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นโยบายพฒันาความยัง่ยืน 

 

 เดม็โกไ้ด ้ด ำเนินธุรกิจดว้ยกำรนอ้มน ำหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร มำใชใ้นกำรบริหำรองคก์ร โดยค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมี
เหตุผลและกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั โดยมีควำมรู้และคุณธรรมเป็นเง่ือนไข  ดว้ยควำมมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจบน
พื้นฐำนของทำงสำยกลำงและควำมไม่ประมำท ภำยใตพ้ื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมีเป้ำหมำย
สูงสุด คือควำมย ัง่ยนืของเด็มโก ้อนัก่อใหเ้กิดคุณค่ำร่วมดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในห่วงโซ่คุณค่ำ
ของเดม็โก ้และเพื่อยกระดบักำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื คณะกรรมกำรบริษทั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยพฒันำควำมย ัง่ยนื
องคก์รเพื่อถือเป็นแนวทำงด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเดม็โก ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ไวด้งัน้ี 

1. ปรัชญา 

เด็มโก ้ยดึมัน่กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำน กำรจดักำรองคก์รอยำ่ง
สมดุล โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมเขม้แข็ง และกำรเจริญเติบโตของกิจกำรอย่ำงย ัง่ยืนควบคู่กบัควำม
รับผิดชอบท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เป็นส ำคญั ทุก
กิจกรรมของเด็มโก ้จะตอ้งด ำเนินกำรบนหลกักำรของควำมย ัง่ยืนและมุ่งผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืน เพื่อสร้ำง
คุณค่ำร่วมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ด ำรงกำรยอมรับและควำมเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย 

2. นโยบาย 

2.1 กลยุทธ์ความยัง่ยืน 

1) ก ำหนดใหมี้กลยทุธ์กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืขององคก์รท่ีครอบคลุมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำร
บริหำรควำมเส่ียงองคก์ร โครงกำรและควำมเส่ียงใหม่ท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 

2) ก ำหนดให้มีกำรประเมินและตอบสนองประเด็นควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อควำมย ัง่ยืนของ
บริษทั ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและธรรมำภิบำล และให้พิจำรณำเป็นประเด็น
ส ำคญัในกำรวำงแผนธุรกิจ กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ และกระบวนกำรด ำเนินงำน เพื่อรักษำควำม
มัน่คงและย ัง่ยนืขององคก์ร 

2.2 ธรรมาภิบาล 

1) ยึดถือหลกัคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำน พร้อมทั้ง
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีกำรและมำตรฐำนท่ีหน่วยงำนก ำกบัดูแลก ำหนดไว้
และท่ีสำกลยดึถือปฏิบติั 

2) ยดึถือและปฏิบติัตำมแนวทำงและวิธีปฏิบติัท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณบริษทั รวมทั้งนโยบำย 
ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่งของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำรควำม
เส่ียง กำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ นโยบำยบญัชีและกำรเงิน นโยบำยเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น 
พนกังำน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำ
มยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กำรใชง้ำนระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ นโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลควำมมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นตน้ 
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2.3 เศรษฐกจิ 

1)  แสวงหำแนวทำงพฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในทุกกิจกรรมอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิธีกำรวดัผล กำรติดตำม และกำรประเมินควำมย ัง่ยนืของกิจกรรม 

2) พฒันำและส่งเสริมนวตักรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและควำมเติบโตขององค์กรในระยะยำว ตลอดจนประโยชน์ร่วมด้ำนสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นัธมิตร คู่คำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจตำม
แนวทำงกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1)   กระตุน้จิตส ำนึกและปลูกฝังวฒันธรรมดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั กำรปกป้องดูแล 
ส่ิงแวดลอ้ม และควำมรับผดิชอบต่อสงัคมอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

2)  ตั้งเป้ำหมำยอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนเป็น “ศูนย”์ โดยตอ้งพฒันำ ปรับปรุง ยกระดบัมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยให้เหนือกว่ำท่ีเกณฑ์กฎหมำยก ำหนด พร้อมทั้ งห้ำมด ำเนินกำรใดท่ี
ปรำศจำกมำตรกำรควบคุมควำมปลอดภยั รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั และกำร
อบรมดำ้นควำมปลอดภยัท่ีรองรับอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 

2.5 สิทธิมนุษยชน 

1)   ปฏิบติัต่อพนกังำนและลูกจำ้งโดยไม่เลือกปฏิบติั ให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียม มอบหมำยงำนให้
เพียงพอตำมควำมสำมำรถและผลตอบแทนท่ีเหมำะสม ห้ำมกำรจำ้งแรงงำนท่ีมีอำยตุ  ่ำกว่ำ 18 

ปี และแรงงำนผดิกฎหมำย โดยครอบคลุมถึงพนกังำนและลูกจำ้งของคู่คำ้ และ/หรือผูมี้ส่วนได้
เสีย 

