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สารประธานกรรมการ 

ในรอบปีของการด าเนินงานทีผ่่านมา ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง 

ตลอดเวลาทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการสนับสนุนการก ากบัดแูลกจิการทีเ่ขม้งวด 

ของภาครฐั บรษิทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) “เด็มโก”้ ยงัคงด าเนินธรุกจิเพือ่การเจรญิ 

เตบิโตอยา่งมั่นคง สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ควบคูไ่ปกบั 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยเด็มโกไ้ดน้ าแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาท 

สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มาปรบัใชใ้นการด าเนินธรุกจิ  

ในกระบวนการท างานตา่งๆ ใหอ้ยูบ่นหลกัของความซือ่สตัยส์จุรติ มคีณุธรรม สง่เสรมิและ 

พฒันาบุคลากรทกุระดบัของเด็มโกใ้หท้ างานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่เศรษฐกจิ 

สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร การขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมาย

ดงักลา่ว ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของเด็มโก ้มสีว่นส าคญัในการผลกัดนัองคก์ร

ใหเ้ตบิโต สามารถสรา้งผลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ และเกือ้หนุนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั ขณะ

เดยีวกนัเด็มโกต้อ้งด าเนินงานดว้ยความระมดัระวงัเพือ่ลดผลกระทบดา้นลบใหน้อ้ยทีส่ดุ  

 

เด็มโกไ้ดว้างยุทธศาสตรก์ารเตบิโตอย่างยั่งยนืในระยะ 5 ปี จะยงัคงเดนิตามหลกัการการพฒันา

อย่างยั่งยนืต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัมีอตัราการเจรญิเตบิโตของรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ มีผลก าไรที่

มั่นคงต่อเน่ือง มอีตัราผลตอบแทนการด าเนินงานธรุกจิทีคุ่ม้การลงทุน มแีหล่งรายไดก้ารด าเนินงานจาก

ธุรกจิหลายดา้นเพื่อกระจายความเสี่ยง มีการบรหิารทางการเงินที่มีประสิทธภิาพสูง ด าเนินธุรกจิและ

ตลาดครอบคลุมในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น (CLMV) มีธุรกิจการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนและการ

พฒันาประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน  มีการบรหิารจดัการทีด่ ีมีธรรมาภบิาล มีการบรหิารความเสีย่งที่

ไดร้บัการก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคก์รควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

จรยิธรรมธรุกจิ ความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ทีไ่ดร้บัการก ากบัดูแลจากคณะกรรมการสรรหา 

คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามล าดบั 

ในขณะเดยีวกนัเด็มโกมุ่้งมั่นในการด าเนินงานดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โดยประกาศ

เจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) และด าเนินการ

ยืน่ขอต่อใบรบัรอง (Recertification) ในไตรมาส 4/2561 ซึง่เด็มโกไ้ดม้กีารพฒันาการสือ่สารนโยบาย 

พัฒนาการรบัรู เ้ร ือ่งการต่อตา้นการทุจรติในหมู่พนักงาน และผูบ้รหิาร เพื่อเป็นเคร ือ่งมือในการ

ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ดว้ย 

ในนามบรษิทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ดฉัินขอขอบคุณผูม้ีส่วนไดเ้สยีทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ 

ความรว่มมอื และความเขา้ใจในการด าเนินกจิการของเด็มโก ้รวมถงึความทุ่มเทของพนักงานทีเ่ป็นแรง

ขบัเคลื่อนส าคญัในการน าองคก์รสู่ความส าเร็จ ดิฉันเชือ่มั่นว่าแนวทางที่เด็มโกก้ าลงัด าเนินไปนี ้จะ

สามารถน าพาใหเ้ตบิโตอยา่งมั่นคง มั่งคัง่ และยัง่ยนืตอ่ไป 

                

         

  (นางประพรี ์ ปุ้ ยพนัธวงศ)์    

    ประธานกรรมการบรษิทั 
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รายงานความยัง่ยนืฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้เป็นฉบบัที ่3 โดยยดึความสอดคลอ้งกบัรายงานประจ าปี 

โดยแสดงขอบเขตขอ้มูล ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2561 จนถงึ 31 ธนัวาคม 2561 จดุประสงคห์ลกัของรายงาน

ฉบบันีก็้เพือ่แสดงความมุ่งมั่นในการด าเนินงานดา้นความยัง่ยนืของเด็มโก ้การน าเสนอขอ้มูลทีน่่าเช ือ่ถอื

และมคีณุภาพ โดยการแสดงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน รวมทัง้ผลของการด าเนินงานใน 3 มติ ิอนั

ไดแ้ก ่เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

และเด็มโกม้คีวามมุ่งมั่นทีจ่ะจดัท ารายงานความยัง่ยนืตอ่ไปทกุๆ ปี  โดยไดค้รอบคลมุประเด็นที่

ส าคญัตอ่การด าเนินธรุกจิอยา่งยัง่ยนื และความคาดหวงัตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของเด็มโก ้
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รูจ้กั บรษิทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

 

ชือ่ในตลาดหุน้  :  DEMCO 

กลุม่อตุสาหกรรม/หมวดอตุสาหกรรม ทรพัยากร / พลงังานและสาธารณูปโภค 

ทะเบยีนบรษิทัมหาชนเลขที ่  0107549000092  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี   0107549000092 

 

ธรุกจิของเรา 

 

ด าเนินกจิการ ใหบ้รกิารออกแบบ จดัหา กอ่สรา้งและตดิตัง้แบบครบวงจรในงานระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบ

สายสง่ไฟฟ้าแรงสงู งานกอ่สรา้งสถานีไฟฟ้าแรงสงู – สถานีไฟฟ้ายอ่ย งานระบบไฟฟ้าและเคร ือ่งกล งาน

ดา้นพลงังานทดแทน งานดา้นอนุรกัษพ์ลงังาน งานกอ่สรา้งเสาโทรคมนาคม งานสือ่สารและอาณัติ

สญัญาณ รวมทัง้ผลติและจ าหน่ายเสาโครงเหล็กส าหรบัระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู ระบบเสาโทรคมนาคม 

และเป็นผูล้งทนุในโครงการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมุนเวยีน ทัง้พลงังานลมและพลงังานแสงอาทติย ์ ซ ึง่

เป็นธรุกจิทีม่กีารเตบิโตสอดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิและการพฒันาระบบพลงังานของ

ประเทศ  

 

วนัจดทะเบยีนจดัตัง้  :     1 มถินุายน  2535 

เขา้จดทะเบยีนในตลาดเอ็มเอไอ (mai) 14 ธนัวาคม 2549 

ยา้ยหลกัทรพัยเ์ขา้ซ ือ้ขายใน  4 กมุภาพนัธ ์2554 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

ส านักงานใหญ ่   59 หมู่ 1 ต าบลสวนพรกิไทย อ าเภอเมอืงปทมุธานี จงัหวดั

ปทมุธานี 12000 

โทรศพัท ์ 02-959-5811 

โทรสาร  02-959-5816 

เว็บไซต ์ www.demco.co.th 

อเีมล ์  IR@demco.co.th 

ทนุจดทะเบยีน 822,683,573 บาท 

ทนุช าระแลว้ 730,344,251 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

มูลคา่ทีต่ราไว ้ หุน้ละ  1   บาท 

ผูส้อบบญัช ี บรษิทั ส านักงานสอบบญัช ีซแีอนดเ์อ จ ากดั 

  53 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 

  โทรศพัท ์02-6780750-4  แฟกซ ์ 02-6780661 

  อเีมล ์: cna@cnaaudit.com 

 

 

 

ขอ้มูลส าคญัอืน่ 

 ขอ้มูลส าคญัอืน่ทีจ่ าเป็นซึง่เป็นประโยชนต์อ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุ ปรากฎตามแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี 2561  (แบบ 56-1) หรอืที ่www.demco.co.th   

http://www.demco.co.th/
http://www.demco.co.th/
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บรษิทั และบรษิทัในเครอื 
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โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ บรษิทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 
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คณะกรรมการบรษิทั เป็นหน่วยงานสงูสดุขององคก์รทีก่ ากบัดแูลการด าเนินงานของเด็มโก ้โดย

มุ่งหมายใหเ้ด็มโกเ้ตบิโตตามวสิยัทศัน ์สามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่แีกผู่ถ้อืหุน้ เกือ้กลูประโยชนท์ัง้

ทางตรงและทางออ้มแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยี 

 การพจิารณาและตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัครอบคลมุทกุประเด็นทัง้เศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม โดยมคีณะกรรมการชดุยอ่ยท าหนา้ทีก่ ากบัดูแลในแตล่ะดา้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัเป็นการเฉพาะกอ่นทีจ่ะน าเสนอประเด็นและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทั เพือ่

พจิารณาและทราบตามล าดบั 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน  10 คน แตล่ะคนมคีวามรูแ้ละมี

ประสบการณท์ีห่ลากหลายทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตและบรรลเุป้าหมายทัง้ดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

สรปุผลงานส าคญัปี 2561 

 การปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั จะกระท าในรปูแบบการประชมุเพือ่รบัทราบ

ความกา้วหนา้ ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร ตลอดจนใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะที่

เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหาและอปุสรรค รวมทัง้การจดัการความเสีย่งทีจ่ะสง่ผล

กระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และชือ่เสยีงเด็มโก ้ซ ึง่ท าใหบ้รษิทัสามารถด ารงธรุกจิใหค้งอยูแ่ละ

เตบิโตตอ่ไปได ้สง่ผลดตีอ่ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคมในภาพรวม 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย ไดจ้ดัการประชมุเพือ่ก ากบัดแูล และ

ตดิตามการด าเนินงานฝ่ายบรหิารดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัยงัมกีารด าเนินการและตดัสนิใจเร ือ่งทีม่นัียส าคญัและสง่ผล

กระทบในเชงิบวกตอ่บรษิทั สรปุไดด้งันี ้

1. ศกึษาวเิคราะหแ์ละท าความเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธรุกจิ ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความเปลีย่นแปลงดา้นตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ แนวโนม้ส าคญัทางดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการจดั

