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       ป  2560 บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางงานดานวิศวกรรมไฟฟา มาครบเปนปที่ 25 

โดยไดดำเนินงานตอเนื่อง ดวยประสบการณในการดำเนินธุรกิจ และการรักษาเสถียรภาพของธุรกิจ ภายใตโอกาส และ

อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดานการเมือง สภาพแวดลอม 

สังคม และเทคโนโลยี  และดวยประสบการณยาวนานที่ผานมา บริษัทฯ ไดพัฒนาทักษะ ความรู และความชำนาญ

ในการดำเนินกิจการที่ผานมา เพื่อเปนผูนำในการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา และพลังงานทดแทน และสาธารณูปโภค

พื้นฐาน ภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Technology) การสรางนวัตกรรม การแขงขันในอนาคต 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอม รวมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง

และเต็มกำลัง บริษัทฯ มุงเนนสรางโอกาส และรายไดจากการดำเนินกิจการอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นจากผลตอการดำเนิน

กิจการที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการลดลงของภาระเรื่องการปรับปรุงฐานกังหันลม และการเพิ่มโอกาสในธุรกิจระบบสายสงไฟฟา

     ป 2561 บริษัท ฯ ยังคงมุงมั่นดำเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินการธุรกิจ รวมกับการรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงิน และ การเพิ่มความสามารถในการแขงขันภายใตธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมุงเนนประโยชนแกบริษัทฯ 

บริษัทยอย และ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางการเติบโตอยางตอเนื่อง สวนที่สำคัญในการดำเนินการธุรกิจอีกประการหนึ่ง 

ไดแกความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อสรางการยอมรับจากสังคมอยางยั่งยืน 

การดำเนินธุรกิจดวยความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนเรื่องของการประหยัดทรัพยากร และใชอยางคุมคา 

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบครบวงจร ไมสรางปญหาและผลกระทบใหกับสังคม ตอชุมชนโดยรอบ 

และการประกอบธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย สงเสริมการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ลวนแลวแตเปนองคประกอบสำคัญ

ตอการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน และบริษัทไดใหความสำคัญกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยเนนการดำเนินการดวย

ความรับผิดชอบใน ๓ ดาน ไดแก ความรับผิดชอบตอความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคม และ

ความรับผิ ดชอบตอการกำกับดู แลกิ จการที่ ดี  ( ESG-  Env i ronmenta l ,  Soc ia l  and Governance )

      สุดทายน ี้ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริหาร และ ฝายบริหารจัดการ ใครขอขอบคุณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก  

ผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน 

องคกรอิสระ และพนักงานทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุนการสรางความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี

มาโดยตลอด  คณะกรรมการบริหารทุกคนจะมุงมั่นในการบริหารงานเพื่อสรางความมั่นคงใหธุรกิจ ไปพรอมกับการพัฒนา 

ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติ ตลอดไป



รางวัลและความภาคภูมิใจ

Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC)
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Integrity Business Partnership of SBG

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ประกาศนียบัตรเขารวมโครงการ Lean Manufacturing
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มาตรฐาน ISO 14001 : 2004
มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดลอม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

The Best Performance Award Company Listed on mai

Safety Appreciation Certificate
Remarkable contribution of good and safe work 
performance achieving Zero Accident at BIP 1 & 2 CCPP
Project with 1,000,000 Accident Free Man-hours

ประกาศนียบัตรเขารวมโครงการอนุรักษพลังงาน
แบบมีสวนรวมบรรลุผลสำเร็จดีเดน รางวัล Project Achievement of 17,000,000 Safe 

Man-Hour without Lost Time Incident (L.T.I)
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โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกียรติบัตร โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ-สถานศึกษา

สภากาชาดไทย : ประกาศเกียรติคุณการจัดหาผูบริจาค
โลหิตเปนหมูคณะ

IR Excellence Award Company Listed on mai

ISO9001 มาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตสินคาและ
บริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค

หนวยงานตนแบบที่มีแบบรักษามาตรฐานมาตรการองคกร
ดีเดน ดานการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต 
อยางตอเนื่อง
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        รายงานความยั่งยืน ประจำป 2560 ของบริษัทฉบับนี้ถือเปนรายงานฉบับที่ 2 ที่บริษัทไดจัดทำแยกออกมาจาก

รายงานประจำป หลังจากบริษัทรายงานการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนประกอบเปนสวนหนึ่งของรายงานประจำป ตั้งแตป 2557

บริษัทไดวางเปาหมายหลักในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนใน 3 มิติ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตามแนวทางของ 

Sustainable Development Goals (SDGs) บริษัทยังใหความสำคัญกับมิติทางดานการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตามกรอบ Sustainability Framework (ESG) และการยึดถือแบบอยาง

จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพระราชดำริที่ตั้งอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนา

บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง 

เปาหมายของรายงานฉบับนี้เปนการสื่อสารขอมูลใหแกผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนของบริษัท ไดทราบถึง แนวคิด 

นโยบาย เปาหมาย กลยุทธหลักการ และกิจกรรมที่บริษัทไดดำเนินการเพื่อนำพาบริษัทไปสูการเปนองคกรที่ยั่งยืนในอนาคต
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



บริษัท ประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหนายไฟฟา ระบบ

สายสงไฟฟาแรงสูง งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง-สถานีไฟฟายอย งานระบบไฟฟาและเครื่องกล งานดานพลังงานทดแทน งานดาน

อนุรักษพลังงาน งานกอสรางเสาโทรคมนาคมงานสื่อสารและอาณัติสัญญาณรวมทั้งผลิต และจำหนายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายสง

ไฟฟาแรงสูงระบบเสาโทรคมนาคม และงานขายวัสดุ อุปกรณไฟฟา วัสดุกอสราง อุปกรณสื่อสาร รวมถึงเปนผูลงทุนในโครงการพลังงาน
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รูจัก บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)

    บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 

ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนที่ 6 ลานบาท ตอมาไดเพิ่มทุนอยางตอเนื่องและไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

2549 โดยปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 822.68 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนชำระแลว 730.34 ลานบาท ภายใตการบริหาร

งานของทีมงานซึ่งมีประสบการณในงานวิศวกรรมไฟฟา ทั้งทางดานระบบจำหนายไฟฟา สถานีไฟฟายอย และงานระบบสายสงไฟฟา

แรงสูงมากวา 25 ป

บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานดานวิศวกรรมอยางครบวงจร (Turnkey Basis) 

โดยธุรกิจการใหบริการของบริษัทสามารถแบงตามลักษณะงานไดดังตอไปนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทดแทนและระบบสาธารณูปโภค

ธุรกิจของบริษัทสามารถแบงธุรกิจเปน 3 ลักษณะ ดังนี้

1. ธุรกิจการใหบริการ

งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา

โดยแบงเปนประเภทงานไดดังตอไปนี้

1. งานกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Line System)

2. งานกอสรางสถานีไฟฟายอย (High Voltage Substation)

3. งานกอสรางระบบจำหนาย และระบบไฟฟาใตดิน

งานดานพลังงานทดแทน

การผลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย แกลบ เศษไม ขยะ 

หรือการใชกาซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน 

งานดานอาณัติสัญญาณ

บริษัทใหบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสาร งานวางโครงขายสายไฟเบอรออฟติคเพื่อการสื่อสาร และ

