาตรบัีญชี คณะพาณิชยศาสตรการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
◆ Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) 

◆ Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE 31/2019) 
◆ Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL13/2018) 

◆ Corruption Risk & Control Workshop (CRC2-2019) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  หลักสูตรพลังงานสำหรับผูบริหาร รุนท่ี 3 โดยสถาบัน

พลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

◆ หลักสตูรการบรหิารความมั่นคงสำหรับผูบริหารระดับสูง 

(สวปอ.มส. SML) รุนท่ี 1 โดยสมาคมวิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภมัภ 

◆ นักลงทุนผูทรงคณุวุฒิ (Thai Intelligent Investors 

Program รุนท่ี 9 สถาบันวิทยาการผูลงทุนไทย (THAI 

INVESTORS ACADEMY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการความยั่งยืน 

ก.ค. 2563 - ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 กรรมการลงทุน 

 กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

 กรรมการบริหาร 

2554 - มิ.ย. 2563 เลขานุการบริษัท 

 รองกรรมการผูจัดการ สายการเงินและบัญชี 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 3 แหง 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เค.อาร.ทู จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

561,557 หุน คิดเปน 0.08 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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คณะผูบ้ริหาร 
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นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต 
อายุ 64 ป 
◆  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

◆  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

◆  ประธานกรรมการบริหาร 

◆  ประธานกรรมการความยั่งยืน 

◆  กรรมการลงทุน 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 12 พฤษภาคม 2549 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 15 ป 7 เดือน 

การศึกษา 

◆ พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร  

◆ วศ.บ. (ไฟฟากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
◆ Directors Accreditation Program (DAP46/2005) 

◆ Risk Management Committee Program (RMP3/2014)   
◆ Anti- Corruption for Executive Program (AECP 13/2014) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนท่ี 7 

(วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน 

◆ หลักสตูรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 

(วบส.2) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)     
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการความยั่งยืน 

ก.ค. 2563 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

 กรรมการลงทุน 

2554 - มิ.ย. 2563 กรรมการผูจดัการ 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 4 แหง 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท อีโอลัส พาวเวอร จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด 

 กรรมการบริษัท เฟรสโคราช จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

4,137,399 หุน คิดเปน 0.57 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายไพฑูรย กำชัย 
อายุ 60 ป 
◆  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

◆  กรรมการผูจดัการ 

◆  กรรมการบริหาร 

◆  กรรมการลงทุน 

◆  กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

◆  กรรมการความยั่งยืน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนง : 29 เมษายน 2556 

ระยะเวลาท่ีอยูในตำแหนงกรรมการ : 8 ป 8 เดือน 

การศึกษา 

◆ บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ (บริหารการเงิน) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

◆ ปริญญาตรบัีญชี คณะพาณิชยศาสตรการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
◆ Directors Accreditation Program (DAP 85/2010) 

◆ Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE 31/2019) 
◆ Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL13/2018) 

◆ Corruption Risk & Control Workshop (CRC2-2019) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆  หลักสูตรพลังงานสำหรับผูบริหาร รุนท่ี 3 โดยสถาบัน

พลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

◆ หลักสตูรการบรหิารความมั่นคงสำหรับผูบริหารระดับสูง 

(สวปอ.มส. SML) รุนท่ี 1 โดยสมาคมวิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภมัภ 

◆ นักลงทุนผูทรงคณุวุฒิ (Thai Intelligent Investors 

Program รุนท่ี 9 สถาบันวิทยาการผูลงทุนไทย (THAI 

INVESTORS ACADEMY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 กรรมการความยั่งยืน 

ก.ค. 2563 - ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

 กรรมการลงทุน 

 กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

 กรรมการบริหาร 

2554 - มิ.ย. 2563 เลขานุการบริษัท 

 รองกรรมการผูจัดการ สายการเงินและบัญชี 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน 3 แหง 

2554 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท เค.อาร.ทู จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด 

 กรรมการบริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

561,557 หุน คิดเปน 0.08 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายรักษา สารณาคมนกุล 
อายุ 60 ป 
◆  กรรมการบริหาร 

◆  รองกรรมการผูจดัการ สายวิศวกรรม 1 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร : 14 พฤษภาคม 2561 

 

การศึกษา 

◆ คอบ. (ไฟฟากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
◆ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรแนว COSO 

◆ หลักสตูร กระบวนทัศนผูนำ พลังชีวิตและพลังทีม 
◆ หลักสตูร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) รุนท่ี 2 

◆ หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ 

◆  หลักสูตร การผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน 

◆ หลักสตูร ธรรมาภิบาล ตอตานคอรรัปชัน 

◆ หลักสตูร หลักการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

และปองกันทุจริต 

◆ หลักสตูร Strategy Focus Move to Implementation 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

พ.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

เม.ย. 2558 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

166,039 หุน คิดเปน 0.02 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

16,400 หุน คิดเปน 0.00 % 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายฉัตรชัย พืชพันธ 
อายุ 58 ป 
◆  กรรมการบริหาร 

◆  รองกรรมการผูจดัการ สายสนับสนุนธุรกิจ 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร : 14 พฤษภาคม 2561 

 

การศึกษา 

◆ วศ.บ. (ไฟฟากำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
◆ หลักสูตร การบริหารโครงการ และความรูเรื่องสถานี

ไฟฟายอย 

◆ หลักสตูร Power System Protection and Design 
◆ หลักสตูร DIGSILENT Simulation 

◆ หลักสูตร ETAP Simulation โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค 

◆  หลักสูตร กระบวนทัศนผูนำ พลังชีวิตและพลังทีม 

◆ หลกัสตูร การบรหิารความเสี่ยง (Risk Management) รุนท่ี 2 

◆ หลักสตูร แนวทางการออกแบบควบคุมและปองกันสถานี

ไฟฟาแรงสูง การไฟฟาแหงประเทศไทย 

◆ หลักสตูร การบริหารเชิงกลยุทธ 

◆ หลักสตูร ธรรมาภิบาล ตอตานคอรรัปชัน 

◆ หลักสตูร บัญชีและการเงินสำหรับผูบริหารท่ีไมมีพ้ืนฐาน 

รุนท่ี 33 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

พ.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

มิ.ย. 2559 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการ 

2552 - 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

86 หุน คิดเปน 0.00 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นายนรินทร เอกนิพิฐสริ 
อายุ 55 ป 
◆  กรรมการบริหาร 

◆  รองกรรมการผูจดัการ สายวิศวกรรม 2 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร : 14 พฤษภาคม 2561 

 

การศึกษา 

◆ วศ.บ. (ไฟฟากำลัง) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 
 

ประวัติการอบรม 

◆ Reactive Power Compensation with Static VAR 

Compensator (SVC) in Barden, Switzerland 
◆  หลักสูตร กระบวนทัศนผูนำ พลังชีวิตและพลังทีม 

◆ หลกัสตูร การบรหิารเชิงกลยุทธ 

◆ หลักสตูร Business Negotiation Skill โดย CC 

Knowledge Base 

◆ หลักสตูร ธรรมาภิบาล ตอตานคอรรัปชัน 

◆ หลักสตูร หลักการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

และปองกันทุจริต 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

พ.ค. 2561 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

มิ.ย. 2562 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจดัการ 

ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2565 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

- ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ 
อายุ 49 ป 
◆  กรรมการบริหาร 

◆  รองกรรมการผูจดัการ สายพัฒนาธุรกิจ 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร : 23 พฤษภาคม 2561 

 

การศึกษา 

◆ ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหวางประเทศ California State 

University, Dominguez Hills สหรัฐอเมริกา 

◆ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (ประกันภัย) 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
 

ประวัติการอบรม 

◆ ประกาศนียบัตรประเมินราคาทรัพยสิน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

◆ การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง 

รุนท่ี 16 สถาบันพระปกเกลา 

◆ หลักสตูรบริหารความเสี่ยงองคกร (Risk Management) 