การพลงังาน สภาพเศรษฐกจิ การตลาด การแขง่ขนั ตลอดจนแผนพฒันาพลงังานฉบบัใหม่ของ

ประเทศ 

2. ปรบัแผนยทุธศาสตร ์รว่มระดมสมองกบัฝ่ายบรหิารเพือ่ก าหนดยทุธศาสตรแ์ละทศิทางธรุกจิระยะ

ยาวของบรษิทัโดยปรบัเป้าหมายและก าหนดทศิทางใหช้ดัเจนมากขึน้ 

3. ปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน ์พนัธกจิ ขององคก์ร ใหม้คีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัการด าเนินธรุกจิสู่

อนาคต 

4. ปรบัโครงสรา้งองคก์รให่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารด าเนินธรุกจิใหม่   
        

10 คน 

ประชมุ 8 คร ัง้ ประชมุ 5 คร ัง้ ประชมุ 6 คร ัง้ ประชมุ 7 คร ัง้ 
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แนวปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี แนวปฏบิตั/ิการสือ่สาร ความคาดหวงั การตอบสนอง ผลลพัธ ์

ผูถ้อืหุน้ 

 

- ผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่

- ผูถ้อืหุน้

รายย่อย 

 

 การประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 การรายงานความคบืหนา้

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 การประกาศผลประกอบการ

รายไตรมาส 

 ระบบตรวจสอบ และการ

บรหิารความเสีย่ง  

 การเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ 

ผ่านชอ่งทางการสือ่สารของ

บรษิทั 

 การขยาย และ

พฒันาธรุกจิมคีวาม

มั่นคงและเตมิโต

อย่างต่อเน่ือง 

 ด าเนินธรุกจิอย่าง

เทีย่งธรรม เพือ่สรา้ง

ผลประกอบการทีด่ ี

 ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธ ิ

และไดร้บัการปฏบิตัิ

อย่างเท่าเทยีมกนั 

 มรีะบบการตรวจสอบ 

และควบคุมภายในที่

ด ี

 มรีะบบการบรหิาร

ความเสีย่งทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

 จา่ยเงนิปันผล

อย่างเหมาะสม 

 เปิดเผยขอ้มูล

อย่างโปรง่ใส 

 การสรา้งความ

เชือ่มั่นต่อผูถ้อื

หุน้และนักลงทุน 

 

 ผลการ

ด าเนินงาน

ของบรษิทัมี

การเตบิโต

อย่างต่อเน่ือง 

กอ่ใหเ้กดิ

ผลตอบแทน

ทีด่แีกผู่ถ้อื

หุน้ 

 

พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 การประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน 

 การประเมนิผลความพงึ

พอใจในการท างาน 

 การประเมนิความผูกพนัของ

พนักงาน (Employee 

Engagement) 

 โครงการ HR Change 

Management 

 การประกาศเกยีรตคิุณ

พนักงาน 

 ฝึกอบรมเพือ่พฒันาขดี

ความสามารถของพนักงาน 

 วารสาร DEMCO Journal 

 กจิกรรมท าบุญประจ าเดอืน

เกดิ 

 กจิกรรมส่งเสรมิความ

จงรกัภกัดตีอ่ชาต ิศาสนา 

พระมหากษตัรยิ ์และความ

ภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 

 

 

 

 ระบบการจา่ย

ค่าตอบแทนที่

เหมาะสม 

 แผนการพฒันา

ศกัยภาพ บุคลากร 

 ความกา้วหนา้และ

ความมัน่คงในสาย

อาชพี 

 มคีวามเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ 

 มกีารสือ่สารขอ้มูล

ขา่วสารอย่างทัว่ถงึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เคารพในหลกั

สทิธมินุษยชน 

และปฏบิตัอิย่าง

เท่าเทยีม 

 มแีผนการพฒันา

พนักงาน 

 มกีารจดักจิกรรม

สรา้งความผูกพนั 

ของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความผูกพนั

ของพนักงาน

ต่อองคก์ร 

 พนักงานมี

ความสุขและ

ความมัน่คง

ในการท างาน 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี แนวปฏบิตั/ิการสือ่สาร ความคาดหวงั การตอบสนอง ผลลพัธ ์

พนัธมติร (คู่

คา้)และคู่แขง่

ทางการคา้ 

บรษิทัอืน่ๆ 

ในตลาด

ธรุกจิ

พลงังาน และ

สาธารณูปโ

ภค 

 ปฏบิตัติ่อพนัธมติร และคู่

แขง่ขนัทางการคา้อยา่งเป็น

ธรรม 

 รกัษาความลบัทางการคา้

ภายใตก้ฎหมาย และ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 หลกีเลีย่งจากการสบืหา

ขอ้มูลจากพนัธมติร และ

คู่แขง่ทางการคา้อยา่งไม่

ซือ่สตัย ์และไม่เป็นธรรม 

 ด าเนินการแขง่ขนั

ทางการคา้อย่างเป็น

ธรรม ถูกตอ้งตาม

หลกัจรยิธรรมและ

ตามหลกัการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ี

 มกีารแขง่ขนัอย่าง

เป็นธรรมและโปรง่ใส 

 

 มหีลกัจรรยาบรรณ

เพือ่การประกอบ

ธรุกจิอยา่งเป็น

ธรรม และโปรง่ใส 

 

 ส่งมอบวตัถุดบิที่

มคีุณภาพ 

 ด าเนินธรุกจิ

รว่มกนัอย่าง

ต่อเน่ือง 

 ธรุกจิเตบิโต

ควบคู่กนั 

สงัคม ชมุชน  

และ

สิง่แวดลอ้ม 

 

ชมุชน และ

ประชาชนใน

พืน้ทีต่ ัง้ และ

ใกลเ้คยีง

หน่วยงาน 

 ค านึงถงึความปลอดภยั 

คุณภาพชวีติ ประชาชน 

 อนุรกัษร์พัยากรธรรมชาต ิ

สิง่แวดลอ้ม 

 ค านึงถงึทางเลอืกทีม่ี

ผลกระทบต่อความเสยีหาย

ของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และ

คุณภาพชวีติของประชาชน

ใหน้อ้ยทีสุ่ด 

 ไม่สนับสนุนกจิกรรมใดๆ ที่

เป็นภยัต่อสงัคม หรอื

ศลีธรรมอนัดงีาม 

 ไม่กระท าการใดๆ ทีส่ง่ผล

เสยีหายต่อ

ทรพัยากรธรรมชาต ิและ

ภาพแวดลอ้มเกนิกว่าที่

กฎหมายก าหนด 

 ใหค้วามสนับสนุนกจิกรรม

ชมุชน และสงัคม โดย

มุ่งเนน้ใหเ้กดิการพฒันา

สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม 

รวมทัง้กจิกรรมสาธารณะ 

        ประโยชน ์

 ความปลอดภยัของ

สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

และคุณภาพชวีติ

ประชาชน มกีารใช ้

ทรพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 เกดิการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื 

 จติส านึกของความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

และสิง่แวดลอ้มของ

บุคลากรเด็มโก ้

 ความผูกพนัของ

ชมุชน สงัคมกบั

บรษิทัฯ 

 เป็นมติรทีด่ตีอ่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มกีระบวนการใน

การตอบสนอง

อย่างรวดเรว็ และ

มปีระสทิธภิาพตอ่

เหตุการณท์ีม่ี

ผลกระทบต่อ

ชมุชน สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม อนั

เน่ืองมาจากการ

ด าเนินงานของ

บรษิทัฯ 

 ความรว่มมอื 

ความไวว้างใจซึง่

กนัและกนั 

 สรา้งความ

ไวว้างใจและ

เขา้ใจต่อกนั 

 

 ไดร้บัการ

ยอมรบัทาง

สงัคม 

 ไม่มขีอ้

รอ้งเรยีนจาก

การด าเนิน

ธรุกจิของ

บรษิทั 

 ใหก้าร

สนับสนุนซึง่

กนัและกนั

อย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 



 
11 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี แนวปฏบิตั/ิการสือ่สาร ความคาดหวงั การตอบสนอง ผลลพัธ ์

รฐับาล 
ส่วนรวม และ

ประเทศชาต ิ

 ถอืปฏบิตัอิย่างเครง่ครดัตอ่

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในดา้น

ต่างๆ ทัง้สิง่แวดลอ้ม 

คุณภาพชวีติ ความ

ปลอดภยั แรงงานการ

จดัการดา้นภาษีอากร และ

บญัช ีรวมทัง้ประกาศตา่งๆ 

ของราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การด าเนินธรุกจิของบรษิทั 

 ใหก้ารสนับสนุนโครงการ

ของรฐัทีเ่ป็นประโยชนต์อ่

สงัคม และสว่นรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พนักงานทุกระดบั

จะตอ้งศกึษา และท า

ความเขา้ใจใน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการปฏบิตังิาน

ของตนเอง 

 ผูบ้รหิารควรจดัใหม้ี

ขอ้มูลดา้นกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใช ้

อา้งองิ 

 จติส านึกของความ

รบัผดิชอบต่อการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย 

และระเบยีบขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พนักงาน และ

ผูบ้รหิารเด็มโก ้

ไม่ด าเนินการใดๆ 

อนัเป็นการขดัต่อ

กฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัต่างๆ 

ของบรษิทัฯ 

 การสรา้งสมัพนัธ ์

ทีด่ ีโดยใหค้วาม

รว่มมอืกบัหน่วย

ราชการ และ

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการใหข้อ้มูล 

เพือ่ประโยชน์

ของประเทศ และ

ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดร้บัอนุญาต

และสนับสนุน

ใหด้ าเนิน

ธรุกจิอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

 

 

เจา้หนี ้

เจา้หนี ้

สถาบนั

การเงนิ 

 เด็มโกม้นีโยบายในการ

ปฏบิตัติ่อเจา้หนีอ้ย่างเสมอ

ภาคและเป็นธรรม โดยให ้

ขอ้มูลทีถู่กตอ้ง โปรง่ใส และ

ตรวจสอบได ้แกเ่จา้หนีแ้ละ

ยดึมั่นในการปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ

สญัญาทีม่ตีอ่เจา้หนีอ้ย่าง

เครง่ครดั 

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏบิตัติามสญัญา

อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น 

 การมวีนัิยทาง

การเงนิและ

ความสามารถในการ

ช าระหนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เด็มโกป้ฏบิตัติาม

แผนการช าระหนี้

อย่างเครง่ครดั 

เพือ่สรา้งความ

มั่นใจตอ่เจา้หนี้

เปิดเผยขอ้มูล

อย่างโปรง่ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด าเนินธรุกจิ

รว่มกนัอย่าง

ต่อเน่ือง 

 ไดร้บัความ

เชือ่มั่นในการ

ด าเนินธรุกจิ 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี แนวปฏบิตั/ิการสือ่สาร ความคาดหวงั การตอบสนอง ผลลพัธ ์