ควบคุมในงานระบบทอสงกาซธรรมชาติใหกับหนวยงานภาครัฐ
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บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหากอสรางติดตั้ง รวมทั้งการบำรุงรักษา 

งานระบบสาธารณูปโภคประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบประปาสุขาภิบาล

ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ำและน้ำรอน 

รวมถึงระบบทอรับ แรงดัน (High Pressure Piping) โดยบริษัทสามารถ

ใหบริการงานระบบแบบครบวงจร

งานดานระบบไฟฟาและเครื่องกล (M&E)

บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและ บริการติดตั้งเสาโครงเหล็ก

สำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

รวมถึงผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Operator) และผูที่ชนะการประมูล

งานดานเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร

บริษัทไดขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษาดานการอนุรักษพลังงานกับกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานตั้งแตป 2546 เพื่อใหบริการศึกษา

วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัดพลังงานใหแกหนวยงานราชการ 

งานดานอนุรักษพลังงาน

และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ

จากผูใหบริการ โทรศัพทเคลื่อนที่อีกทอดหนึ่ง

บริษัทผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็กเพื่อใชในงานวิศวกรรมไฟฟา ไดแก ระบบสายสง ระบบจำหนาย และสถานีไฟฟายอย 

ซึ่งมีงานบางสวนที่ตองใชเสาโครงเหล็กเปนสวนประกอบ และงานดานเสาโทรคมนาคม ไดแก เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร 

และเสาโครงเหล็กสำหรับปายโฆษณากลางแจง (Bill Board) โดย ณ ปจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตันตอป

2. ธุรกิจการขาย

งานผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก

บริษัทจำหนายอุปกรณประกอบสำหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยจัดเปนชุดสำเร็จสำหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass 

tower และ Self-support tower ผูซื้อสามารถนำชุดประกอบดังกลาวไปใชในการติดตั้งไดทันที ทำใหประหยัดเวลาในการจัดซื้อ

การจำหนายอุปกรณประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคม

บริษัทจำหนายอุปกรณไฟฟาสำหรับระบบจำหนาย ระบบสายสง และสถานีไฟฟายอย รวมอุปกรณไฟฟามาตรฐานทุกประเภท 

ซึ่งบริษัทเปนผูจัดหา รวมถึงจำหนายอุปกรณยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเปนผูผลิต ใหแกลูกคาที่เปนเจาของโครงการหรือผูไดรับ

และจัดหาจากผูจำหนายอุปกรณหลาย ๆ ราย

การจำหนายอุปกรณไฟฟา

คัดเลือกในโครงการตางๆ
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3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

       บริษัทรวมกับพันธมิตรศึกษาและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนโดยใชประสบการณ

ในสวนของการออกแบบ จัดหา กอสราง และติดตั้งระบบไฟฟาและโยธาที่มีอยูในการสำรวจ ออกแบบ คำนวณงบประมาณ ศึกษา

ความเปนไปไดในการรวมลงทุน ตัวอยางเชน โครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมหวยบง 2 และหวยบง 3 ที่ อ.ดานขุนทด 

จ.นครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิตรวม 207 เมกกะวัตต ซึ่งบริษัทรวมพัฒนาโครงการตั้งแตการยื่นเสนอขอขายไฟฟา กับ

การไฟฟาฝายผลิต จนปจจุบันบริษัทรวมเปนผูถือหุนทางออมในโครงการ 15 % คิดเปนกำลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน 31 

เมกกะวัตต นอกจากนี้ บริษัทยังเขารวมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม เขาคอ ตั้งอยูที่ จ.เพชรบูรณ ขนาดกำลังการผลิต 

60 เมกกะวัตต ในสัดสวน 10 % คิดเปนกำลังการผลิต ตามสัดสวนการถือหุน 6 เมกกะวัตต ทั้งนี้โครงการพลังงานลมหวยบง 2 และ 

3 ผลิตและจำหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ) แลวตั้งแตตนป 2556

บริษัทสามารถแบงลักษณะลูกคาในสวนของงานบริการไดเปน 2 ประเภท คือ

1. ลูกคาภาคเอกชน ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม ผูผลิตไฟฟาอิสระทั้ง IPP และ SPP นิคมอุตสาหกรรม และผูใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน

2. ลูกคาภาครัฐ ไดแก หนวยงานราชการและองคกรรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง  การสื่อสารแหงประเทศไทย  เปนตน

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีจุดเดนที่เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน ดังนี ้ 

ทีมงานที่มีประสบการณและไดรับความเชื่อถือจากภาครัฐ

บริษัทมีคณะกรรมการและผูบริหารที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมนี้มามากกวา 20 ป และดวยประสบการณและ

ความสัมพันธที่ดีของทีมงานกับหนวยงานตางๆของรัฐ ทำใหบริษัทไดรับความเชื่อถือถึงความสามารถในการทำงานใหบรรลุ

ไดตามเปาหมาย และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง จนไดรับมอบหมายใหทำงานหลายๆ โครงการอยางตอเนื่อง

การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย

บริษัทดำเนินธุรกิจใหบริการ งานดานวิศวกรรมไฟฟา งานดานพลังงานทดแทน งานระบบไฟฟาและเครื่องกล งานดานเสา

โทรคมนาคม งานดานการติดตั้งระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณและธุรกิจงานผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็กพรอมอุปกรณ 

งานจำหนายอุปกรณยึดจับ วัสดุกอสราง รวมทั้งอุปกรณไฟฟาทุกประเภท อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะขยายงานในสวนธุรกิจที่มี

ความตอเนื่อง สงผลใหบริษัทมีรายไดจากการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทำใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงและลดการ

พึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง



11

th

DEMCO Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2018

บริษัทมีความไดเปรียบทางการแขงขันเนื่องจาก

1. บริษัทเปนผูดำเนินธุรกิจใหบริการงานดานวิศวกรรมไฟฟามาอยางยาวนาน จึงมีความสัมพันธกับลูกคาและมีการเติบโต

ของรายไดอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับผูจำหนายสินคา (Supplier) เนื่องจาก บริษัทสั่งซื้อสินคาใน

ปริมาณมาก และตอเนื่อง ดังนั้น ผูจัดจำหนายสินคาสวนใหญจึงเสนอราคาที่สามารถแขงขันไดใหแกบริษัท เพื่อใชในการเขา

ประมูลงานตางๆ

2. บริษัทดำเนินธุรกิจวิศวกรรมไฟฟาครบวงจร สงผลใหบริษัทสามารถอำนวยความสะดวกในการใหบริการแกกลุมลูกคา

อยางครบถวน

การเปนผูพัฒนารวมในโครงการพลังงานทดแทน (Co-developer)

บริษัท ไดรวมกับพันธมิตรพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน ทั้งประเภทโครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย และ

โครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม มาตั้งแตป 2552 สงผลใหบริษัทมีโอกาสรับงานโดยไมตองแขงขัน ปจจุบันนอกจากการ

เปนผูออกแบบ จัดหา กอสราง ระบบไฟฟาและงานโยธา ในโครงการโรงไฟฟาทั้ง 2 ประเภท แลว บริษัทยังเขารวมลงทุนใน

โรงไฟฟาพลังงานลม 3 แหง คิดเปนกำลังผลิตตามสัดสวนการลงทุน 37 เมกกะวัตต ดวยประสบการณในฐานะผูกอสราง 

ทำใหบริษัทเปนผูชำนาญงานในธุรกิจโครงการพลังงานทดแทนรายแรก ๆของประเทศ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟาดวยพลังงานลม 