2)   ดูแลและคุม้ครองควำมปลอดภยัแก่พนกังำนลูกจำ้ง และทรัพยสิ์นของบริษทั โดยไม่ใหก้ระทบ
กบัสิทธิและควำมปลอดภยัของผูอ่ื้น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล กำรเก็บรักษำขอ้มูลลบั 
กำรเปิดเผยขอ้มูล และกำรใชป้ระโยชน์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

3)   เคำรพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบติัต่อพนักงำนและลูกจำ้งของบริษทั และคู่คำ้ดว้ยควำมเสมอ
ภำคและค ำนึงถึงศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์

2.6 สังคมและชุมชน 

1) ลงทุนพฒันำศกัยภำพควำมสำมำรถของพนักงำนดว้ยกำรสนับสนุนกำรอบรมให้ควำมรู้และ
ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต่ำง ๆ พร้อมทั้งสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั กระตุน้ใหเ้กิด
ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์และท ำงำนไดเ้ตม็ศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถ 

2) ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ทั้งในดำ้นปริมำณและคุณภำพ
ของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรตำมสญัญำอยำ่งครบถว้น 

3) เสริมสร้ำงและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยกำรเปิด
กวำ้งรับฟังควำมคิดเห็น กำรปรึกษำหำรืออยำ่งโปร่งใส และสร้ำงสรรค ์ปฏิบติัต่อกนัอยำ่งเท่ำ
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เทียม และเคำรพในควำมแตกต่ำง ตลอดจนสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและควำมเขม้แขง็
ของชุมชน 

4) ให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำครัฐ สมำคมอุตสำหกรรม พนัธมิตรธุรกิจ ภำคประชำสังคม 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ เพื่อมีส่วนในกำรพฒันำ และ/หรือประยกุตใ์ชม้ำตรฐำนและวิธี
ปฏิบติัดำ้นควำมย ัง่ยนืท่ีดีของอุตสำหกรรม และ/หรือภำคส่วนต่ำง ๆ 

2.7 ส่ิงแวดล้อมและการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
1) ด ำเนินกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพตำมเกณฑข์องกฎหมำย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งลงทุนพฒันำ และปรับปรุงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งแสวงหำมำตรกำรและวิธีกำรใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภำพกำรจดักำรและควบคุม
คุณภำพส่ิงแวดลอ้มท่ีดียิง่ข้ึน 

2) คิดคน้และแสวงหำแนวทำงและวิธีกำรลดกำรใชท้รัพยำกรและพลงังำน ตลอดจนลดกำรปล่อย
มลสำร ของเสีย และก๊ำซเรือนกระจก เพื่อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ชุมชน และสังคมใหน้อ้ยท่ีสุด 

3) ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรผลิตโครงเหล็ก และกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ก ำหนดวิธีกำรประเมินควำมเส่ียงและผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ี
มีต่อกำรผลิตและธุรกิจ แสวงหำมำตรกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยำกำศ 
และวิธีกำรตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ เพื่อใหธุ้รกิจสำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คง
และย ัง่ยนื 

2.8 การเปิดเผยข้อมูล 

1) เปิดเผยนโยบำยพฒันำควำมย ัง่ยนื ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมย ัง่ยนืและผลกำรด ำเนินงำน
ในทุกมิติ ตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมำตรฐำนท่ีสำกล
ยอมรับอยำ่งเพียงพอ โปร่งใส และในเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ใน
กำรพฒันำองคก์รอยำ่งย ัง่ยนื 

2) เปิดเผยนโยบำยฉบบัน้ีแก่พนกังำน ลูกจำ้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทรำบและถือปฏิบติัในกำร
ปฏิบติังำน และด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

2.9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป็นวฒันธรรม
องค์กร 

1) สร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังจิตส ำนึกท่ีดีให้แก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนโดยจัดให้มีกำร
ส่ือสำรอยำ่งทัว่ถึง และกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในกำรปฏิบติังำนและกำรด ำเนินธุรกิจเป็นประจ ำทุกปี 

2) สร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้แก่
ผูบ้ริหำรและพนกังำน โดยกำรส่ือสำรอยำ่งทัว่ถึง และกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัประเด็น
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีมีนยัส ำคญัต่อควำมย ัง่ยนืขององคก์รเป็นประจ ำทุกปี 
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2.10 การปฏิบัติตามนโยบาย 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนและลูกจำ้งทุกระดบัและทุกคน มีหนำ้ท่ีสนับสนุน ส่งเสริมและ
ปฏิบติังำนให้สอดคลอ้งกบันโยบำยพฒันำควำมย ัง่ยืนฉบบัน้ี จนเป็นวฒันธรรมด ำเนินงำนท่ี
ค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีสมดุลทั้งดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 