ลูกคา้และ

ประชาชน 

ลูกคา้และ

ประชาชน 

 ประชมุเพือ่แลกเปลีย่น

ขอ้มูลและการรบัฟังความ

คดิเห็น 

 ก าหนดมาตการเพือ่

พฒันาการด าเนินงานใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การผลติและส่งมอบ

ไดต้ามสญัญาดา้น

ปรมิาณและคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด าเนินตามแผน

อย่างเครง่ครดั

เพือ่รกัษา

ประสทิธภิาพส่ง

มอบตามเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรา้งความพงึ

พอใจความ

มั่นใจใหก้บั

ลูกคา้ให ้

ไดร้บับรหิารที่

ดมีคีุณภาพมี

มาตรฐานสูง

อย่างต่อเน่ือง

และจรงิจงั 
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เด็มโกเ้ช ือ่วา่องคก์รทีป่ระสบความส าเรจ็อยา่งแทจ้รงิน้ัน จะสามารถผสมผสานการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยนืเขา้ไปในทกุมติขิองธรุกจิ โดยไม่เพยีงมองวา่เป็นสิง่ที ่"น่าท า" แตเ่ป็นสิง่ที ่"ตอ้งท า" การสรา้งความ

ยัง่ยนืขององคก์รน้ันไดค้ านึงถงึวสิยัทศันแ์ละคา่นิยมขององคก์ร โดยมเีป้าหมายเพือ่ท าใหเ้กดิผลกระทบ

ในทางทีด่ ีท ัง้จากการปฏบิตักิารและจากความรว่มมอืตา่งๆ กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดสายห่วงโซค่ณุคา่ 

(value chain) และชว่ยลดผลกระทบในเชงิลบอกีดว้ย ซึง่วธิกีารดงักลา่วชว่ยเพิม่โอกาสในการพฒันา

ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีของเรา ไม่วา่จะเป็นพนักงาน พนัธมติรทาง

ธรุกจิ คู่คา้ ลกูคา้ ชมุชน หรอืสงัคมสว่นรวม 

 

 

 

 

 

(Sustainable Development Policy) 
 

 เด็มโกไ้ดด้ าเนินธรุกจิดว้ยการนอ้มน า หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดชฯ รชักาลที ่9 มาใชใ้นการบรหิารองคก์ร ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลางและ

ความไม่ประมาท โดยค านึงถงึความพอประมาณ ความมเีหตผุลและการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั โดยมี

ความรู ้และคณุธรรมเป็นเงือ่นไข 
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เด็มโกพ้จิารณาประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ภารกจิทีมุ่่งมั่นของเด็มโก ้ประกอบกบัความ

คาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รบนมติเิศรษฐกจิ (Economic) สงัคม (Social) 

และสิง่แวดลอ้ม (Environment)  

 

Sustainability Framework: ESG าร 

 
Contribution to Society 

 
 

 
 

         Corporate Governance 

Environmental Friendly 

 
  
 

 

 

กรอบการด าเนินการของเด็มโกใ้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื เพือ่มุ่งใหเ้กดิผลลพัทด์า้นธรุกจิ และหรอื

ผลลพัทด์า้นสงัคมทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี สงัคม สิง่แวดลอ้ม และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ค านึงถงึการมสีว่นรว่มของพนักงานและผูบ้รหิารของเด็มโกเ้ป็นก าลงัส าคญั นอกจากนี ้เพือ่ความยัง่ยนื

ในการด าเนินธรุกจิ เด็มโกย้งัจะตอ้งตระหนักถงึคณุคา่ทีพ่งึมตีอ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม และการประกอบ

กจิการทีด่ดีว้ยหลกัธรรมาภบิาลในการด าเนินงาน อกีดว้ย 
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แผนผงัยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานเพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนินงาน การประเมนิผลงาน และยทุธศาสตรห์ลกั 

 เด็มโกก้ าหนดแนวทางการด าเนินงานทีเ่นน้ใหเ้กดิการเชือ่มโยงและสอดคลอ้ง ระหวา่งเป้าหมาย

การด าเนินธรุกจิอยา่งยัง่ยนื กบัการก าหนดกลยทุธร์ะดบัธรุกจิ กลยทุธร์ะดบัองคก์ร และกลยทุธร์ะดบั

หน่วยงาน โดยเด็มโกก้ าหนดใหใ้นชว่งตน้ปีแตล่ะปี คณะกรรมการบรหิารน าเสนอกลยทุธแ์ละแผน

ยทุธศาสตรอ์งคก์ร เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และมอบหมายใหร้ะดบัหวัหนา้สายงานเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการขบัเคลือ่นแผนระดบัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการตัง้เป้าหมายและแผนระดบัปฏบิตักิาร 

และตดิตาม เพือ่ประเมนิเป้าหมาย ปัจจยัทางธรุกจิ ผลกระทบไดท้ัง้เชงิบวกและเชงิลบ เพือ่น าไปสูก่าร

ทบทวน และพฒันาวางยทุธศาสตร ์ น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัในการวางแผนและก ากบักจิการ

ตอ่ไป  

ส าหรบัหลกัการในการพจิารณา คณะกรรมการบรหิาร มกีารใชมุ้มมอง 4 มติ ิดงันี ้

• มุมมองการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

• มุมมองดา้นการเงนิ 

• มุมมองกระบวนการภายใน 

• มุมมองของลกูคา้ และพนัธมติรทางธรุกจิ 
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กลยทุธเ์พือ่น าไปสูเ่ป้าหมายและผลลพัทท์างธรุกจิ      
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โดยในแตล่ะทุกแผนการด าเนินงานจะประกอบดว้ย แผนงาน เป้าหมาย และตวัชีว้ดัทีแ่น่ชดั ซ ึง่มี

การตดิตามและประเมนิผล โดยคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทั ผลจากแผนงานนีจ้ะ

น าไปสูค่วามสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นราคา คณุภาพ และความน่าเชือ่ถอืของบรษิทั ควบคูไ่ปกบั

การเตบิโตของรายไดท้ีส่ม ่าเสมอ เพือ่บรรลสุูเ่ป้าหมายความยัง่ยนืของเด็มโกใ้นแผน 5 ปี ทีเ่ป็นเสน้ทางสู่

ความยัง่ยนืของเด็มโก ้เร ิม่จากการมรีากฐานทีม่ ั่นคง บนพืน้ฐาน  
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ภายใตค้วามตัง้ใจทีจ่ะบรรลวุสิยัทศัน ์ทีต่ ัง้ไวค้อื      
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การด าเนินงานเพือ่ความยัง่ยนื 

 

1. การก ากบัดแูลกจิการ 

เด็มโกน้ าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (ตลท.) และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) มาเป็น

แนวทางในการก ากบัดแูลโดยประกาศนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของกลุม่บรษิทัถอืปฏบิตัเิป็น

มาตรฐานเดยีวกนัและยดึมั่นในเจตนารมณ ์ ทีจ่ะด าเนินธรุกจิดว้ยส านึกรบัผดิชอบ สจุรติและเสมอภาค 

ความโปรง่ใส ในการด าเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได ้ ซ ึง่มผีลบงัคบัใชม้าตัง้แต่ปี 2546 และมกีาร

พจิารณาทบทวนนโยบายใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณเ์ป็นประจ าทกุปีอกีทัง้ไดป้ระกาศนโยบาย

อืน่ๆ เพือ่ใหม้แีนวทางปฏบิตั ิครอบคลมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคสว่นอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม อนัไดแ้ก ่

จรรยาบรรณบรษิทั จรรยาบรรณผูบ้รหิาร จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายบรหิารความเสีย่ง นโยบาย

เกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ นโยบายเกีย่วกบัพนักงาน นโยบายเกีย่วกบัสงัคมและสิง่แวดลอ้ม นโยบายความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน นโยบาย 5 ส. เพือ่ใหเ้ป็นไปอยา่งมรีะบบตาม

มาตรฐานในระดบัสากล โดยนโยบายทกุฉบบัไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องเด็มโก ้www.demco.co.th 

 

2. การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 

เด็มโกต้ระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินกจิการอยา่งโปรง่ใส ยดึหลกัการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ีเพือ่ใหม้กีารด าเนินกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนได ้

เสยี และป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ที่อาจเกดิขึน้ในองคก์รทุกๆ กรณีคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนด

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ ตลอดจนมกีารก าหนดแนวทาง ระเบยีบการปฏบิตังิาน และตาราง

อ านาจด าเนินการของเด็มโก ้ตลอดจนความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั

ตามบทบาทหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการเป็นผู ้

ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งองคก์ร 

เด็มโกไ้ดร้บัการรบัรองเป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC: 

Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสถาบนัสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และด าเนินการยืน่ขอต่อใบรบัรอง (Recertification) ในไตร

มาส 4/2561 ด าเนินธุรกิจบนหลกัธรรมาภิบาลโปรง่ใส ตรวจสอบได ้เป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่สงัคม

โดยรวมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร 

 

เด็มโกไ้ดร้บัการประเมนิในระดบัดเีลศิ (Excellent CG Scoring) ในโครงการส ารวจการก ากบั

ดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รว่มกบัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.demco.co.th/
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ในปี 2561 เด็มโกม้กีารจดัฝึกอบรมพนักงานขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน และมาตรการตอ่ตา้น 

การคอรร์ปัช ัน่ และนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซ ึง่เป็นสว่นหน่ึงในเนือ้หาหลกัสตูรปฐมนิเทศ ดงันี ้ 

• จดัอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมพนักงานเกา่ในปี 2561 จ านวน  73 คน 