สวนประสบการณในฐานะผูลงทุนและผูรวมพัฒนาโครงการ ทำใหบริษัทไดรับผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการปนผลที่

สม่ำเสมอในระยะยาว

ตนทุนที่แขงขันได

จากการประสบการณอันยาวนานและผลงานอันเปนที่ยอมรับของบริษัท ไดสงผลใหบริษัทเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหขึ้น

ทะเบียนกับหนวยงานราชการตางๆ มากมาย อาทิเชน กรุงเทพมหานคร การทาเรือแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิต 

การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถรับงานจากหนวยงานราชการไดหลากหลายในอนาคต

เปนบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานราชการที่หลากหลาย
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บริษัท และ บริษัทในเครือ 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

A : ธุรกิจการใหบริการ

B : ธุรกิจผลิตและจำหนายเสาโครงเหล็ก

C : ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานลม

D : ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบเหนือพื้นดิน

E : ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบบนหลังคา

F : ธุรกิจโรงไฟฟาขยะ

G : ธุรกิจสัมปทาน

กลุมบริษัทยอย กลุมบริษัทรวม กลุมบริษัทรวมคา

บริษัท เด็มโก อินดัสตรี่ จำกัด (A)
ทุนจดทะเบียน 260 ลานบาท
ทุนชำระแลว 190 ลานบาท

100 %

บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (B)
ทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท

100 %

บริษัท เด็มโก เดอลาว จำกัด (G)
ทุนจดทะเบียน 19.5
ลานดอลลารสหรัฐ

90 %

บริษัท อีโอลัส พาวเวอร จำกัด (C)
ทุนจดทะเบียน 1,301 ลานบาท

25 %

บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด) จำกัด (F)
ทุนจดทะเบียน 6 ลานบาท

26 %

บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 6 
จำกัด (E)

ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
49 %

บริษัท ไทคอน เด็มโก เพาเวอร 11 
จำกัด (E)

ทุนจดทะเบียน 4 ลานบาท
49 %

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 15 จำกัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

51 %

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 17 จำกัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

51 %

บริษัท อุดรธานี โซลา พาวเวอร
 จำกัด (D)

ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท
45.71 %

บริษัท เด็มโก เพาเวอร 16  จำกัด (E)
ทุนจดทะเบียน 5.5 ลานบาท

51 %

บริษัท แมโขงกรีน พาวเวอร จำกัด (D)
ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท

45.71 %

บริษัท อินโดไชนา กรีน เอ็นเนอรยี่ 
จำกัด (D)

ทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท
45.71 %



“มุงสูการเปนผูรับเหมาดานวิศวกรรมไฟฟา 

ผูลงทุนดานพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค

ชั้นนำของอาเซียน”
วิสัยทัศน์ 1. เปนบริษัทรับเหมาดานวิศวกรรม

ไฟฟา พลังงานทดแทน และ

สาธารณูปโภค ที่ครบวงจรชั้นนำ

ของภูมิภาค

2. สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี สราง

มูลคาเพิ่มจากการลงทุนดาน

สาธารณูปโภค ใหแกนักลงทุน

ผูถือหุน อยางตอเนื่อง

3. มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพและ

ทันสมัย อยางมืออาชีพ มีคุณธรรม

ความซื่อสัตยตอลูกคา และความ

เชี่ยวชาญ รอบรู ดวยทีมงาน

ประสิทธิภาพสูง

พันธกิจ 

ค่านิยม

ปรัชญาองคกรดานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

มีคุณธรรม 

ความซื่อสัตย ตอ

ลูกคาตอตนเอง 

องคกรและวิชาชีพ

มีความมานะ มุงมั่น 

ตั้งใจจริงที่ประสบ

ผลสำเร็จ

ทีมงานมี

ประสิทธิภาพ

รอบรู เชี่ยวชาญ

อยางผูนำ

ใหคุณภาพที่ดีที่สุด

แกลูกคา

มีความคิดริเริ่ม 

กลาแสดงออก 

นอกกรอบอยาง

สรางสรรคและคิด

อยางเจาของกิจการ

    Integrity Determination Effective Teamwork Masterly Customer First Originality & Ownership 

I D E M C O

“การจัดการองคกรอยางสมดุลย โดยคำนึงถึงการสรางความเขมแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยางยั่งยืน

ควบคูกับความรับผิดชอบที่พึงมีตอ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลที่เกี่ยวของ ภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
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วิสัยทัศน พันธกิจ และ คานิยมองคกร

13



   บริษัทมีพันธกิจสงมอบคุณภาพชีวิตที่ดีใหลูกคา พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

ผานการดำเนินงานตั้งแต การประกวดราคา การประเมินราคา สัญญาการซื้อขาย การจัดซื้อจัดจางผูรับเหมาชวง กระบวนการจัดซื้อ

วัตถุดิบ กระบวนการกอสราง การควบคุมตนทุน การควบคุมคาใชจาย จนถึงการสงมอบโครงการ สินคา หรือ การบริการถึงมือลูกคา 

รวมทั้งการบริการหลังการสงมอบ การรับประกันคุณภาพ และ ผลงานหลังการขาย หรือ การจัดจาง เพื่อนำความยั่งยืนใหผูมีสวนได

สวนเสียอันจะนำไปสูความยั่งยืนขององคกร 
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นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development Policy)

1. การจดัการในระดบัองค์กร ได้แก่ ระบบจดัการคณุภาพ ISO 9001: 2015

2. การจดัการในระดบัปฏิบตักิาร ได้แก่ การควบคมุต้นทนุ การจดัการโครงการ การบริหารและจดัการความเสยี� ง

3. การจดัการเพื�อสร้างการพฒันาอยา่งยงั� ยืน ได้แก่ การพฒันาบคุลากร และการบริหารจดัการให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้

การสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัในระยะยาว

เปาหมาย

ภารกิจในการสรางความยั่งยืนขององคกร

การทำความเขาใจความตองการของลูกคาเพื่อใหมองเห็นความตองการของลูกคา หรือ นำเสนอสินคา และ 
การใหบริการ ในสวนที่เปนประโยชนตอลูกคา เพื่อการเพิ่มความสามารถขยายงานในการใหบริการแกลูกคา
ในงานระบบพลังงานไฟฟา และ ระบบไฟฟาที่เกี่ยวของ

1.

การบริหารจัดการโครงการที่คำนึงถึงการควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถสรางความ

เชื่อมั่นในการประเมินผลประกอบการ และ สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยการบริหารตนทุน

การจัดการโครงการ

2.

การใหบริการดวยมาตรฐานที่เปนเลิศภายใตกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ เพื่อเปนไปตามมาตรฐาน หรือ 

ขอกำหนดของลูกคา สามารถทำการทวนสอบ และ ตรวจสอบระบบตามเงื่อนไขที่ลูกคากำหนดไวภายใตสัญญา
3.

การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยง และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ เพื่อให

สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ ประเมินแผนรับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจ พรอมทั้ง 

การแกไขทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว

4.

การสรางผลประโยชน ตอสังคม โดยมีการออกแบบระบบงานไฟฟา และ รวมพัฒนาโครงการเพิ่มการขยาย

ขอบเขตของงานไฟฟา ในการทำใหชุมชน และ สังคม มีความปลอดภัย และ เขาถึงแหลงพลังงานพื้นฐาน 

การสรางอาชีพรอบๆ โครงการ รวมถึงการจาง พนักงานในการทำงานในพื้นที่แตละโครงการ

5.