รุนท่ี 10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

◆ หลักสตูรผูบรหิารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุน 15 

สถาบันวิทยาการพลังงาน 
◆ Director Certification Program (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) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2562 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจดัการ 

 รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายงานบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการกำกับและสงเสร ิมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

ม.ค. 2560 - เม.ย. 2562 ผูอำนวจการฝายอาวุโส ฝายกลยุทธ

และบริหารความเสี่ยง 

ม.ค. 2554 - ม.ค. 2560 ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายสื่อสารองคกร 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

244,109 หุน คิดเปน 0.03 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

บุตรตร ีนางประพีร ปุยพันธวงศ (ประธานกรรมการ)   และ 

พ่ีสาว นายโอฬาร ปุยพันธวงศ (กรรมการ) 
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นางสาวอรวรรณ ศิริวงศ 
อายุ 59 ป 
◆  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สำนักงานกรรมการผูจดัการและเลขานุการบริษัท 

◆  เลขานุการบริษัท 

◆  เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

◆  เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

◆  เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท : 1 กรกฏาคม 2563 

การศึกษา 

◆ บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

◆ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

◆ Company Secretary program (CSP94/2018) 

◆ Company Reporting Program (CRP23/2019) 

◆ Effective Minutes Taking (EMT 46/2020) 
โดยสมาคมสงเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ การเตร ียมพร อมจ ัดทำ Sustainability Disclosure  

ตาม One Report 
◆  หลักสูตร การรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม 

โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

◆ วุฒิบัตรโครงการฝกอบรม “โครงการสราง CFO มืออาชีพ” 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

รวมกับ สถาบันสรางเสริมขีดความสามารถมนุษย สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (FTI) และตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

◆ Strategy Focus Implementation 2017 

◆ GRI Certified Training Course based on the GRI 

Sustainability 

◆ Company Secretary Forum2019 “Role of the 

Company Secretary In Shaping Corporate Culture” 

◆  หลักสูตร สุจริตไทยสำหรับนักธุรกิจ โดยเครือขายสุจริตไทย 

 

 

 

 

 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ก.ค. 2563 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท 

ม.ค. - ธ.ค. 2564 เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน 

ก.ค. 2563 - พ.ค. 2564 กรรมการบริหาร 

2560 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

2537 - 2560 ผูจัดการฝายการเงิน 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

79,329 หุน คิดเปน 0.01 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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นางสาวสาวิตตรี พ่ึงรัศมี 
อายุ 47 ป 
◆  กรรมการบริหาร 

◆  ผูชวยกรรมการผูจัดการ (รับผิดชอบสูงสดุในสายงานบัญชี บรหิารการเงิน  

และงบประมาณ - CFO) 

◆  เลขานุการคณะกรรมการลงทุน 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนงผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชี บริหารการเงิน และ

งบประมาณ (CFO) และดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร : 23 กรกฎาคม 2563   

การศึกษา 

◆ บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

◆ บัญชีบัณฑติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

◆ มินิ MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

◆ หลักสูตร การปองกันการทุจริตในองคกร รุนท่ี 11 

◆ หลักสูตร นักบัญชีภาษีอากร 

◆  หลักส ูตร Financial Model 1-3  Fundamentals of 

Finance, Feasibility Study and Financial Projection 

and DCF รุนท่ี 1/63 

โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
◆  หลักสูตร บรรษัทภิบาลสำหรับผูบริหาร กรมพัฒนาธุรกิจ 

◆  หลักสูตร การพัฒนาผู นำหลักสูตร 1 และหลักสูตร 2 

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 

◆  หลักสูตร การเตรียมความพรอมทางบัญชีและการเงิน  

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ก.ค. 2563 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

 ผูบริหารสูงสุดสายงานบัญชี บริหาร

การเงินและงบประมาณ (CFO) 

ก.พ. 2563 - ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการลงทุน 

2562 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

2554 - 2562 ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี 

 