 การสือ่สารนโยบายและวธิกีารด าเนินการเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่และป้องกนัการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ปยงัผูบ้รหิารและพนักงานรวม  441 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

•  การสรา้งวฒันธรรมการปฏเิสธการทจุรติ และความโปรง่ใส โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานในการ

ใหโ้อวาท และกลา่วน าพนักงานปฏญิาณตนในการตอ่ตา้นทจุรติ คอรร์ปัช ัน่ ในวนัที ่12 ธนัวาคม 2561 

เน่ืองในวนัตอ่ตา้นการทจุรติสากล (International Anti – Corruption Day) 
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แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

เพือ่ใหพ้นักงานในบรษิทัปฏบิตัหินา้ทีต่ามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

บรษิทัจดัใหม้ชีอ่งทางดงันี ้

- สือ่สารและใหค้วามรูท้ีห่ลากหลาย อาท ิการอบรมและใหค้วามรูแ้กพ่นักงาน การบรรจเุป็น

หลกัสตูรของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมกีารสอบถามระหวา่งอบรมและภายหลงัจากการ

อบรมเพือ่ทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ ท าใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  บรษิทัจดัอบรมหวัขอ้ “สง่เสรมิจรยิธรรมและจรรยาบรรณในองคก์ร การตอ่ตา้นทจุรติและ

คอรร์ปัช ัน่” แกผู่บ้รหิารและพนักงานของบรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดัเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึมาตรการ

ตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ ความคาดหวงัของบรษิทั และบทลงโทษตา่งๆ ทีม่ใีนมาตรการนี ้

เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ สือ่สาร “นโยบายงดการรบัของขวญั” (No Gift Policy) ในชว่ง

เทศกาลและในโอกาสอืน่ใดไปยงัพนักงาน บรษิทัยอ่ยและผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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- จดับรรยายเร ือ่ง ‘ความซือ่สตัย ์สจุรติ การปฏบิตัตินใหถู้กตอ้งในการขดักนั ระหวา่งประโยชน์

สว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม (Conflict of Interest) ’ โดยพนัโทกรทพิย ์ ดาโรจน ์ 

เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติในภาครฐั ในวนัที ่1 มถินุายน 2561   
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็มโกไ้ดก้ าหนดชอ่งทางการแจง้เหตหุรอืเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ดงันี ้

1. คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล E-mail address : 

goodgovernance@demco.co.th 

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

3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล Email address : 

wonruedee@demco.co.th 

4. ตูร้บัความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ ตดิตัง้ ณ ส านักงานใหญ ่

 

สง่จดหมาย หรอืชอ่งทางอืน่ตามสมควรและปลอดภยั ถงึ ส านักงานตรวจสอบ บรษิทั เด็มโก ้จ ากดั 

(มหาชน) เลขที ่59 ม.1 ต.สวนพรกิไทยอ.เมอืงจ.ปทมุธานี 12000 หรอืโทรสาร 02-9595811 ตอ่ 2018 

ซึง่เด็มโกม้มีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยถอืวา่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นความลบัและจะด าเนินการพสิจูน์

หาขอ้เท็จจรงิ เพือ่ด าเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ เด็มโกจ้ะเก็บขอ้มูลการรอ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั เพือ่ปกป้องผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถ้กูคุกคาม

หรอืไดร้บัอนัตรายและจะรายงานผลการสบืสวน/ด าเนินการใหแ้กผู่แ้จง้เบาะแสทราบภายหลงัเสรจ็สิน้

กระบวนการตามความเหมาะสม 

 ผูส้นใจสามารถเขา้ไปอา่นรายละเอยีดของนโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ไดท้ี ่รายงาน 56-

1 หรอื www.demco.co.th 

 

3. การบรหิารความเสีย่ง 

เด็มโกใ้หค้วามส าคัญต่อการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร (Corporate Risk Management : 

CRM) โดยไดพ้ฒันาแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทในเครอื อย่าง

ต่อเน่ืองใหส้ามารถรบัมือกบัสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนเพื่อลด

โอกาสของการเกดิความเสีย่งและลดผลกระทบกรณีทีเ่กดิความเสี่ยง สรา้งมูลค่าเพิ่มใหผู้ถ้อืหุน้อย่าง

ยัง่ยนืเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธอ์งคก์รและการปรบัสรา้งองคก์รใหม่ 

เ ด็มโกก้ าหนดให ้คณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management 

Committee : RMC) ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปเป็นผูร้บัผดิชอบงานดา้นการ 
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บรหิารความเสีย่งของบรษิทั ในการประเมนิและวเิคราะห ์ ประเด็นความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ และระดบั

ผลกระทบทีม่ตีอ่องคก์ร รวมถงึก าหนดมาตรการการจดัการความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่

การเตบิโตทางธรุกจิ รวมทัง้ความเสีย่งดา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ เพือ่น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งองคก์ร (Corporate Risk Management : CRM) ซ ึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์รมนีโยบายทีมุ่่งเนน้การชว่ยก ากบัดแูล สนับสนุน และพฒันาการ

บรหิารความเสีย่งในองคก์รทกุระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสนับสนุนการก าหนดกลยทุธข์ององคก์รจน

เกดิเป็นวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเห็นชอบตามล าดบั ซึง่บรษิทั

ไดใ้ชก้ารบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานสากล COSO และ ISO 9001 : 2015 เขา้มาประยกุตแ์ละพฒันา

ในทกุระดบัขององคก์ร และมหีน่วยงานรบัผดิชอบเป็นขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในปี 2561 เด็มโกไ้ดท้บทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร โดยแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั

ระบบบรหิารคณุภาพ ISO9001:2015  โดยจากเดมิครอบคลมุความเสีย่ง 6 ดา้น 16 ความเสีย่ง เป็นความ

เสีย่ง 6 ดา้น 17 ความเสีย่ง โดยเพิม่ความเสีย่งดา้นการบรหิารแผนการสบืทอดต าแหน่ง ในหมวดความ

เสีย่งดา้นการบรหิารองคก์รและทรพัยากรบุคคล 
      

ความเสีย่งทีส่ าคญั    
 
 
 
 
 
 
 

    
การพฒันาตวัชีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator) 

 เพือ่ใหก้ารบรหิารกจิการของเด็มโก ้เป็นไปอยา่งราบร ืน่ตามแผนงานดา้นตา่งๆ ทีก่ าหนดไว ้

รวมทัง้มเีคร ือ่งมอื ชว่ยในการเตอืนภยั (Warning Sign) ในกรณีทีก่ารด าเนินงาน และกจิกรรมตา่งๆ 

อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการและเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว ้เพือ่ใหฝ่้ายบรหิารสามารถรบัรูไ้ดอ้ยา่ง

รวดเรว็ และด าเนินมาตรการตา่งๆ เพือ่ยตุปัิญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ หรอืบรรเทาความสญูเสยี หรอื

ผลกระทบตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

มกีารรายงานตวัชีว้ดัความเสีย่งแตล่ะดา้นใหก้บัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้ว่มกนั

พจิารณา เป็นประจ า ทกุไตรมาส เพือ่ก าหนดมาตรการจดัการดา้นตา่งๆ รว่มกบัฝ่ายบรหิาร  

  

 

4. การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

เด็มโกต้ระหนักดีว่า คู่คา้และห่วงโซอุ่ปทานเป็นกลไกที่ชว่ยขบัเคลือ่นการเติบโตของบรษิทัที่

ส าคญัมาก การบรหิารความสมัพนัธก์บัคู่คา้และห่วงโซอุ่ปทานจงึเป็นกลยุทธท์ีช่ว่ยใหม้ั่นใจว่าเด็มโกจ้ะ

สามารถจดัหาสินคา้และบรกิารที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองและเพียงพอตามความ

ตอ้งการในระยะยาว นอกจากการรกัษาความสมัพนัธก์บัคู่คา้รายเดมิแลว้ เด็มโกย้งัพฒันาความสมัพนัธ ์

กบัคูค่า้รายใหม่ 

 เด็มโกใ้หค้วามส าคญักบัการจดัการห่วงโซอุ่ปทานเพื่อประโยชนใ์นดา้นการบรหิารตน้ทุน และ

ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดยเฉพาะการรกัษาประสทิธภิาพของงานเพือ่ใหส้ามารถส่งมอบสนิคา้

ใหก้บัลูกคา้ไดต้ามตอ้งการ โดยเด็มโกก้ าหนดระเบยีบวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง การจดัหาสนิคา้และบรกิารที่
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เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของเด็มโก ้ใหม้ีความโปรง่ใสและเป็นธรรม ก าหนดอ านาจอนุมตั ิจ ากดั

วงเงนิอนุมตัใินแต่ละระดบั เด็มโกม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในทีข่ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ

บรษิทั เขา้มาตรวจสอบกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เด็มโกไ้ดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขัน้ตอน

การจดัซือ้จดัจา้งที่ก าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทัง้เปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้แข่งขนัอย่างเท่าเทียม การ

พจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ใชห้ลกัเกณฑท์ีส่มเหตุสมผล ไม่เลอืกปฏบิตั ิและการเจรจาต่อรองราคาดว้ยความ

เป็นธรรม 

  

5.  การด าเนินการดา้นภาษ ี

เด็มโกไ้ดใ้หค้วามรว่มมอืและมสีว่นรว่มดา้นภาษีกบัรฐับาลและ กรมสรรพากร และมคีวามมุ่งมั่น

ในการด าเนินธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และมกีารด าเนินการดา้นภาษีอยา่งถกูตอ้งครบถว้น มคีวาม

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และตรงตามเวลาทีก่ าหนด  
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1 ความรบัผดิชอบตอ่พนักงาน 

ทรพัยากรบคุคล 

เด็มโกม้นีโยบายปรบัปรงุระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามคลอ่งตวัอยูเ่สมอ โดยปฏบิตัิ

ตามขอ้ก าหนด ของกฎหมาย ปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิสง่เสรมิความสามคัคผี่านกจิกรรมตา่งๆ ในเด็ม

โก ้ ก าหนดคา่ตอบแทน และสวสัดกิารอยา่งเหมาะสม พรอ้มทัง้สรา้งสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศการ

ท างานทีด่ ี ปลอดภยั ตรงตามหลกัอาชวีอนามยั เพือ่ใหพ้นักงานสามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ควบคูก่บัการปลกูฝังจติอาสาใหพ้นักงาน พรอ้มกบัการมคีณุธรรมจรยิธรรม การสรรหาและคดัเลอืก

บุคลากร เด็มโกไ้ดว้างขัน้ตอนและวธิกีารสรรหาบุคคล อยา่งมหีลกัเกณฑแ์ละยตุธิรรม โดยพจิารณาจาก

ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ ์ และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมผ่านการสมัภาษณ ์ การทดสอบความถนัด

เฉพาะทาง แบบทดสอบทางจติวทิยา และแบบทดสอบความสามารถในการ คดิวเิคราะห ์ เพือ่คดัเลอืก

บุคลากรทีม่คีวามเหมาะสมกบังาน และองคก์รมากทีส่ดุ คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร เด็มโกม้นีโยบายตอบ

แทนคา่จา้งและสวสัดกิารใหก้บัพนักงานทกุคนอยา่งยตุธิรรม สามารถแขง่ขนักบัธรุกจิเดยีวกนัได ้ มกีาร

ปรบัขึน้คา่จา้งประจ าปีตามผลการปฏบิตังิาน ผ่านระบบการประเมนิผลทัง้ในระดบัตวับุคคลและระดบั

หน่วยงาน โดยใชด้ชันีชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน (Key Performance Indicator: KPI)  

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

เด็มโกด้แูลบุคลากรใหเ้ตบิโตพรอ้มไปกบับรษิทั  โดยด าเนินการพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพใน

การปฏบิตังิาน ใหก้บัพนักงานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการเตบิโตของเด็มโก ้ในปีที่

ผ่านมาเด็มโกด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรทัง้ในหลกัสตูรของบรษิทั และหลกัสตูรนอกสถานที ่

ประกอบดว้ย 

1. หลกัสตูร “การจดัท าระบบบรหิารงานคณุภาพ (ISO9001:2015) เร ือ่งการประเมนิความเสีย่ง 

โอกาสและบรบิทองคก์ร” เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในขอ้ก าหนด ISO9001:2015 และการ

ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดใหเ้กดิประสทิธผิลของระบบคณุภาพ ณ วนัที ่10 มกราคม 2561 

2. หลกัสตูร “การตรวจประเมนิภายใน” เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรูใ้นเร ือ่งการตรวจประเมนิและ

รบัการตรวจประเมนิ ระบบบรหิารคณุภาพ ISO9001:2015  วนัที ่9 มนีาคม 2561 

3. หลกัสตูรกฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายกองทนุเงนิทดแทน กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย

ความปลอดภยัในการท างาน อบรมโดยเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายจากส านักงานประกนัสงัคม และ

นักวชิาการแรงงานจากสภาองคก์รนายจา้งผูป้ระกอบการไทย วนัที ่18 พฤษภาคม 2561 

4. หลกัสตูร “ความรูเ้บือ้งตน้ในการใชง้าน MS Excel 2010” เพือ่เพิม่พูนความรู ้และทกัษะการใช ้

งาน Microsoft Excel 2010 และสามารถน าไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ วนัที ่6 มถินุายน 2561 

5. จดับรรยายเร ือ่ง “ทศิทางและผลกระทบจาก Disruptive Technologies” ทศิทางและผลกระทบ

โดยตรงตอ่ธรุกจิดา้นพลงังาน ทศิทางและโอกาสในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งดา้นพลงังานและการปรบัตวั

, การเปิดเสร ีSolar Rooftop, Micro grid, Energy Storage, EV  โดยคณุวรีะชยั  โกยกลุ 

อดตีรองผูว้า่การ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2561 

6. หลกัสตูร “ Smart Admin DEMCO” เพือ่ใหพ้นักงานทีท่ าหนา้ทีพ่นักงานธรุการประจ า

โครงการไดท้ราบถงึบทบาทหนา้ทีข่องพนักงานธรุการโครงการและความคาดหวงัในยคุ 4.0 เมือ่

วนัที ่16 สงิหาคม 2561 
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7. จดับรรยายพเิศษแกค่ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร เร ือ่ง “แนวทางการปฏริปูและ

พฒันาดา้นพลงังานของประเทศ” โดยคณุกวนิ ทงัสพุานิช กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการการปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน เมือ่วนัที ่5 กนัยายน 2561 

8. จดับรรยายพเิศษแกค่ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร เร ือ่ง “Strategy & 

Innovation” โดยรองศาสตราจารย ์ดร.พส ุ เดชะรนิทร ์ ในวนัที ่ 22 – 23 กนัยายน  2561 

9. จดัอบรมหลกัสตูร “เคร ือ่งมอืในการช าระเงนิเพือ่การคา้ตา่งประเทศและกระบวนการน าเขา้ – 

สง่ออก (Shipping)” เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเร ือ่งการช าระเงนิเพือ่การคา้ระหวา่ง

ประเทศ และเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเขา้ – สง่ออก เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรษิทัที่

ขยายการลงทนุไปตา่งประเทศ โดยเจา้หนา้ทีธ่นาคารกสกิรไทย และเจา้หนา้ที ่บรษิทั รนูีสน โลจิ

สตกิส ์จ ากดั เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2561   

10. จดัอบรมหลกัสตูร ERP Overview Training” เพือ่ใหผู้บ้รหิาร หวัหนา้งาน เขา้ใจลกัษณะวธิใีช ้

งานระบบ ERP ซึง่เป็นระบบสารสนเทศทีอ่งคก์รน าแนวคดิและวธิกีารบรหิารของ ERP มาท าให ้

เกดิเป็นระบบเชงิปฏบิตัใินองคก์ร สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลกั (Core 

Business process) ดา้นต่างๆ ในบรษิทัทัง้หมด เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2561 

11. จดัอบรมหลกัสตูร “Finance for non-financial Manager” ส าหรบัวศิวกรอาวโุส/ผูจ้ดัการ

โครงการ/ผูจ้ดัการฝ่าย ดา้นบรหิารโครงการ ในชว่งวนัที ่9 ตลุาคม 2561 โดยอาจารยนิ์ภทัร ์

พวงจ าปา อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. หลกัสตูรพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ  โดยบรษิทัไดส้ง่เสรมิใหพ้นักงานเรยีนรูพ้ฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษโดยทมีวศิวกรภายในของบรษิทั ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ   
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13. คอรส์เรยีนออนไลน ์โดยเด็มโกไ้ดจ้ดัเนือ้หาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชนต์อ่พนักงานบรรจลุงในระบบ 

Intranet online ของบรษิทั (www.info.demco.com) 

แผนพฒันาเพือ่ทดแทนต าแหน่งงาน 

ดว้ยเด็มโกต้ระหนักวา่ จ านวนพนักงานระดบับรหิารทีจ่ะเกษียณอายใุนชว่งเวลา 3 – 5 ปีนับจาก

ปี 2562 มแีนวโนม้สูงขึน้ และถอืเป็นประเด็นทีเ่ด็มโกใ้หค้วามส าคญัและเร ิม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2561 

โดยมแีผนด าเนินการจดัท า แผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ในต าแหน่งงานหลกั เพือ่เตรยีม

ความพรอ้มใหแ้กบุ่คลากรทีม่ีศกัยภาพไดก้า้วขึน้เป็นผูบ้รหิารในอนาคต โดยการวเิคราะหแ์ผนกลยุทธ ์

ของเด็มโก ้และก าหนดต าแหน่งที่ส าคญั จากน้ันจงึคดัเลอืกและประเมินความพรอ้มเพื่อพิจารณาเป็น

กลุ่มผูค้วรไดร้บัการพฒันา เพือ่ทดแทนต าแหน่งงาน และวางแผนพฒันาเพือ่ก าหนดแนวทางการพฒันา

ความสามารถแต่ละบุคคล ( Individual Development Plan: IDP) เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการ

รบัผดิชอบงานในต าแหน่งงานทีสู่งขึน้ ซ ึง่แผนสบืทอดต าแหน่งนีท้ าใหม้ั่นใจไดว้่าเด็มโกจ้ะมผีูม้ารบัชว่ง

การบรหิารงานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ยงัเป็นเคร ือ่งมือในการธ ารงรกัษาบุคลากรที่มีศกัยภาพสูงไวก้บั

องคก์รอกีทางหน่ึงดว้ย  

 

ความผกูพนัของพนักงานตอ่องคก์ร Employee Engagement 

 

เด็มโกส้ ารวจความผูกพนัองคก์รและความพึงพอใจของ พนักงานเป็นประจ า ปีละ 2 คร ัง้ ดว้ย

ความโปรง่ใสน่าเชือ่ถือ ทัง้ดา้นความเป็นอิสระและการเก็บรกัษาความลบั ในการแสดงความคิดเห็น 

รวมทัง้สรปุและวเิคราะหผ์ลอยา่งเป็นกลาง เพือ่ใชพ้ฒันาปรบัปรงุ ปัจจยัดา้นตา่งๆ โดยไดผ้ลลพัธร์ะดบัสูง

ถงึรอ้ยละ 79.27 ของจ านวนพนักงานทีร่ว่มตอบแบบสอบถามทัง้หมด  นอกจากนีเ้ด็มโกย้งัมีแผนเพิ่ม

ระดับความผูกพันโดย ปรบัปรุงกระบวนการท างาน จัดกิจกรรมสรา้งสรรค ์เพราะมีความเชือ่ว่า 

“พนักงาน” คอืกลไกส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยั่งยนื  คะแนนความผูกพนัและความพึงพอใจของ

พนักงาน ปี   2558 2559 2560 และ 2561  มรีะดบัคะแนนทีส่ะทอ้นถงึความพงึพอใจและความผูกพนัที่

มตี่อหน่วยงานของตนและของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองในระดบัดมีาโดยตลอดตัง้แต่เร ิม่ท าการส ารวจโดยได ้

คะแนนที ่ 3.82, 3.66, 3.72 และ 3.74 ตามล าดบั   

 

เด็มโกไ้ดพ้ยายามสือ่สารทศิทางธรุกจิ ความเคลือ่นไหวในองคก์รและขา่วสารตา่งๆ ใหพ้นักงาน