การสรางผลประโยชน ตอ สิ่งแวดลอม การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมประเมิน และ

ควบคุมการกอสราง และ ผลกระทบของการกอสรางที่สงผลดานมลภาวะตอสภาพแวดลอม เพื่อบรรเทา และ 

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในแตละโครงการ ในทุกดาน เชน เสียง กลิ่น น้ำเสีย ทัศนียภาพ

6.



th

DEMCO Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2018

กรอบแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน

15

CSR Program CSR Drivers Business Outcomes

Vision
Corporate objectives
Stakeholder priorities
and strategies
Scope of obligations
Corporate competencies

Values
Operating policies
Investments
Processes
Procedures

Corporate Reputation
(Band) Stakeholder attitude

and behavior
Customers
Potential employees
Environment
Shareholders
Communities
Suppliers
Business partners
Government
NGOs

Revenue
Customer preference
Customer retention
Employee productivity

Cost
Employee retention
Waste and energy

Risk
Permission to operate
Revenue volatility
Disaster (sustainability)

Social Outcomes

       กรอบการดำเนินการของบริษัทฯ ในการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดมุงที่บังเกิดผลลัพทดานธุรกิจ และหรือผลลัพทดานสังคมที่จะเปน

ประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลที่เกี่ยวของ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ 

เปนกำลังสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังจะตองตระหนักถึงคุณคาที่พึงมีตอสิ่งแวดลอม สังคม และ

การประกอบกิจการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกดวย

Employee behavior
and motivation
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แผนผังยุทธศาสตรการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน

Integration

Long - Term Sustainable Profitability

To Be A Leader in Asian Electrical engineering contractors & Investors 

People Management Process Quality Business Development
Customer 

Stratergy

DEMCO Public Company Limited
Total Solution Electrical Business Provider

Engineering Procurement Construction

All Department Support Business Activities

The Way We 

Work

DEMCO Power 

Co.,Ltd. Steel Structure 

Business

Business Focus 

Co-Developer & 

Investing Green 

Business and 

Infrastructure

Understanding 

Customer Needs 

Project Cost & 

Control Management

Excellence Service 

and Process Quality

Proactive Risk

Management

Strategic

Capabilities

sarinya_chi
Pencil
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        บริษัทฯ กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เนนใหเกิดการเชื่อมโยงและสอดคลอง ระหวางเปาหมายการดำเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน กับการกำหนด กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธระดับองคกร และกลยุทธระดับหนวยงาน โดยบริษัทฯ กำหนดให
ในชวงตนปแตละป หัวหนาระดับฝายงานแตละฝายงานจะมีการเสนอเปาหมายธุรกิจใหฝายบริหารฯ รับทราบ 
จากนั้น จะมีการหารือและประเมินรวมกันเพื่อกำหนดแนวทางของเปาหมายระดับหนวยงานที่ตองคำนึงความสอดคลอง
กับเปาหมายขององคกรทั้งระยะสั้น และระยะยาวบริษัทฯ กำหนดยุทธศาสตรหลักเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานที่จะ
สามารถสรางความยั่งยืนใหกับองคกรโดยมีเปาหมายหลักในการตอบสนองตอเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และเชื่อมโยง
กับการดำเนินธุรกิจ มียุทธศาสตรหลักในการพัฒนา 3 ยุทธศาสตร ดังนี้

แนวทางการดำเนินงานและยุทธศาสตรหลัก

Knowledge Base Sharing & Creating Shared Value

พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหตอบสนองตอแนวทางการสรางองคการแหงการเรียนรูแบงปน

ประสบการณการทำงาน สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสังคมการทำงานในรูปแบบการสรางเครือขายของความ

รวมมือสำหรับการทำงานที่ดี สามารถสรางคุณคารวมผานวัฒนธรรมองคกรและยึดถือเปนนโยบายคุณภาพในการทำงาน

โดยมุงเนนความโปรงใส สนับสนุนการมีระบบ การสื่อสารแบบเปดที่พนักงานทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นอยาง

อิสระเปดเผยทั้งภายในและสาธารณะไดเพื่อกอใหเกิดผลลัพธเชิงบวกสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ขณะเดียวกันนั้นบริษัทฯ สามารถบรรลุผลตอบแทนทางการเงินในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาว ผานกระบวนการจัดการ

การสรางความรูกับพนักงานทุกระดับที่ตองมีอยางตอเนื่อง และนำไปสูการสรางระบบการใหผลตอบแทนที่ดีใหกับพนักงาน

บนความพึงพอใจของลูกคา และผูมีสวนไดเสียกับองคกร

Supply Chain Management

เปนการพัฒนาการทำงานในระบบหวงโซอุปทาน ในการบริหาร กิจกรรมทางธุรกิจผานการเชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน

ที่เชื่อมตอกันไปตั้งแตการเริ่มโครงการฯ ไปจนถึงการปดโครงการฯ เพื่อสรางความเปรียบดานการแขงขันขององคกร

โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับความตองการของลูกคาในตัวสินคาและบริการ โดยการนำเสนอและศึกษา และนำเสนออุปกรณ

และสินคาใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพดี มีความทันสมัย มีเสถียรภาพที่ดี พรอมทั้ง การเขาถึง และใชงานไดงาย เพื่อใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจ และเกินความคาดหวังในเชิงบวกตอสินคาและบริการ
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Enterprise Risk Management Oriented

การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียบนหลักการของการประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการ

1. การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือในการควบคุมตนทุนการดำเนินงาน

2. พัฒนาและสรางกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบและควบคุมไดอยางโปรงใส

3. บูรณาการขั้นตอนการทำงานโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดระบบสารสนเทศภายในเพื่อสรางการประเมินผล และ

สามารถพัฒนากระบวนการทำงานเดิมเพื่อรองรับเปาหมายการขยายธุรกิจในอนาคต

4. สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานภายใตการใชระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและประเมินผลลัพธในเชิงคุณภาพ

ของกำไรและตัวชี้วัดทางดานการเงินได

5. สามารถผลักดันผลลัพธจากการใชกระบวนการและระบบสารสนเทศในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตโดยอาศัย

ความรวมมือจากทุกหนวยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานเพิ่มไดทั้งในประเทศและตางประเทศ

มุงเนนการขยายธุรกิจสูการเปนผูรวมลงทุนและพัฒนาโครงการในธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปนโครงการที่มี

ประโยชนตอการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ และโครงสรางพื้นฐาน

18

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรหลัก

      ฝายบริหารฯ มีนโยบายชัดเจนในการติดตาม ประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อนำไปสูการทบทวน และ

พัฒนาวางยุทธศาสตรตอไป สำหรับหลักการในการพิจารณาฝายบริหารฯ มีการใชมุมมอง 4 มิติ โดยใชหลักการของ Balance 

Scorecard มาวัดผลเพื่อพัฒนาการใชโมเดลของการพัฒนาไปสูความยั่งยืน ไดแก

1. มุมมองดานการเงิน ไดแก รายได สัดสวนกำไร การควบคุมและลดตนทุน การบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

2. มุมมองของลูกคา (ผูมีสวนไดสวนเสีย) และพันธมิตรทางธุรกิจ ไดแก มาตรฐานการทำงาน การสงมอบ การรับประกัน

และความรับผิดชอบตอคูคา สวนแบงการตลาด การสรางภาพลักษณขององคกร การรักษาฐานลูกคา สัดสวนของลูกคา