 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

- ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี 
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นางสาวกษมล แสนใจธรรม 
อายุ 35 ป 

◆  ผูควบคุมดูแลการทำบัญช ี
 

วันที่เขาดำรงตำแหนงผูควบคุมดูแลการทำบัญชี : 30 กรกฎาคม 2564 

 

การศึกษา 

◆ บรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

◆ บัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

ประวัติการอบรม 

◆ หลักสูตร สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ป 2564 

◆ หลักสูตร PDPA for accounting and finance 

◆ หลักสูตร update กฏหมายภาษีอากร 2564 

◆ หลักสูตร ประเด็นท่ีนาสนใจของ TFRS for NPAEs 

◆  หลักสูตร การบริหารสัญญาและความเสี่ยงของงานกอสราง 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2564 - ปจจุบัน ผูจัดการบัญชี 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

ธ.ค. 2557 - เม.ย. 2564 รองผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝาย

บัญชีและการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

- ไมมี - 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 2 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารและ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
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รายชื่อกรรมการ 

และผูบริหาร บริษัท 1-3 4-8 9-13 14-16 17-19 20 21 22-28 

นางประพีร  ปุยพันธวงศ C CED (1) 

D, ED (2) 

C (3) 

       

นายนริศ   ศรีนวล LID, CAC, CRMC, CSC         

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ID, CNCG, AC, CSC          

นายปราโมทย อินสวาง ID, CCRMC, IC, CSC         

นายปริญช ผลนิวาศ ID, CIC, AC, NCG        D (28) 

นายปญญ เกษมทรัพย ID, NCG, AC, CSC 

       

MD (22) 

ID (23) 

IC, AC (24) 

ID, AC, IC 

(27) 

ID (29) 

นายสงวน ตังเดชะหริัญ D, CRMC, IC         

นายชัยวัฒน เลิศวนารินทร ID, CRMC 
       

M (25) 

D (26) 

นายโอฬาร ปุยพันธวงศ D, IC, CRMC, NCG D (3)      D  

นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต D, CED, CEO, CCSC, 

IC, CRMC 
 D (4-7) D  D D   

นายไพฑูรย กำชัย D, ED, MD, IC, CRMC, 

CSC 
 

D  

(4-5,8) 
  D    

นายรักษา สารณาคมนกุล M, ED         

นายนรินทร เอกพินิฐสร ิ M, ED         

นายฉัตรชัย พืชผล M, ED         

นางสาวรัชนีวิภา ปุยพันธวงศ M, ED         

นางสาวสาวิตตรี พ่ึงรัศม ี ED, CFO         
 

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, ID = กรรมการอิสระ, CED = ประธานกรรมการบริหาร, 

 ED = กรรมการบริหาร, CEO = ประธานเจาหนาท่ีบริหาร, MD = กรรมการผูจดัการ 

 M = ผูบริหาร, CFO = ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี บริหารการเงิน และงบประมาณ 

 CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ 

 CNCG = ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ,  

NCG = กรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

 CCRMC = ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคกร, CRMC = กรรมการบริหารความเสีย่งองคกร 

 CIC = ประธานกรรมการลงทุน, IC = กรรมการลงทุน 

 CCSC = ประธานกรรมการความยั่งยืน, CSC = กรรมการความยั่งยืน 
 

บริษัทยอย / บริษัทรวม / บริษัทท่ีเก่ียวของ 

1. บริษัท ประชุมชาง จำกัด  
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2. บริษัท ดีเอ็นเอ็น จำกัด 

3. บริษัท พีพี ลุกซ จำกัด 

4. บริษัท เด็มโก เอ็นเนอรจี แอนด ยูทิลิตี้ จำกัด 

5. บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด 

6. บริษัท อีโอลัส เพาเวอร จำกัด 

7. บริษัท เฟรส โคราช วินด จำกัด 

8. บริษัท เค.อาร.ทู จำกัด จำกัด 

9. บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เด็มโก เพาเวอร 6 จำกัด 

10. บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ เด็มโก เพาเวอร 11 จำกัด 

11. บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จำกัด  

12. บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16 จำกัด 

13. บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จำกัด 

14. บริษัท อินโดไชนา กรีนเอ็นเนอรยี่ จำกัด 

15. บริษัท แมโขง กรีนพาวเวอร จำกัด 

16. บริษัท อุดรธานีโซลารพาวเวอร จำกัด 

17. บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จำกัด 

18. บริษัท ซินแกส ลพบุรี จำกัด 

19. บริษัท ซินแกส มหาสารคาม จำกัด 

20. บริษัท เด็มโก เดอลาว 

21. บริษัท พีพี โหมด จำกัด 

22. บริษัท คอมพาสลอว จำกัด 

23. บริษัท วินทคอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

24. บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) 

25. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

26. บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) 

27. บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จำกัด (มหาชน) 

28. บริษัท บริหารสินทรัพย ไนท คลับ แคปปตอล จำกัด (มหาชน) 

29. บริษัท คอปเปอรไวรด จำกัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบ 

และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
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นางสาว วรรณฤดี สุวพันธ 
อายุ 53 ป 
◆ รองกรรมการผูจัดการ ผูบรหิารสูงสดุสำนักงานตรวจสอบ 

◆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

◆ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

◆ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : ดานการกำกับดูแลกิจการ 
 

วันท่ีเขาดำรงตำแหนงผูบริหารสูงสุดสำนักงานตรวจสอบ : 1 กรกฎาคม 2563   

 

การศึกษา 

◆ ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารการเงิน) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

◆ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
 

ประวัติการอบรม 

◆ หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

◆ โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคล

ท่ัวไป รุนท่ี 10 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

◆  โครงการอบรมผูทำบัญชีเพ่ือใหมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด

ใน พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 กรมทะเบียนการคา 

กระทรวงพาณิชย 

◆  ห ล ั ก ส ู ต ร  Audit Working Paper Audit Evidence 

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 

◆ หลักสูตรผู ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน QMS 

Internal Audit (ISO 9001 : 2000) 

◆ หลักสูตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน

องคกร หอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

◆ หลักสูตร เจาะลึก TFRS/TAS ใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ี

สำคัญ สภาวิชาชีพบัญชี 

◆ หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG 

15/2014)  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ หล ักส ูตร Internal Audit’s Challenge in Value Adding  

สภาวิชาชีพบัญชี 

◆ หลักสูตร การปราบปรามโดย ปปช.ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจเอกชน 

◆Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating 

with Strategy and Performance 

◆ การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรฐานการตอตานการ

คอรรัปชัน สภาวิชาชีพบัญชี  

◆ หลักสูตรCompany Reporting Program (CRP 22/2018) 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating 

with Strategy and Performance ตลาดหล ักทร ัพย แหง

ประเทศไทย  

◆ การวิเคราะหความเสี่ยงและประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน 

( Sustainability Risk and Materiality Analysis) ต ล าด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

◆ การประเม ินผลและการจัดการขอมูลดานความยั ่งยืน 

(Sustainability Evaluation & Data Management) ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

◆ การจัดทำรายงานความยั ่งยืน (Sustainability Reporting) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

◆ หลักสูตร กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินการโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

◆ หลักสูตร Fraud Audit ดำเนินการโดยสมาคมผูตรวจสอบ

ภายในแหงประเทศไทย 

◆  ห ล ั ก ส ู ต ร  Corruption Risk & Control Workshop 

(CRC2/2019) ดำเนินการโดย สถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

◆ สัมมนาประเด็นที่ผูสอบบัญชีตองพิจารณาในการปฏบัิติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 TFRS 15 และ

ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่พบของบริษัท

จดทะเบียน 

◆ หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  

ดำเนินการโดย สภาวิชาชีพบัญชี  

◆ หลักสูตร การบริหารจัดการปญหาการทุจริตในองคกร รุนท่ี 

1 ดำเนินการโดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัรามคำแหง  
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◆  ส ั ม ม น า  “ The Study of Audit Adjustments and 