ทราบเป็นระยะผ่านชอ่งทางทีห่ลากหลาย รวมถงึการสือ่สารตรงจากกรรมการผูจ้ดัการ ทีเ่นน้การสรา้ง

ความเขา้ใจของทศิทางธรุกจิ การเปลีย่นแปลงทีต่อ้งเกดิขึน้และการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัพนักงานใน

การท างาน 

 

การบรหิารคา่ตอบแทนและการรกัษาพนักงาน 

 

เด็มโกไ้ดท้ าการส ารวจคา่ตอบแทนและสวสัดกิารเทยีบเคยีง (Benchmark) ระหวา่งอตุสาหกรรม

ใกลเ้คยีง เพือ่น ามาทบทวนและปรบัปรงุหลกัเกณฑค์า่ตอบแทนใหเ้หมาะสม รวมถงึศกึษาการบรหิาร

คา่ตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการของพนักงานรุน่ใหม่ และการจา่ยคา่ตอบแทนระยะ

ยาว 

 

 

 

http://www.info.demco.com/
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รปูแบบการประเมนิผล 

 เด็มโกม้นีโยบายการประเมนิผลการปฏบิตังิานมคีวามครอบคลุมผลการปฏบิตังิานของพนักงาน

อย่างครบถว้น โดยใชด้ัชนีว ัดผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรบัผิดชอบของพนักงาน (Key 

Performance Index : KPI) ทีส่อดคลอ้งกบัแผนธรุกจิของบรษิทั โดยเกณฑก์ารประเมนิไดถู้กออกแบบ

ใหเ้หมาะสมกบัระดบัของพนักงาน ซึง่พนักงานรบัทราบล่วงหนา้ ภายหลงัการประเมนิ ผูบ้งัคบับญัชาจะ

ท าการสือ่สารใหพ้นักงานทราบและใหค้ าชมเชยในสิง่ทีพ่นักงานปฏบิตัไิดด้ ีรวมทัง้ค าแนะน าเพือ่ปรบัปรุง

ในสิง่ทีพ่นักงานยงัสามารถพฒันาได ้ทัง้นีเ้พือ่ผลประโยชนต์อ่ตวัพนักงานและตวัองคก์ร 

การจดัการความรู ้

เด็มโกส้ง่เสรมิการเรยีนรูข้องพนักงาน โดยก าหนดใหม้กีารก าหนดองคค์วามรูอ้งคก์ร สง่เสรมิให ้

พนักงานมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้รวมถงึตดิตามประเมนิผล และปรบัปรงุกระบวนการจดัการความรูภ้ายใน

องคก์รอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึพฒันารปูแบบ/เคร ือ่งมอืในการบรหิารขอ้มูลเพือ่การจดัการความรูอ้งคก์ร  

 

องคค์วามรู ้

1.  ความรูท้ีใ่ชใ้นการท างานทีส่ าคญั เชน่ PM/ WI 

2.  ความรูเ้กีย่วกบัการท างานจากประสบการณก์ารท างาน (Experience)  

3.  การลองถกูลองผดิ บทเรยีนทีเ่คยไดร้บัมากอ่น (Lesson Learned) 

4.  เทคนิควธิที างานตา่งๆ 

 

สวสัดกิารและสทิธปิระโยชนต์า่งๆ ของพนักงานเด็มโก ้

เด็มโกใ้หค้วามส าคญักบัพนักงานในการดูแลเร ือ่งสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ์ซ ึง่การสือ่สาร

ภายในองคก์รเป็นเร ือ่งยุ่งยาก ดว้ยจ านวนพนักงานจ านวนมาก เด็มโกจ้งึใหม้ีการจดัตัง้คณะกรรมการ

สวสัดิการ รบัหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบและควบคุมใหส้วสัดิการที่มีอยู่ใชไ้ดจ้รงิ และเป็น

ประโยชนต์อ่พนักงานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีมกนั อาทเิชน่ 

 - คา่ครองชพี โบนัส คา่เบีย้เลีย้ง เงนิชดเชย และคา่ตอบแทนตา่งๆ 

-  เงนิสมทบเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชพี 

-  เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมและกองทนุเงนิทดแทน 

-  ประกนัสุขภาพและประกนัชวีติกลุม่ 

-  เงนิคา่ตอบแทนวชิาชพี และคา่ตอบแทนอืน่ๆ ตามระเบยีบบรษิทั 

-  สวสัดกิารรถรบัสง่พนักงาน 

-  สวสัดกิารตรวจสขุภาพประจ าปี 

-  ทนุการศกึษาส าหรบัพนักงาน/บุตรพนักงาน 

-  เงนิพเิศษในโอกาสตา่งๆ เชน่ เงนิชว่ยเหลอืงานสมรส เงนิชว่ยเหลอืงานมรณกรรมส าหรบั  

   พนักงานและครอบครวั 

-  อปุกรณแ์ละเคร ือ่งป้องกนัอนัตราย เพือ่ความปลอดภยัในการท างาน ส าหรบับางลกัษณะงาน 

   ทีม่คีวามเสีย่ง 

 

สทิธิก์ารลา 

1. เพิม่วนัหยดุพเิศษพกัผ่อนประจ าปี ตามอายงุานพนักงาน 

2. ลาเพือ่ประกอบฌาปนกจิ 

3.  ลาอปุสมบท หรอื ลาเพือ่ประกอบพธิทีางศาสนา 

4.  ลาคลอดบุตร 90 วนั 
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การรบัฟังความคดิเห็นของพนักงาน 

 เด็มโกเ้ปิดรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้กงัวลของพนักงาน หากมีปัญหาระหว่าง

พนักงาน หรอืระหว่างพนักงานกบัผูบ้ ังคบับัญชา ในดา้นการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิรอ้งทุกข ์

(Whistle Blower) ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่นกล่องรบัฟังความคิดเห็น จากแบบสอบถาม 

Employee Engagement Survey โดยผูท้ีร่บัผดิชอบด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และขัน้ตอนทีก่ าหนด

ไว ้และหากพสิูจนไ์ดว้่ากระท าไปโดยสุจรติจะไดร้บัความคุม้ครองโดยไม่สง่ผลกระทบใดๆ ซึง่เด็มโกจ้ะไม่

ถอืเป็นการเลกิจา้ง หรอืการพจิารณาลงโทษทีจ่ะสง่ผลเสยีตอ่พนักงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งแตป่ระการใด 

 

2 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน การสง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ ี

เด็มโกม้คีวามมุ่งมั่นในการด าเนินกจิกรรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานภายใตค้ าขวญั “มาตรฐานและความปลอดภยั คือหวัใจการท างานขององคก์ร”  โดย

ก าหนดใหพ้นักงานและลูกจา้งทุกคนตอ้งปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของเด็มโกอ้ย่างเครง่ครดั ภายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (มาตรฐานใน

การบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 

2549) และก าหนดใหม้ีคณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) ซ ึง่ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการ

ความปลอดภยั (นายจา้งแต่งตัง้) กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏบิตักิารทุกระดบั (มาจากการเลอืกตัง้) 

และเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัวชิาชพี (จป.วชิาชพี) เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ในปี 2561 เด็มโกไ้ดด้ าเนินการจดัท า คู่มือการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม

โครงการ (Safety and Environment Operation Guideline for Construction) ซึง่เป็นการยกระดบั

การจดัการดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานโครงการใหเ้ป็นระบบมากขึน้ 

เด็มโกต้ระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรทีม่ีค่า และมีความส าคญักว่าอุปกรณแ์ละทรพัยส์นิใดๆ 

วตัถุประสงคใ์นการจดัท าคู่มอืความปลอดภยัในการท างาน คณะผูจ้ดัท ามคีวามมุ่งหวงัทีจ่ะใหผู้ท้ีม่หีนา้ที่

เกีย่วขอ้งทกุคน ทัง้พนักงาน ผูร้บัเหมา และบุคคลภายนอกอืน่ๆ ทีป่ฏบิตังิานภายใตก้ฎระเบยีบของเด็มโก ้

จะตอ้งเรยีนรู ้ท าความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้โดยเนือ้หาใดทีข่ดัแยง้กบัระเบยีบปฏบิตังิาน ใหย้ดึถอืระเบียบ

ปฏบิตังิานเป็นหลกั 

ผลการตดิตามการด าเนินงานของเด็มโกใ้นรอบปีทีผ่่านมา พบวา่อตัราการบาดเจ็บของพนักงาน

อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึไม่พบอบุตัเิหตรุา้ยแรงถงึขัน้เสยีชวีติ ในปี 2561 มอีบุตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากการท างาน 30 คร ัง้ ลดลงจากปี 2560 ซึง่มอีบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการท างาน 46 คร ัง้ ซ ึง่เป็นผลมา

จากการด าเนินการ และปฏบิตัติามนโยบายและกฎเกณฑด์า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของเด็มโก ้อยา่งเครง่ครดั 

 

นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

1. บรษิทัถอืวา่ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบของบุคลากรทกุระดบั โดยตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ตา่งๆ อยา่ง

เครง่ครดั และถอืเป็นสว่นหน่ึงในการพจิารณาการประเมนิผลประจ าปี 

2. บรษิทัใหก้ารสง่เสรมิ สนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน ทัง้ทางดา้นงบประมาณ บุคลากร ทรพัยากรอืน่ๆ อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

3. บรษิทัถอืวา่กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นมาตรฐานขัน้พืน้ฐานที่

ตอ้งปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยบรษิทัมคีวาม

มุ่งมั่นในการด าเนินกจิกรรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ภายใตค้ าขวญั “มาตรฐานและความปลอดภยั คอืหวัใจการท างานขององคก์ร”  
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การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  

1. บรษิทัจดัใหม้กีารฝึกซอ้มดบัเพลงิ และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ใหแ้กพ่นักงาน รวมทัง้สิน้  137  คน 

เพือ่สรา้งความตระหนักรูด้า้นความปลอดภยัและเตรยีมความพรอ้มของพนักงานเพือ่รบัมอืกรณีเหตุ

ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ภายในบรษิทั เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า” เพือ่ใหเ้ขา้ใจพืน้ฐานความ

ปลอดภยัส าหรบัการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า การใชเ้คร ือ่งมอืและอปุกรณไ์ฟฟ้า โดย ดร.ณรงค ์อาศน