ตอโครงการ จำนวนลูกคาใหม ผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักลงทุน และผูถือหุน รวมถึงสังคม และสิ่งแวดลอม ภายใต

CSR Program

3. มุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแก ความรูความสามารถของบุคลากร การปลูกฝงจิตสำนึกของคานิยมเด็มโก

การสรางวัฒนธรรมองคกร จริยธรรม ขวัญและกำลังใจในการทำงาน การใชระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงาน การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไมจำเปน การทำงานภายใต

กฎระเบียบ และความปลอดภัย การใชทรัพยากรทุกดานใหมีความคุมคามากที่สุด

4. มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ไดแก สงเสริมใหพนักงานพัฒนาตนเอง การวัดผลงานของพนักงานเทียบกับ

เปาหมายของฝาย และเปาหมายของบริษัท และสรางคุณภาพชีวิตที่ดี การฝกอบรม การใหความรู พัฒนา และ

การทำกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับชุมชน รอบๆ บริษัทฯ หรือ รอบโครงการที่บริษัทไปทำการกอสราง
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แนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท

ผูมีสวนไดเสีย แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร ความคาดหวัง การตอบสนอง ผลลัพธ

ผูถือหุน
นักลงทุน

และ
นักวิเคราะห

- ผูถือหุนรายใหญ
- ผูถือหุนรายยอย
- นักลงทุน

การประชุมผูถือหุนประจำป
การรายงานความคืบหนาให
กับผูถือหุน
การประกาศผลประกอบการ
รายไตรมาส
การพบปะกับนักลงทุน
การพบปะกับนักวิเคราะห
ระบบตรวจสอบ และการ
บริหารความเสี่ยง 
การเปดเผยขอมูลตางๆ ผาน
ชองทางการสื่อสารของบริษัท

การขยาย และพัฒนาธุรกิจ
มีความมั่นคงและเติบโต
อยางตอเนื่อง
ดำเนินธุรกิจอยางเที่ยงธรรม 
เพื่อสรางผลประกอบการที่ดี
ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ และ
ไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียมกัน
มีระบบการตรวจสอบ และ
ควบคุมภายในที่ดี
มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

จายเงินปนผลอยางเหมาะสม
เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
การสรางความเชื่อมั่นตอ
ผูถือหุนและนักลงทุน
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ผลการดำเนินงาน
ของบริษัทมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง
ไดรับการรับรอง
สมาชิกโครงการแนว
รวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอ
ตานการทุจริต (CAC)

พนักงาน พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลความพึงพอใจ
ในการทำงาน
การประเมินความผูกพันธของ
พนักงาน (Employee 
Engagement)
โครงการ HR Change 
Management
การประกาศเกียรติคุณ
พนักงาน
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถของพนักงาน
วารสาร DEMCO Journal
กิจกรรมทำบุญประจำ
เดือนเกิด

ระบบการจายคาตอบแทนที่
เหมาะสม
แผนการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร
ความกาวหนาและความ
มั่นคงในสายอาชีพ
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
มีการสื่อสารขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง

เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 
และปฏิบัติอยางเทาเทียม
มีแผนการพัฒนาพนักงาน
มีการจัดกิจกรรมสรางความ
ผูกพันของพนักงาน

ความผูกพันของ
พนักงานตอองคกร
พนักงานมีความสุข
และความมั่นคงใน
การทำงาน
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ผูมีสวนไดเสีย แนวปฏิบัติ/การสื่อสาร ความคาดหวัง การตอบสนอง ผลลัพธ

พันธมิตร
และ

คูแขงทาง
การคา

บริษัทอื่นๆ ใน
ตลาดธุรกิจ

พลังงาน และ
สาธารณูปโภค

ปฏิบัติตอพันธมิตร และ
คูแขงขันทางการคาอยาง
เปนธรรม
รักษาความลับทางการคา
ภายใตกฎหมาย และกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
หลีกเลี่ยงจากการสืบหา
ขอมูลจากพันธมิตร และ
คูแขงทางการคาอยางไม
ซื่อสัตย และไมเปนธรรม

ดำเนินการแขงขันทาง
การคาอยางเปนธรรม 
ถูกตองตามหลักจริยธรรม
และตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
มีการแขงขันอยางเปน
ธรรมและโปรงใส

มีหลักจรรยาบรรณเพื่อการ
ประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม
และโปรงใส
มีหลักจรรยาบรรณสำหรับ
พนักงาน
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สงมอบวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ
ดำเนินธุรกิจรวมกัน
อยางตอเนื่อง
ธุรกิจเติบโตควบคูกัน

ชุมชน 
สังคม 
และ

สิ่งแวดลอม

ชุมชน และ
ประชาชนใน
พื้นที่ตั้ง และ

ใกลเคียง
หนวยงาน

คำนึงถึงความปลอดภัย 
คุณภาพชีวิต ประชาชน
อนุรักษรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม
คำนึงถึงทางเลือกที่มีผล
กระทบตอความเสียหายของ
สังคม สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหนอยที่สุด
ไมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่
เปนภัยตอสังคม หรือศีลธรรม
อันดีงาม
ไมกระทำการใดๆ ที่สงผล
เสียหายตอรัพยากรธรรมชาติ 
และภาพแวดลอมเกินกวาที่
กฎหมายกำหนด
ใหความสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน และสังคม โดยมุงเนน
ใหเกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดลอม รวมทั้งกิจกรรม
สาธารณะประโยชน

ความปลอดภัยของสังคม 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน มีการใช
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
จิตสำนึกของความรับผิดชอบ
ตอสังคม และสิ่งแวดลอม
ของบุคลากรเด็มโก
ความผูกพันของชุมชน 
สังคมกับบริษัทฯ
เปนมิตรที่ดีตอกัน

มีกระบวนการในการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพตอเหตุการณ
ที่มีผลกระทบตอชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดลอม อันเนื่อง
มาจากการดำเนินงานของ
บริษัทฯ
ความรวมมือ ความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน
สรางความไววางใจและ
เขาใจตอกัน

ไดรับการยอมรับ
ทางสังคม
ไมมีขอรองเรียนจาก
การดำเนินธุรกิจของ
บริษัท
ใหการสนับสนุน
ซึ่งกันและกันอยาง
ตอเนื่อง

หนวย
ราชการ 

และ
องคกร

ที่เกี่ยวของ

สวนรวม และ
ประเทศชาติ

ถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอ
กฎหมายที่เกี่ยวของในดาน
ตางๆ ทั้งสิ่งแวดลอม 
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 
แรงงานการจัดการดานภาษี
อากร และบัญชี รวมทั้ง
ประกาศตางๆ ของราชการ
ที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
ใหการสนับสนุนโครงการ
ของรัฐที่เปนประโยชนตอ
สังคม และสวนรวม

พนักงานทุกระดับจะตอง
ศึกษา และทำความเขาใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง
ผูบริหารควรจัดใหมีขอมูล
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ 
เพื่อใชอางอิง
จิตสำนึกของความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และระเบียบขอบังคับของ
บริษัทฯ

พนักงาน และผูบริหารเด็มโก 
ไมดำเนินการใดๆ อันเปน
การขัดตอกฎหมาย และ
ขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ
การสรางสัมพันธที่ดี โดยให
ความรวมมือกับหนวย
ราชการ และองคกรที่
เกี่ยวของในการใหขอมูล 
เพื่อประโยชนของประเทศ 
และสวนรวม