Relationship between Characteristics of Financial 

Statement Preparers and Audit Adjustments”  

◆ หลักสูตร พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 กระบวนการและแนวปฎิบัติ รุ น 12 ThaiLaw 

Training 

◆ หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program 

(ITG 14/2020) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 121/2021) 

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

◆ การรายงานความยั ่งยืนตามกลุ มอุตสาหกรรม (กลุม

ทรัพยากร)  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ประวัติการทำงาน 5 ป ยอนหลัง 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

ม.ค. 2565 - ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการและความยั่งยืน 

2563 - ปจจุบัน รองกรรมการผู จ ัดการ สำนักงาน

ตรวจสอบ 

2549 - ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2549 - ธ.ค. 2564 เลขาน ุการคณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแล

กิจการ 

2560 - มิ.ย. 2563 ผู ชวยกรรมการผูจัดการ สำนักงาน

ตรวจสอบ 

2549 - 2560 ผูจัดการฝายตรวจสอบ  

2545 - 2548 ผูจัดการฝายการเงิน 
 

การดำรงตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี - 

การดำรงตำแหนงในบริษัท/กจิการอ่ืน - ไมมี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

ไมมีการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการดงักลาว 
 

ขอพิพาททางกฎหมายที่เปนคดีอาญาในศาลที่ไมใช 

คดีลหุโทษ - ไมมี - 
 

จำนวนการถือหุนสามัญของบริษัท 

• ของตัวเอง 

224,847 หุน คิดเปน 0.03 % 

• ของคูสมรส/บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

- ไมมี - 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี - 

 

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาสำนักงานตรวจสอบ 

1. สอบทานแผนการตรวจสอบประจำป ของหนวยงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานกำกับและควบคุมโดยใชแนวทางการ

ประเมินความเสี่ยงขององคกร ซึ่งหมายความรวมถึงความเห็นของของฝายจัดการ เก่ียวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน 

และนำเสนอแผนการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ืออนุมัต ิ

2. ติดตามการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวในแผนงานประจำปของหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานกำกับและควบคุม

ตามท่ีไดรับอนุมัติ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับงานสำนักงานตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 

5. จัดใหมีบุคลากรในสำนักงานตรวจสอบ ท่ีมีความรู ทักษะ ประสบการณ ตามท่ีกำหนดไวในกฎบัตร 

6. นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการเพ่ือรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสำนักงาน

ตรวจสอบ สรุปประเด็นสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

7. รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับแนวโนม และแนวปฏิบัติใหมๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ 

8. นำเสนอเปาหมาย และแนวทางการวัดผลงานของหนวยตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี องคกรกำกับดูแลอ่ืน และประสานงานการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

10. ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยงภายใตภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีกำหนดตามกฎบัตรอยางเหมาะสม 
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11. รายงานประเด็นสำคัญเก่ียวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท รวมถึงบริษัทยอย/บริษัทรวม และแนวทาง

ในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมน้ัน ๆ 

12. ใหขอเสนอแนะแกฝายจัดการเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และมีการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี 
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เอกสารแนบ 4 สินทรพัยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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ทรพัยส์ินถาวรหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีเด็มโกใ้ชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย 

   หน่วย : ลา้นบาท 

รายการทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญช ี ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 8 แปลง ตั้งอยูท่ี ต.สวนพริกไทย          

อ.เมือง จ.ปทุมธานี รวมเน้ือท่ี 12-3-78 ไร 

เปนเจาของ 33.19  ไมม ี

 พรอมอาคารสำนักงาน 2 หลังและอาคาร 

 เก็บสินคา 1 หลัง 

เปนเจาของ 21.98  ไมม ี

2. ท่ีดิน 2 แปลง ตั้งอยูท่ี ต. บอตรง 

อ.หนองมวง จ.ลพบุรี รวมเน้ือท่ี 41-1-9 ไร 

พรอมอาคารสิ่งปลูกสราง 24 หลัง 

 