สวุรรณ ์เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2561 

 3.  จดัอบรมการปฐมพยาบาลการชว่ยเหลอืชวีติขัน้พืน้ฐานใหแ้กพ่นักงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. จดัใหม้กีจิกรรม Top Management Tools box Talk เพือ่เป็นการสือ่สารจากผูบ้รหิารระดบัสงู

ใหก้บัพนักงานไดท้ราบถงึข่าวสารตา่งๆ ของบรษิทั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  การฝึกอบรม การสมัมนา ศกึษาดงูาน และการรณรงคส์ง่เสรมิดา้นความปลอดภยัในการท างาน  
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6.  การฝึกอบรมหลกัสตูร จติส านึกความปลอดภยัในการท างาน ใหก้บัพนักงานและลกูจา้งของบรษิัท 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจ และป้องกนัอนัตราย ความสญูเสยี และความเสีย่ง ทีอ่าจเกดิจากการท างาน โดยไดร้บั

เกยีรตจิาก อ.นิตธิร ทพัเลือ่น มาบรรยายใหค้วามรู ้ในวนัที ่21ธนัวาคม 2561   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  บรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดั รว่มกบัส านักงานประกนัสงัคม จงัหวดัลพบุร ีจดัอบรมใหค้วามรู ้ความ

เขา้ใจแกพ่นักงานในหวัขอ้ “กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน” เพือ่ใหพ้นักงานเกดิความ

ปลอดภยั ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูลกัษณะ และลดอบุตัเิหตุในการปฏบิตังิาน เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561 

 

3 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  

เด็มโกเ้ล็งเห็นถงึความส าคญั ตอ่การรว่มพฒันาชมุชน และสงัคม โดยใหค้วามรว่มมอืหน่วยงาน 

สถาบนัการศกึษา ในการจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชนแ์กช่มุชน และสงัคม เป็นประจ าทกุปี ทัง้ใหก้าร

สนับสนุนงบประมาณ ในการจดักจิกรรม รวมถงึสง่พนักงานเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ทีช่มุชนจดัขึน้  

กจิกรรม/ชมุชนสมัพนัธ ์ในปี 2561 

1.  โครงการ “บรษิทัเกษียณสขุ”  

  เด็มโกไ้ดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิโครงการ “บรษิทัเกษียณสุข” ซ ึง่เป็นโครงการทีจ่ดัตัง้โดย   

     ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และสมาคมกองทนุส ารองเลีย้ง  

     ชพีวตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งนายจา้งใหเ้ป็นบรษิทัเกษียณสขุ จากกลุม่นายจา้งทีห่่วงใยและใสใ่จ 

     พนักงานเพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานมเีงนิใชอ้ยา่งเพยีงพอในวยัเกษียณ โดยสว่นใหญม่กีารออมทีต่ ่ากวา่ 

     ทีค่วรจะเป็นท าใหเ้งนิออมจากการออมในชว่งวยัท างานไม่พอทีจ่ะใชใ้นวยัเกษียณ โดยใชก้องทนุ 

      ส ารองเลีย้งชพีเป็นเคร ือ่งมอื บรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นักงานวางแผนการสะสมไดด้ว้ยตนเอง ผ่านการ 

      รณรงคแ์ละสนับสนุนใหพ้นักงาน  “ออมเต็มพกิดั   จดัแผนเป็น  เห็นเงนิเพยีงพอ” พนักงานจะรูส้กึม ี 

      ความมั่นคงลดปัญหาในการท างาน และประสทิธภิาพในการท างานเพิม่ขึน้ 

2.   โครงการฝึกงาน (Student Internship Program) มกีารเปิดรบันักศกึษาฝึกงานเขา้รว่มใน 

      โครงการฝึกงานประจ าปี เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้เรยีนรูป้ระสบการณก์ารท างานในบรษิทั รวมทัง้ได ้

      เรยีนรูว้ฒันธรรม เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูช่วีติการท างานจรงิในอนาคต โดยมนัีกศกึษาเขา้รว่ม 

      โครงการ ทัง้สิน้ 38 คน เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีม่จี านวน 21 คน ทัง้ชว่ยสง่เสรมิภาพลกัษณท์ีด่ดีงึดดู 

      ใหค้นรุน่ใหม่รูจ้กัและอยากรว่มงานกบับรษิทั 
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3.   สง่เสรมิพนักงานทีม่จีติอาสาในการเขา้รว่มออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีก่บักลุม่แพทยอ์าสาและมูลนิธ ิ

      แสง-ไชก้ ีเหตระกลู  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  จดัใหม้กีจิกรรมบรจิาคโลหติปีละ 4 คร ัง้ จนบรษิทัไดร้บัประกาศเกยีรตคิณุ จากสภากาชาดไทย เป็น  

     สถาบนัทีใ่หค้วามรว่มมอืจดัหาผูบ้รจิาคโลหติเป็นหมู่คณะ เพือ่ชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

     นานกวา่ 6 ปี กจิกรรมนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึการมสีว่นรว่มของพนักงานในเร ือ่งความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

     อยา่งชดัเจน โดยการสง่เสรมิการบรจิาคโลหติของบรษิทัมวีตัถปุระสงค ์ดงันี ้ 

-  เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานในบรษิทัและบุคคลทัว่ไปไดร้ว่มกนับรจิาคโลหติเพือ่เป็นประโยชนแ์ก ่   

    ผูป่้วย  

-  เพือ่สง่เสรมิกจิกรรมท าความด ีเพือ่เพิม่พูนการมจีติสาธารณะใหเ้กดิขึน้แกอ่งคก์ร  

-  เพือ่สง่เสรมิการพฒันาพนักงานของบรษิทั ทัง้ในดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม  

   ในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมการรบับรจิาคโลหติ ทัง้หมด จ านวน 4 คร ัง้ พนักงานรว่ม     

   บรจิาค 186  ราย รวมยอดโลหติทีไ่ดท้ ัง้หมด 83,700 ซซี ี
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5. ในโอกาสทีบ่รษิทัครบรอบการกอ่ตัง้เป็นเวลา 26 ปี ในวนัที ่1 มถินุายน 2561 ประธานกรรมการได ้

    มอบทนุการศกึษา ส าหรบับุตรพนักงานของบรษิทั และบรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดั เพือ่เสรมิสรา้ง 

    โอกาสทางการศกึษาใหก้บับุตรพนักงานทีม่ผีลการเรยีนด ีจ านวน 44 ทนุ รวมเป็นเงนิ 176,000 บาท  

    โดยแบ่งเป็นทนุเรยีนด ีและประเภททนุสนับสนุนการศกึษา 

6. สง่เสรมิใหพ้นักงานมคีวามสมดลุระหวา่งชวีติ การท างานและชวีติสว่นตวั และมสีขุภาพสมบูรณ ์  

    แข็งแรง โดย  ไดจ้ดัสรรสถานทีส่ าหรบัออกก าลงักายภายในอาคาร มกีจิกรรมเทเบลิเทนนิส และ   

    สนับสนุนใหเ้ลน่กฬีาแบดมนิตนั ฟุตบอล เพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งพนักงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จดักจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ ์ระหวา่งพนักงานและชมุชน สง่เสรมิพนักงานสบืสานวฒันธรรมไทย  

    โดยการถวายเทยีนพรรษา ณ วดับุญบางสงิห ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. กจิกรรมรว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสวนพรกิไทย โครงการ “ถิน่บวัหลวง เมอืงสะอาด” เพือ่

รณรงคร์กัษาความสะอาด ไม่ทิง้ขยะมูลฝอย ในแม่น า้ล าคลอง ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มใหส้ะอาด 

สวยงามน่าอยู ่  
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9. รว่มสนับสนุนป้ายจดุตรวจใหก้บัสถานีต ารวจภธูรสวนพรกิไทย เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บั

เจา้หนา้ทีต่ ารวจในการใหบ้รกิารประชาชนในชมุชนและทอ้งทีโ่ดยรอบทีบ่รษิทัตัง้อยู ่เมือ่วนัที ่20 

พฤศจกิายน 2561  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
10. ใหค้วามรูใ้นโครงการปัจฉิมนิเทศ แกนั่กศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร ประจ าปีการศกึษา 2560 ในวนัที ่17 มนีาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. บรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดั เขา้รว่มกจิกรรมกบักองพนัรบพเิศษ ศูนยส์งครามรบพเิศษ โครงการ

จดัตัง้มวลชนฟ้ืนฟูป่าตน้น า้ ลุม่แม่น า้ป่าสกั โครงการ “ทบ.อาสาปลกูป่า สรา้งฝายสบืสานพระราช

ปณิธาน” ณ องคก์รบรหิารสว่นต าบลชอนสมบูรณ ์อ.หนองม่วง จ.ลพบุร ีวนัที ่28 กนัยายน 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
35 

12. บรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดั ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมป่ันจกัรยานในโครงการป่ันจกัรยาน “Bike อุน่ไอ

รกั” โดยมนีายสปุกติ โพธิป์ภาพนัธ ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุร ีน าพสกนิกรชาวจงัหวดัลพบุรรีว่ม

กจิกรรมดงักลา่ว พรอ้มทัง้รว่มกนัปลอ่ยพนัธป์ลา จ านวน 5 แสนตวัลงในคลองอนุศาสนนันทเ์พือ่

เป็นการอนุรกัษพ์นัธุส์ตัว ์และคณะไดเ้ขา้สกัการะพระพุทธโคตรคชมงคล พระประธานประจ าอโุบสถ 

เพือ่ความเป็นสริมิงคล เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. บรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดั รว่มเป็นเจา้ภาพทอดกฐนิ ณ วดัชอนบอน จ.ลพบุร ีเพือ่สมทบทนุ

สรา้งอโุบสถ และกฎุสิงฆ ์เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2561  

 

 

 

 

 

 

 

14. บรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดัสมคัรจติอาสาในโครงการจติอาสา “เราท าความด ีดว้ยหวัใจ” ทีศ่าลา

ประชาคมเทศบาลเมอืงลพบรุ ีอ าเภอเมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุร ีเพือ่รว่มเป็นสว่นหน่ึงในการท า