ไดรับอนุญาตและ
สนับสนุนใหดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง



การกำหนดประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืน
รูปแบบของกระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน Sustainable Development Model

โดยใชหลักการของ Balance Scorecard มาวัดผลเพื่อพัฒนาการใชโมเดลของการพัฒนาไปสูความยั่งยืน

• มุมมองดานการเงิน ไดแก รายได สัดสวนกำไร การควบคุมและลดตนทุน การบริหารความเสี่ยง และ การลงทุน

• มุมมองของลูกคา (ผูมีสวนไดสวนเสีย) และ พันธมิตรทางธุรกิจ ไดแก มาตรฐานการทำงาน การสงมอบ การรับประกัน และ

ความรับผิดชอบตอคูคา สวนแบงการตลาด การสรางภาพลักษณขององคกร การรักษาฐานลูกคา สัดสวนของลูกคาตอโครงการ

จำนวนลูกคาใหม ผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักลงทุน และ ผูถือหุน รวมถึง สังคม และ สิ่งแวดลอม ภายใต CSR Program

• มุมมองดานกระบวนการภายใน ไดแก ความรูความสามารถของบุคลากร การปลูกฝงจิตสำนึกของคานิยมเด็มโก การสราง

วัฒนธรรมองคกร จริยธรรม ขวัญและกำลังใจในการทำงาน  การใชระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไมจำเปน การทำงานภายใตกฎระเบียบ และ ความปลอดภัย

การใชทรัพยากรทุกดานใหมีความคุมคามากที่สุด

• มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ไดแก สงเสริมใหพนักงานพัฒนาตนเอง การวัดผลงานของพนักงานเทียบกับเปาหมายของฝาย

และ เปาหมายของบริษัท และสรางคุณภาพชีวิตที่ด ี การฝกอบรม การใหความรู พัฒนา และ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับ

ชุมชน รอบๆ บริษัทฯ หรือ รอบโครงการที่บริษัทไปทำการกอสราง
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รายงานการบริหารความเสี่ยง
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การดำเนินการดานธรรมาภิบาล (Governance)
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

        เด็มโก เชื่อมั่นวาธุรกิจที่ยั่งยืน คือธุรกิจที่สามารถหลอหลอมเปนหนี่งกับชุมชนและสงเสริมการพัฒนาของประเทศ 
ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีใหสมกับที่ไดรับความไวใจและความเชื่อมั่นจากผูถือหุนและจากผูมีสวนไดสวนเสีย บริษัทฯ 
จึงไดพัฒนาการบริหารกิจการที่ดี  (Corporate Governance Code : CG Code) เขามาปรับใชในการกำหนดนโยบาย และ
กลยุทธในการประกอบธุรกิจ การดูแลและพัฒนาพนักงานซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานขอมูลทั้งขอมูลดานการเงิน และขอมูลที่ไมใชการเงินครอบคลุมไปสูแนวทางในการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ  
              ในป ...............บริษัทฯ ไดทบทวนคูมือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหสอดคลองกับ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ฉบับใหม (พ.ศ.๒๕๕๙) ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดการขอมูลลับที่มีผลตอราคาหลักทรัพย และหลักการบริหารกิจการที่ดี หลักปฏิบัติสำหรับ

คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ

และนโยบายการบริหารกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดี

              บริษัทฯ ไดสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของไดรับการอบรมในเรื่องการบริหารกิจการที่ดีที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาทิ หลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร.................................................ตลอดจนสงเสริมใหผูบริหารและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบตอสังคมไดอบรมในหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจบทบาทและแนวทางที่ถูกตอง

ในการบริหารงานที่เปนไปตามหลักการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนถายทอดความรูความเขาใจดังกลาวแกคณะทำงานและผูที่ทำงานรวมกันได

ผ ลจากความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริตโปรงใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สงผลใหการประเมินผล

สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies ในป ๒๕๕๙ บริษัทอยูในระดับดีเลิศ

              นอกจากนี้ ในทุก ๆ ป บริษัทฯ ไดจัดใหคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง 

(Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลขอคิดเห็นในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการในปที่ผานมา 

เพื่อสามารถนำมาแกไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน โดยหลักเกณฑในการประเมินมีความสอดคลองกับกฎบัตรของกรรมการแตละชุด และ

แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด อาทิ แบบฟอรมการประเมินความรูความชำนาญเฉพาะดาน (Board Skill Matrix) และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ครอบคลุมหัวขอการประเมินดังนี้

การประเมินความรูความชำนาญ
เฉพาะดาน (Board Skill Matrix)  

หัวขอประเมินรายคณะ
(Board Self-Assessment as a whole)  

หัวขอประเมินรายบุคคล
(Board Self-Assessment as an individual)

1. โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

1. โครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ

2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

1. ดานการบริหารธุรกิจ
2. ดานอุตสาหกรรม
3. ดานธุรกิจระหวางประเทศ
4. ดานการบริหารเชิงกลยุทธ
5. ดานกฎหมาย
6. ดานบัญชี
7. ดานการเงิน
8. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ความรูเฉพาะดาน อื่นๆ
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โครงสรางการกำกับกิจการ 
บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการฝายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายกำกับและควบคุม

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

คณะทำงานบริหารการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการลงทุน คณะทำงานบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการ

สำนักงานกรรมการผูจัดการ
และเลขานุการบริษัท

สายงานวิศวกรรม ๑

สายงานวิศวกรรม ๒  

สายงานออกแบบ
และทดสอบ

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

สายงานสนับสนุนธุรกิจ
และโครงการขนาดใหญ



Contribution to Society

Environmental Friendly Corporate Governance

   บริษัทฯ ใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ควบคูกับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยนอกจากการขยายการลงทุน ดานพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานจากชีวมวล  เพื่อชวยลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงที่ไดจากฟอสซิล  ซึ่งเปนมลพิษทางอากาศ 

สาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดปรากฎการณโลกรอนขึ้นแลว ในสวนของโรงงานผลิดเสาโครงเหล็กของบริษัท ก็ไดใหความสำคัญ

ในสิ่งแวดลอมดวยการดำเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเนนเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดลอมเปนหลัก

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการไมสรางภาระดานสิ่งแวดลอม มลภาวะ ความปลอดภัยหรือแมแตอุจาด

ทัศนะ ที่อาจเกิดขึ้น กับพื้นที่ทำงานและ หนวยงานกอสราง ที่บริษัทฯ เขาไปดำเนินการ จะไดรับการเอาใจใสตามมาตรฐานและ
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ความรับผิดชอบตอการดำเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล
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Sustainability Framework: ESG 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ขอกำหนดของทางการ รวมถึง ชุมชน และ องคกรสวนทองถิ่นอีกดวย

      บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ภายใตหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 

ยึดถือหลักการแขงขันทางธุรกิจที่เปนธรรม ปฏิบัติโดยสุจริต และคำนึงถึงประโยชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอผู

มีสวนไดเสียและบุคคลที่เกี่ยวของ อยางรอบครอบ มีความสำนึกรับผิดชอบตอการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ยึดมั่น

ในพันธะผูกพันที่พึงมีตอลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน และ บุคคลที่เกี่ยวของ ภายใตกรอบของกฏหมาย หลักเกณฑ พันธะสัญญา 

และประเพณีปฏิบัติอันดีงานทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศ บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานและหลักเกณฑตางๆ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง การปฏิบัติตอลูกคาและคูสัญญา ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ และ หนวยงานที่เกี่ยวของ การยึดถือ