เปนเจาของ 

เปนเจาของ 

 

6.13 

23.75 

 

จำนองกับสถานบันการเงิน 

ไมม ี

รวม  85.05  

 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาของเด็มโก ไดแก ลูกหนี้จากงานขายและลูกหนี้จากงานบริการและงานผลิตเสาโครงเหล็กเพื่อขาย สำหรับ

ลูกหนี้จากงานขาย เด็มโกมีนโยบายขายสินคาเปนเงินสดสำหรับลูกคาใหม และจะพิจารณาใหเครดิตเบื้องตน 15 - 30 วัน เมื่อมี

การซื้อ-ขาย สม่ำเสมอ โดยเดม็โกเรียกหลักประกันเปนเช็ครับลวงหนา  หลังจากน้ันจึงพิจารณาขยายเครดิตใหแกลูกคาไมเกิน 60  วัน 

สำหรับลูกหน้ีงานบริการและงานผลิตเสาโครงเหล็กเพ่ือขายใหแกลูกคารายใหญ เด็มโกจะจัดประเภทเปนงานโครงการมีระยะเวลา

เครดิตหลังสงมอบงาน ประมาณ 60 - 120 วัน 
 

สินคาคงคลัง 

สินคาคงคลังที่ใชในงานรับเหมากอสราง และงานผลิตเสาโครงเหล็ก เด็มโกมีการจัดเก็บสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ  

30 - 60 วัน ในกรณีท่ีมีสินคาคงคลังลาสมัย (อายุเกินกวา 1 ปข้ึนไป) หรือสินคาท่ีคาดวาจะไมไดใชอีก เด็มโกมีนโยบายท่ีจะขายใน

ราคาตลาด หรือราคาท่ีเหมาะสมโดยจะพิจารณาเปนแตละรายการ  

 สินคาคงคลังท่ีมีไวเพ่ือขายประเภทงานสั่งผลิตเสาโครงเหล็ก เด็มโกมีการจัดเก็บสินคาคงคลังเฉลี่ยประมาณ 30 - 60 วัน 
 

สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว 

บริษัทรวมท้ังสามแหง ไดทำสัญญาเชาท่ีดิน เพ่ือใชเปนสถานท่ีกอสรางโรงผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยมี

กำหนดระยะเวลา 30 ป ซึ่งมีความสอดคลองกับระยะเวลาตามสัญญา PPA ท่ีบริษัทไดทำสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

ที่ดินและอาคารที่ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เด็มโกมีท่ีดินไมไดใชงานมีมลูคาทางบัญชีรวม 7.84 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

รายการทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญช ี ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดิน 4 แปลง ตั้งอยูท่ี ต.แคตก อ.บางไทร  

จ.พระนครศรีอยุธยา รวมเน้ือท่ี 2-0-0 ไร 
เปนเจาของ 3.44 ไมม ี

2. ท่ีดิน 1 แปลง ตั้งอยูท่ี ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี  

จ.ปทุมธานี รวมเน้ือท่ี  0-2-61 ไร 
เปนเจาของ 4.40 ไมม ี

รวม  7.84  
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

เด็มโกมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่ควบคุมรวมกัน วัตถุประสงคเพื่อการขยายธุรกิจและการ

รับผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่สม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจงานบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เอื้อตอ

การดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก 

 ท้ังน้ี สัดสวนการถือหุนของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดแสดงภาพไวในหัวขอโครงสรางกลุมบริษัท 
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกบัดแูลกิจการ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัติคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ไดเผยแพรอยูในเว็ปไซตของ

บริษัท ภายใตหัวขอการกำกับดูแลกิจการ / กฎบัตร 

 

   
https://www.demco.co.th 
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2564 ปรากฏอยูใน สวนท่ี 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

แบบ 56-1 One Report/รายงานประจำป 2564 

 
342 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาปกหลัง 


