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นโยบายการพฒันาความยัง่ยืนองค์กร 

เด็มโก้ได้ดาํเนินธุรกิจด้วยการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร            

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการบริหารองค์กร โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความ                

มีเหตุผลและการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั โดยมีความรู้และคุณธรรมเป็นเง่ือนไข  ด้วยความมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจ          

บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ภายใตพ้ื้นฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด 

คือความย ัง่ยืนของเด็มโก ้อนัก่อให้เกิดคุณค่าร่วมดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ในห่วงโซ่คุณค่าของเด็มโก ้

และเพื่อยกระดบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายพฒันาความย ัง่ยืนองคก์รเพื่อถือ

เป็นแนวทางดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไวด้งัน้ี 

คํานิยาม 

     เด็มโก้         หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 

     กลุ่มบริษัทเด็มโก้  หมายถึง บริษทั เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) (เด็มโก)้ บริษทั เด็มโก ้เพาเวอร์ จาํกดั (DP)  

 บริษทั เด็มโก ้เดอลาว จาํกดั (DDL) และบริษทั เด็มโก ้เอน็เนอจี แอนด ์ยทิูลิต้ี จาํกดั  

 (DEU) 

1. ปรัชญา 

เด็มโก ้ยึดมัน่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐาน การจดัการองคก์รอยา่งสมดุล 

โดยคาํนึงถึงการสร้างความเขม้แข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอย่างย ัง่ยืนควบคู่กบัความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อ

เศรษฐกิจ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เป็นสําคญั ทุกกิจกรรมของเด็มโก ้จะตอ้งดาํเนินการ

บนหลกัการของความย ัง่ยืนและมุ่งผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดาํรงการยอมรับและความ

เช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

2. นโยบาย 

2.1 กลยุทธ์ความยัง่ยืน 

1) กาํหนดใหมี้กลยทุธ์การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รท่ีครอบคลุมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหาร

ความเส่ียงองคก์ร โครงการและความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) กาํหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความย ัง่ยืนของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและธรรมาภิบาล และให้พิจารณาเป็นประเด็น
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สําคญัในการวางแผนธุรกิจ การตดัสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการดาํเนินงาน เพื่อรักษาความ

มัน่คงและย ัง่ยนืขององคก์ร 

2.2 ธรรมาภิบาล 

1) ยึดถือหลกัคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังาน พร้อมทั้งปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีการและมาตรฐานท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวแ้ละท่ีสากล

ยดึถือปฏิบติั 

2) ยึดถือและปฏิบติัตามแนวทางและวิธีปฏิบติัท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณบริษทั รวมทั้งนโยบาย 

ระเบียบ ประกาศ คาํสั่งของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง 

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นโยบายบญัชีและการเงิน นโยบายเก่ียวกบัผูถื้อหุ้น พนักงาน 

สังคมและส่ิงแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ นโยบายการกาํกบัดูแล

ความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

2.3 เศรษฐกจิ 

1) แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานในทุกกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง โดย         

มีการกาํหนดเป้าหมาย วธีิการวดัผล การติดตาม และการประเมินความย ัง่ยนืของกิจกรรม 

2) พฒันาและส่งเสริมนวตักรรมองคก์ร และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ใหเ้ป็นกลยทุธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

และความเติบโตขององคก์รในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ดาํเนินธุรกิจตามแนว

ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) กระตุ้นจิตสํานึกและปลูกฝังวฒันธรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปกป้องดูแล 

ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

2) ตั้งเป้าหมายอุบติัเหตุจากการทาํงานเป็น “ศูนย”์ โดยตอ้งพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานด้าน

ความปลอดภยัให้สูงกว่าท่ีเกณฑ์กฎหมายกาํหนด พร้อมทั้งห้ามดาํเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการ

ควบคุมความปลอดภยั รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภยั และการอบรมด้านความปลอดภยั         

ท่ีรองรับอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
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2.5 สิทธิมนุษยชน 

1) ปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งโดยไม่เลือกปฏิบติั ใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียม มอบหมายงานให้เพียงพอ

ตามความสามารถและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ห้ามการจา้งแรงงานท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 18 ปี และแรงงาน

ผดิกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนกังานและลูกจา้งของคู่คา้ และ / หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2) ดูแลและคุม้ครองความปลอดภยัแก่พนกังานลูกจา้ง และทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้โดยไม่ให้

กระทบกบัสิทธิและความปลอดภยัของผูอ่ื้น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาขอ้มูลลบั 

การเปิดเผยขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

3) เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้งของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้และคู่คา้ดว้ยความ

เสมอภาคและคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

2.6 สังคมและชุมชน 

1) ลงทุนพฒันาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้และ

ทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทาํงานท่ีปลอดภยั กระตุ้นให้เกิด

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และทาํงานไดเ้ตม็ศกัยภาพและขีดความสามารถ 

2) ตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการตามสัญญาอยา่งครบถว้น 

3) เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการเปิดกวา้งรับ

ฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใส และสร้างสรรค์ ปฏิบติัต่อกนัอย่างเท่าเทียม และ

เคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติและความเขม้แขง็ของชุมชน 

4) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พนัธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผูมี้

ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เพื่อมีส่วนในการพฒันา และ / หรือประยุกตใ์ชม้าตรฐานและวิธีปฏิบติัดา้นความ

ย ัง่ยนืท่ีดีของอุตสาหกรรม และ / หรือภาคส่วนต่าง ๆ 

2.7 ส่ิงแวดล้อมและการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  

1) ดาํเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งลงทุนพฒันา และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง

แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจดัการและควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดียิง่ข้ึน 
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2) คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการปล่อย

มลพิษ ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน 

และสังคมใหน้อ้ยท่ีสุด 

3) กาํหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การผลิตโครงเหล็ก และการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัเด็มโก ้กาํหนดวธีิการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

มีต่อการผลิตและธุรกิจ แสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และ

วธีิการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

2.8 การเปิดเผยข้อมูล 

1) เปิดเผยนโยบายพฒันาความย ัง่ยืน ขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นความย ัง่ยืนและผลการดาํเนินงานในทุก

มิติ ตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมาตรฐานท่ีสากลยอมรับอยา่ง

เพียงพอ โปร่งใส และในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร

อยา่งย ัง่ยนื 

2) เปิดเผยนโยบายฉบบัน้ีแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผูมี้ส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบติัในการ

ปฏิบติังาน และดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัเด็มโก ้

2.9 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 

1) สร้างความตระหนกัและปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานโดยจดัใหมี้การส่ือสารอยา่ง

ทัว่ถึงและการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีในการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจเป็นประจาํทุกปี 

2) สร้างความตระหนกัและปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้แก่ผูบ้ริหาร

และพนกังาน โดยการส่ือสารอยา่งทัว่ถึง และการฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และสังคมท่ีมีนยัสาํคญัต่อความย ัง่ยนืขององคก์รเป็นประจาํทุกปี 

2.10  การปฏิบัติตามนโยบาย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งทุกระดบัและทุกคน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมและปฏิบติังาน

ให้สอดคลอ้งกบันโยบายพฒันาความย ัง่ยืนฉบบัน้ี จนเป็นวฒันธรรมดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงประโยชน์      

ท่ีสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 



    
บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของเด็มโกแ้ละบริษทัในกลุ่มบริษทัเด็มโกมี้หนา้ท่ีสนบัสนุน ผลกัดนั 

และปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนืท่ีกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายน้ีไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและความยัง่ยนื คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2565 และไดรั้บการอนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 