กฏหมายของประเทศที่เขาไปปฏิบัติงาน การตัดสินใจลงทุนและการสรรหาพันธมิตรโดยยึดถือผลประโยชนของบริษัทฯอยางมี

ความรับผิดชอบตอบุคคลที่เกี่ยวของเปนสำคัญ

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

          ในฐานะเปนบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ  ไดดำเนินการประกาศเรื่อง นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
จัดทำคูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และคูมือการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต โดยมีนโยบายตอตานการใหสินบน และ
การคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

        เพื่อใหพนักงานในองคกรปฏิบัติหนาที่ตามแนวทางที่กำหนดไวในนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ ไดสื่อสารนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่ เด็มโก มีอำนาจในการควบคุม ไดจัดใหมีชองทางในการเรียนร ู และ
สื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การอบรมและใหความรูแกพนักงาน การบรรจุเปนหลักสูตรของการปฐมนิเทศพนักงานใหม โดยมีการสอบถามระหวาง
อบรมและภายหลังจากการอบรมเพื่อทดสอบความรูความเขาใจไดมีการสื่อสารประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับพนักงาน และ
ไมใหมีการเรียกรองหรือดำเนินการใดๆ เพื่อใหไดมาในสินจาง รางวัล หรือผลประโยชนใดๆ เพื่อประโยชนทั้งตอตนเอง และบริษัทฯ จาก

การแจงเบาะแสและขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น  
บริษัทฯ ไดกำหนดชองทางสำหรับการแจงเบาะแสและขอรองเรียน ไดแก
คณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
เลขานุการบริษัท     
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
ตูรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ผูที่เกี่ยวของทั้งทางตรง และทางออม เพื่อสรางบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

E-mail address : goodgovernance@demco.co.th
E-mail address : paitoongcc@demco.co.th
E-mail address : wonruedee@demco.co.th

สงจดหมาย หรือชองทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 
ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 02-9595811 ตอ 2018
          ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บขอมูลการรองเรียนไวเปนความลับ เพื่อปกปองผูแจงเบาะแสไมใหถูกคุกคามหรือไดรับอันตราย และ
จะรายงานผลการสืบสวน/ ดำเนินการใหแกผูแจงเบาะแสทราบภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามความเหมาะสม

mailto:goodgovernance@demco.co.th
mailto:paitoongcc@demco.co.th
mailto:wonruedee@demco.co.th
http://goodgovernance@demco.co.th
http://paitoongcc@demco.co.th
http://wonruedee@demco.co.th
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

          บริษัทฯ ใหความสำคัญตอกิจกรรมที่อาจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ดาน โดยยึดถือ และปฏิบัติตาม
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของโดยบริษัท มีนโยบายอยางชัดเจนที่จะไมจางแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา 
การไมเลือกปฏิบัติจากความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคม
          นอกจากนี้บริษัท ยังใหความเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อยางเครงครัด โดยจะปกปอง 
และไมนำขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติสวนตัว คาจางเงินเดือน   ฯลฯ ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือ
ผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ รับทราบ โดยยังไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน และไดกำหนดใหมีการใชขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
จัดทำเปนคูมือ ใหกับพนักงานไดรับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผานการปฐมนิเทศกอนการ
เริ่มปฏิบัติงาน  

      บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอผูถือหุน และนักลงทุน ตลอดจนสาธารณะชน ที่จะไดรับรูและ
เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ โดยเทาเทียมกัน บริษัทฯ ยึดมั่นตอการปฏิบัติใหเปนไปโดยถูกตอง ตามกฏเกณฑ
และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติในกรอบแหงกฏหมาย และ ขอบังคับของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และทางการ บริษัทฯ ไดจัดทำเอกสารเผยแพรขาวสารและผลการดำเนินงาน
สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสื่อสารมวลชน อยูเสมอ มีการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำป และ การประชุม
ผูถือหุนวิสามัญ เปนไปตามขอบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการแถลงขาว การใหขอมูลกับนักวิเคราะห ที่มีความสนใจ
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ รวมถึง การจัดกิจกรรม เยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit) ใหแกนักวิเคราะห ผูถือหุน ลูกคา 
และคูคา ที่สนใจ อีกดวย

นักลงทุนสัมพันธและการเปดเผยขอมูลบริษัทฯ

ความรับผิดชอบตอพนักงาน  

      พนักงาน คือ กำลังสำคัญและตนทางสูความสำเร็จอันยั่งยืนขององคกร ดังนั้น บริษัทจึงใสใจและใหความสำคัญตอ
พนักงาน โดยพนักงานทุกระดับตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม เทาเทียม และไดรับการเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสากล กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ เริ่มตั้งแตการสรรหาวาจาง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน
และตอพนักงานผูอื่น ตามคูมือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมไปถึงการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่องทั้งภายใน

      นอกเหนือจากนั้น บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งเปนตัวแทนของพนักงาน เพื่อ
ทำหนาที่ดูแลสิทธิประโยชนและสวัสดิการสำหรับพนักงานอยางเหมาะสม และนำปรึกษาหารือรวมกับผูบริหารระดับสูง
นอกเหนือจากผลประโยชนตอตัวพนักงานโดยตรงแลว บริษัทยังใหความใสใจไปยังครอบครัวของพนักงานเชนกัน โดยจัดให
ผลประโยชนในรูปเงินชวยเหลือในวาระตางๆ อาทิ กรณีบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรเสียชีวิต การสมรส เปนตน
บริษัทใหความสำคัญตอสุขภาพกายที่แข็งแรง ซึ่งนำไปสูสุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน โดยจัดใหมีสวัสดิการดานสุขภาพคือ 
ใหพนักงานตรวจสุขภาพประจำป

และภายนอกองคกร 
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การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน

       บริษัท  มีความมุงมั่นที่จะทำความเขาใจ และสนับสนุนใหลูกคามีสวนรวมในการเรียนรูเกินกวาขอบเขตการทำธุรกรรม
ระหวางลูกคากับบริษัทฯ แบบทั่วไป และใชโอกาสในการสงเสริมผลักดันใหลูกคามีความเขาใจในคุณคาของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะสงมอบผลิตภัณฑ และบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา ดวยจิตสำนึกที่รับผิดชอบตอ
สังคมไมวาจะเปนในดานคุณภาพ ความปลอดภัย และสื่อสารขอมูลจากองคกรสูประชาชน  ยึดมั่นที่จะมุงเนนในเรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการผลิต และบริการ กับการตรวจสอบตนทางของผลิตภัณฑ และการใหบริการ ทั้งธุรกิจการกอสรางโรงผลิต
ไฟฟา พลังงานทดแทน สถานีไฟฟาแรงสูง-แรงต่ำ งานผลิตเสาโครงเหล็กในธุรกิจโทรคมนาคม โดยการนำเสนอประสบการณ
การทำงานดานความรับผิดชอบ มีความรูจัก เขาใจ ความตองการที่แทจริงของลูกคา และสงมอบผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณคา
ตอลูกคาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้บริษัท ไดมีการกำหนดนโยบายคุณภาพที่จะสอบถามความพึงพอใจของลูกคา ตอการ
บริการ และสินคาของบริษัท ทั้งในชวงดำเนินงานกอสราง และหลังงานกอสรางแลวเสร็จ โดยลูกคาจะสงคืนแบบสอบถามกลับ
มายังหนวยงานที่ไมไดเปนผูใหบริการ วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่มีความถูกตอง ชัดเจน