กจิกรรมสาธารณประโยชนช์ว่ยเหลอืสงัคมสว่นรวม สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรูรชักาลที ่10 เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561   
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15. บรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดั รว่มกบัส านักงานประกนัสงัคม จงัหวดัลพบุร ีและศูนยง์อกงาม โดย

นายนิมติร ์เทยีมมงคล ประธานเกษตรอนิทรยี ์มาจดัใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเร ือ่ง “หลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง” ตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร รชักาลที ่9 เพือ่เป็นแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏบิตัตินอยา่งพอเพยีงในยคุเศรษฐกจิปัจจบุนั

เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2561

16. บรษิทัเด็มโก ้เดอ ลาว ไดร้ว่มบรจิาคเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตันิ า้ทว่ม สปป.ลาว ผ่านทาง

กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม สปป.ลาว เพือ่น าไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัน า้ทว่ม เมือ่วนัที ่2

สงิหาคม 2561
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1 การด าเนินงานตามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 เด็มโกด้ าเนินงานตามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม มีนโยบายการอนุรกัษพ์ลงังาน และแนวทางใน

การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผูบ้รหิารถอืเป็นหนา้ทีข่องพนักงานทุกคนทีต่อ้งรว่มมอืกนัใชท้รพัยากร

อย่างมีประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสูงสุด ภายใตแ้นวคดิ Green Business and Infrastructure 

และจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีถู่กสขุลกัษณะ สะอาด ปลอดภยั ส่งเสรมิใหเ้กดิสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน (Happy Work Place) ทีช่ว่ยส่งเสรมิใหพ้นักงานรูส้กึผ่อนคลาย ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเป็น

บา้นหลงัทีส่อง ปลูกฝังจติส านึกดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานแกพ่นักงาน รณรงคใ์หพ้นักงานมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในเร ือ่งการคดัแยกขยะรไีซเคลิ การประหยดัน ้า ไฟฟ้า การน าเทคโนโลยดีจิทิลัโดยน าระบบการ

จดัการเอกสารทางอเิล็กทรอนิกส ์เขา้มาปรบัใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน และยงัสามารถชว่ย

ลดการใชก้ระดาษภายในส านักงานดว้ย 
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ในปี 2561 เด็มโกม้กีารจดักจิกรรมทีส่ าคญั ใหแ้กพ่นักงาน ดงันี ้

1. กจิกรรมวนัขึน้ปีใหม่ 3 มกราคม 2561

2. กจิกรรมทีจ่ดัเป็นประจ าทกุเดอืน อาท ิการท าบุญถวายสงัฆทานในวนัคลา้ยวนัเกดิของพนักงานในแต่

ละเดอืน (เดอืนละ 1 คร ัง้) เพือ่เป็นสริมิงคลกบัตนเอง สง่เสรมิใหพ้นักงานมคีณุธรรม และจรยิธรรมทีด่งีาม 

สามารถปฏบิตังิานรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ สรา้งความศรทัธาในศาสนา และมศีลีธรรมในการด าเนินชวีติ  

3. บรษิทัรว่มกบัโรงพยาบาลเปาโล รงัสติ เปิดใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผลการตรวจสขุภาพประจ าปี พรอ้ม

ทัง้ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสขุภาพ ในวนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2561 
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4. จดักจิกรรมมสีว่นรว่มกบัศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ขององคก์รบรหิารสว่นต าบล

สวนพรกิไทย อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี ในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถาน

ประกอบการ ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2561  

5. กจิกรรมประเพณีรดน า้ขอพรผูบ้รหิาร แสดงถงึความกตญัญ ูตลอดจนอนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณี

ไทยเมือ่วนัที ่12 เมษายน 2561  

6. บรษิทั เด็มโก ้เพาเวอร ์จ ากดั เขา้รว่มกจิกรรมประกวดบุคคลสขุภาพดใีนโครงการ “Healthy Award

2018  ในผูป้ระกนัตนจงัหวดัลพบุร”ี เพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกนัตนมสีขุภาพด ีมกีารดแูลสขุภาพตนเองอยา่ง

ตอ่เน่ือง และป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรค  วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 
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7. บรษิทัเชญิทีป่รกึษาทางการเงนิ บรรยายแนะน าการเก็บออมทีไ่ดผ้ล จ านวนเงนิทีค่วรเก็บออมหลงั

เกษียณอาย ุเมือ่วนัที ่26  ตุลาคม 2561 บรษิทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัอบรมสง่เสรมิความรูด้า้น

การเงนิแกพ่นักงานขององคก์รในหวัขอ้ “ชวีติดมีไีด ้ดว้ยวนัิยทางการเงนิ” โดยไดร้บัความสนับสนุนจาก

ธนาคารกรงุศรอียธุยา โดยคณุขวญัชยั รุง่เรอืงกอสวา่งผูเ้ช ีย่วชาญงานใหค้ าปรกึษาทางการเงนิสว่น

บุคคล เป็นวทิยากรทีเ่ขา้มามอบความรูแ้ละแบ่งปันประสบการณแ์กพ่นักงานในเร ือ่งของการสง่เสรมิวนัิย

ทางการเงนิ การสนับสนุนการออม รวมถงึการลงทนุขัน้พืน้ฐาน ทัง้นี ้เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่

ถกูตอ้ง กอ่นการตดัสนิใจทางการเงนิ และเพือ่สง่เสรมิการวางแผนทางการเงนิ สรา้งความเป็นอยูท่ีด่ขีอง

พนักงาน โดยในคร ัง้นี ้มพีนักงานของบรษิทั และบรษิทัในเครอืเขา้รว่มการอบรมกวา่ 40  คน   

8. กจิกรรมสง่เสรมิความจงรกัภกัดตีอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และความภาคภมูใิจในความเป็นไทย

โดยไดจ้ดักจิกรรมรณรงคย์นืเคารพธงชาตทิัง้บรษิทั เน่ืองในวนัธงชาตไิทย (Thai National Flag Day) 

วนัที ่28 กนัยายน และกจิกรรมถวายพระพรชยัมงคล/กจิกรรมแตง่กายดว้ยผา้ไทย เน่ืองในวนัอนุรกัษ ์

มรดกไทย 2 เมษายน/กจิกรรมพนักงานและครอบครวัรว่มเดนิทางท าบุญ 9 วดัส าคญั จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา ในวนัที ่9 กนัยายน  2561  

9. กจิกรรมวนัตอ่ตา้นการทจุรติสากล (International Anti-Corruption Day) บรษิทัมุ่งมั่นในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่และไดจ้ดักจิกรรมใหพ้นักงานรว่มกนัประกาศเจตนารมณใ์นการตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ในวนัตอ่ตา้นการทจุรติสากล ซึง่ตรงกบัวนัที ่9 ธนัวาคม ของทกุปี 
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รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ 

 ISO 9001:2015     ISO 14001:2015 

มาตรฐานรบัรองกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิาร  มาตรฐานระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 ประกาศเกยีรตคิณุการจดัหาผูบ้รจิาค  Certificate of Membership 

       โลหติเป็นหมูค่ณะ สภากาชาดไทย Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption 

(CAC) 
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 Integrity Business Partnership of SBG     Green Industry 

 หน่วยงานตน้แบบทีม่แีบบรกัษามาตรฐานมาตรการ   Safety Appreciation Certificate 

องคก์รดเีดน่ ดา้นการสวมหมวกนิรภยั  

100% อยา่งตอ่เน่ือง 
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กา้วตอ่ไปของ เด็มโก ้

“การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” เป็นหน่ึงในเป้าหมายทีบ่รษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัมาโดยตลอด 

สอดคลอ้งกบัการด าเนินธรุกจิอยา่งถกูตอ้งและมจีรยิธรรมบนพืน้ฐานวฒันธรรมองคก์ร  “iDEMCO” เพือ่

สรา้งการยอมรบัจากกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ าคญั  

เด็มโกจ้งึมเีป้าหมายระยะยาวทีจ่ะรว่มกนัสรา้งความยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย สรา้งมูลคา่เพิม่

ใหผู้ถ้อืหุน้ ความพงึพอใจของผูม้สีว่นไดเ้สยี รว่มดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ผ่านนโยบายสง่เสรมิความ

ยัง่ยนืดว้ยกจิกรรมการด าเนินงานทัง้หมดของเด็มโก ้ในการขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ป้าหมายดงักลา่ว เด็ม

โกจ้งึมุ่งเนน้ทีจ่ะพฒันาบุคลากรใหม้คีณุภาพ ควบคมุดูแลการด าเนินกจิกรรมของเด็มโกอ้ยา่งเขม้งวด 

เพือ่ตอบสนองเป้าหมายทีจ่ะน าไปสูอ่งคก์รทีม่คีวามมั่นคง มั่งคัง่ และยัง่ยนื ตลอดไป

เด็มโกไ้ดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินงานดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ดงันี ้

1. สง่เสรมิธรรมาภบิาล โดยการพฒันาระบบการรายงานและตดิตามผลการด าเนินงานดงันี้

1.1 การรายงานผลและตดิตามผลการปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบยีบ ค าสัง่ และการ

ด าเนินการดา้นวนัิย 

1.2 การรายงานผลเกีย่วกบัสถานะของทรพัยส์นิของบรษิทั การตดิตามทรพัย ์และการบนัทกึความ

เสยีหาย 

2. พฒันาตวัชีว้ดัผลส าเรจ็เชงิกลยทุธ ของการด าเนินงานธรุกจิ Strategic Objective Key

Result (SOKR)

3. พฒันาตวัชีว้ดัความเสีย่งเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์

4. สง่เสรมิความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาใหม้ากขึน้ 

5. รเิร ิม่โครงการใหม่ สนับสนุนการเขา้สู ่THSI Index
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ออกนอกกรอบอยางสรางสรรค

และคิดอยางเจาของกิจการ

มีความมานะ มุงมั่น

ตั้งใจจริงที่ประสบผลสำเร็จ

ทีมงานมีประสิทธิภาพ
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จังหวัดปทุมธานี 12000

59 Moo 1 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District 

Pathum Thani 12000

http://www.demco.co.th

Demco Public Company Limited

รายงานความยั่งยืน 2561
Sustainable Developm

ent Report 2018 


	Blank Page
	Blank Page