ความรับผิดชอบตอลูกคา

การดำเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

          ดวยความมุงมั่นในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเปนสำคัญ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (คปอ.) สอดคลองตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ ตลอดจนไดกำหนดนโยบาย

รักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อเปนหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม โดยกำหนดและสงเสริมใหมีการรักษาสุขอนามัยที่ดี และจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงาน

ที่ปลอดภัย รวมถึงปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยเริ่มจากการอบรมใหความรูแกพนักงานใหมในเรื่อง

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับหนวยงานความปลอดภัยของบริษัท
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

1. บริษัท ถือวาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

ทุกระดับ โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตางๆ อยางเครงครัด และถือเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา

การประเมินผลประจำป

2. บริษัท จักใหการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้ง

ทางดานงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอื่นๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอ

3. บริษัท ถือวากฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ ขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ตองปฏิบัติดานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

          โดยบริษัท มีความมุงมั่นในการดำเนินกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ภายใตคำขวัญ “มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององคกร”

การรวมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

          บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ตอการรวมพัฒนาชุมชน และสังคม  โดยใหความรวมมือหนวยงาน สถาบันการศึกษา 
ในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน แกชุมชน และสังคม เปนประจำทุกป ทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม  
รวมถึงการสงพนักงานเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เชน

1. สงเสริมพนักงานที่มีจิตอาสาในการเขารวมออกหนวยแพทยเคลื่อนที่กับกลุมแพทยอาสาและมูลนิธิแสง-ไชกี   เหตระกูล
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2. การจัดใหมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ทุก ๓ เดือน จนบริษัท
ไดรับประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย เปนสถาบันที่ให
ความรวมือจัดหาผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะ เพื่อชวยเหลือ
เพื่อนมนุษยอยางสม่ำเสมอนานกวา ๕ ป รวมเปนปริมาณโลหิต
ที่ไดรับบริจาคเกินกวา ๑,๐๐๐ หนวย

3. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ระหวางพนักงานและชุมชนสงเสริมพนักงานสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยการถวายเทียนพรรษา
เครื่องสังฆทาน เนื่องในวันเขาพรรษา

3. สงพนักงานที่มีจิตอาสา และพนักงานที่มีความรูดาน
ระบบไฟฟา เขาตรวจสอบ ทำความสะอาด และเปลี่ยน
อุปกรณไฟฟา ตูควบคุมไฟฟาหลัก (Main Distribution
Board : MDB) โรงเรียนรอบๆ บริษัทฯ อาทิ โรงเรียนชุมชน
วัดเสด็จ, โรงเรียนหอวัง (ปทุมธานี) เปนตน
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การดำเนินกิจกรรมดานตางๆ ตามแนวทาง
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ในป 2560

จัดกิจกรรมสังสรรคปใหมใหกับพนักงาน และครอบครัว ไดมีโอกาสพบปะสังสรรค ทำกิจกรรมรวมกัน

จัดกิจกรรมทำบุญ ถวายสังฆทาน ฟงเทศน ใหกับพนักงานประจำเดือนเกิดทุกวันศุกรสุดทายของเดือน

จัดกิจกรรม ใหกับพนักงานไดมีโอกาส รดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผูบริหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมไทย

ผูบริหาร และพนักงานรวมเปนเจาภาพทำบุญทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดสรางกำแพงวัด
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คณะกรรมการผู ้บร ิหาร และพนักงาน บริษัท 

เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมครบรอบ 25 ปี 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560  โดยช่วงเช้าได้จัดให้มี

การบวงสรวงพระพิฆเนศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ

บริษัทฯ และทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 

หลังจากเสร็จพิธีการทางศาสนาแล้ว ก็ดำเนินกิจกรรม

สันทนาการอื่นๆ อาทิเช่น เกมส์เชื่อมความสามัคคี

ตามซุ้มต่างๆ ประดิษฐ์ดอกไม้ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พิธีมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 

10 ปี ขึ้นไป  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

(โต๊ะจีน) ปิดท้ายด้วยการเสวนา และมีวงดนตรี

สร้างความบันเทิงตลอดงาน นับว่าเป็นการฉลอง

อย่างยิ ่งใหญ่และก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิและ

ยั่งยืนจริงๆ 
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บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการนายจ้าง ลูกจ้าง เมืองปทุม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 2,500 ดอก เพื่อใช้ใน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานใหญ่ 

หน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรม Top Management Toolsbox Talk  เพื่อเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง

ให้กับพนักงานได้ทราบถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ 
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ฉลอง 25 ป เด็มโก กิจกรรม “9 เดือน 9 ทำบุญ 9 วัด” บริษัทฯ จัดใหพนักงานทองเที่ยวรวมกันทำบุญไหวพระ 9 วัด เพื่อความเปน

ศิริมงคล เจริญรุงเรืองแกตนเอง ครอบครัว และบริษัทฯ ณ วัดสุวรรณดารามวรวิหาร  วัดพุทไธศวรรย  วัดธรรมิกราช  วัดศาลาปูน

วรวิหาร  วัดภูเขาทอง วัดตูม  วัดหนาพระเมรุ  วัดแมนางปลื้ม  วัดสามพิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริษัทฯ จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พร้อมร่วมทำบุญถวายเครื่องสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวัน

ครบรอบวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ ลานหน้าบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 
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บริษัทฯ ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมจัดโรงทานให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในนามของโรงครัวพระราชทาน 

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี 

กลุ่มบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดวาปีอัมพาราม อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี

จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี โดยติดต่อโรงพยาบาล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาด้านสุภาพกับพนักงาน 

บริษัทฯ ร่วมเดินวิ่งกับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จาก อ.เบตง จ.ยะลา และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ



บ ริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการบริหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินธุรกิจอยางพอประมาณมีความสมดุลย มีการบริหาร
อยางมีเหตุผลมุงสมประโยชนที่พึงมีตอสังคมและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยยึดมั่นในการบริหารอยางโปรงใส มีการบริหารความ
เสี่ยงที่ดีมีภูมิคุมกัน โดยใชความรูและความเปนธรรม ในการดำเนินกิจการ
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กาวตอไปของเด็มโก

การบริหารงานอยางมีความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ของบริษัทฯ ไดถูกกำหนดเปนแผนงานระยะยาว โดยมีการ

กำหนดแนวทางการดำเนินงานและผูรับผิดชอบในแตละดานไวอยางชัดเจน ดังนี้

1.ด านเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม (Economic and Environment) ประกอบดวย ภาระกิจในการสงเสริมความเขมแข็งทางการเงิน

และผลประกอบการของบริษัทฯ ในระยะยาว (Sustainable Financial) กับ ภาระกิจดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

(Environmental Management)

2. ดานสังคม (Social) ประกอบดวยภาระกิจที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล (Human Resources) และ ภาระกิจดานความรับผิดชอบ

ที่พึงมีตอสังคม (Corporate Social Responsibilities)

3. ดานธรรมาภิบาล (Governance) ประกอบดวยภาระกิจที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ ภาระกิจใน

เรื่องของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
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แผนการดำเนินกิจกรรมดานตางๆ ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่ไดกำหนดไวนั้น ในป ๒๕๖๑ บริษัทฯ ไดกำหนดเปน

แผนไวอยางชัดเจนในเรื่องตางๆ ดังนี้ละ 
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