
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

สารบัญ 
                    หน้า 
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี          3 
สารจากประธานกรรมการ           4 
รูจ้กัเด็มโก้           5 

- ว�สัยทัศน์ พันธกิจ         6 
- ค่านิยมองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  เป�าหมาย      6 
- กลยุทธก์ารดําเนินธรุกิจ         7 
- บร�ษัท และบร�ษัทในเคร�อ            8 
- โครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการ           9  

เด็มโก้กับความย่ังยืน          10  
- นโยบายและเป�าหมายการจดัการด้านความย่ังยืน      12 
- แนวทางสู่การพัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้       16 
- การประเมินประเด็นท่ีสําคัญด้านความย่ังยืน       19 
- กลยุทธแ์ละเส้นทางสู่การพัฒนาความย่ังยืน      20 
- การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุ่ณค่าของธรุกิจ    25 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี          29  
- จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ        32 
- การต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั        35 
- การบร�หารจดัการห่วงโซอุ่ปทาน        40 

มิติสังคม 
- การจดัการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม       42 
- การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน       44 
- การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม        56 
- อาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการทาํงาน      61 

มิติส่ิงแวดล้อม 
- การบร�หารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม        64 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ         66 
 



 

3 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 

รายงานความย่ังยืนของบร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) (“เด็มโก้”) จัดทําข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย

ฉบับน้ีเป�นป�ท่ี 5 โดยขอบเขตของรายงานจะครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญต่อการดําเนินธรุกิจอย่างย่ังยืน 

ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ท้ังทางตรงและทางอ้อม ในขอบเขตของข้อมูลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 เด็มโก้

ได้นํากรอบการรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมท้ังส้ิน 15 

ประเด็น ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ 10 ประเด็น ด้านสังคม 3 ประเด็น และด้านส่ิงแวดล้อม 2 ประเด็น 

ซึง่ผู้บร�หารและฝ�ายจดัการมีหน้าท่ีในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบร�ษัทเป�นไปอย่างครบถ้วน  

ท้ังน้ี เด็มโก้มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพของรายงานความย่ังยืน และคาดหวังท่ีจะยกระดับ

การเป�ดเผยข้อมูลให้ดีย่ิงข้ึน  พรอ้มต้ังใจท่ีจะส่ือสารความสําเรจ็และผลการดําเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างย่ังยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างโปรง่ใส ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ พรอ้มยินดีรบัฟ�ง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาบูรณาการเข้ากับกระบวนการดําเนินงาน ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอ่งทางการติดต่อ 

เว็บไซต์   :   http://www.demco.co.th 

จดหมาย  :  ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการและบร�หารการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

        บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

        59 หมู่ 1 ตําบลสวนพร�กไทย อําเภอเมืองปทุมธานี 
        จงัหวัดปทุมธานี  12000 

โทรศัพท์ :  +662 9595811 

โทรสาร  :  +662 9595811 

 

http://www.demco.co.th/
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 

สารจากประธานกรรมการ   

ตลอดระยะเวลา 28  ป�ท่ีบร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) ยึดม่ันการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป�นแนวทางในการ

ดําเนินธรุกิจบนพ้ืนฐานการจดัการองค์กรอย่างสมดุล โดยคํานึงถึงการสรา้งความเข้มแข็ง และการเจร�ญเติบโต

ของกิจการอย่างย่ังยืน ควบคู่กับความรบัผิดชอบท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ภายใต้การกํากับกิจการท่ีดีเป�นสําคัญ ทุกกิจกรรมของเด็มโก้จะต้องดําเนินการบนหลักการของความย่ังยืน และ

มุ่งผลลัพธท่ี์ย่ังยืน เพ่ือสรา้งคุณค่ารว่ม และดํารงการยอมรบัและความเชือ่ม่ันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�าย  

ด้วยประเด็นท้าทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในป� 2563 ท้ังการแพรร่ะบาดของการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรฐัอเมร�กากับสาธารณรฐัประชาชนจนี ภาวะโลกรอ้น ป�ญหาฝุ�น

ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ท่ีทาํให้ทุกภาคส่วนต้องปรบัตัว  เพ่ือก้าว

ข้ามว�กฤตการณ์น้ีไปด้วยกัน คณะกรรมการบร�ษัทจงึได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการความย่ังยืน ท่ีประกอบด้วย

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาความย่ังยืน ท่ีประกอบด้วยคณะผู้บร�หาร

ของบร�ษัท เพ่ือเสร�มสรา้งและกํากับดูแลกระบวนการในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่ความย่ังยืนในทุกระดับขององค์กร 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดําเนินการตามทิศทางนโยบาย และกลยุทธใ์นการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ มีการ 

บูรณาการกรอบ และประเด็นความย่ังยืนท่ีสําคัญ ให้การดําเนินงานด้านความย่ังยืนได้กลายเป�นวัฒนธรรม

องค์กรของบร�ษัท  

ในด้านการกํากับดูแลมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชนั คณะกรรมการบร�ษัทมีความตระหนักรูแ้ละเข้าใจถึง

บร�บทของป�ญหาคอรร์ปัชัน ผลกระทบท่ีมีต่อกิจการภาคธุรกิจและสังคมโดยรวม มีเจตนารมณ์ในการต่อต้าน

คอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) กับให้ความสําคัญโดยเข้ารว่มโครงการแนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของ

ภาคเอกชนไทย (CAC) ต้ังแต่ป� 2559 จนถึงป�จจุบัน และให้ความสําคัญกับแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรบัคณะกรรมการ 

ฝ�ายจดัการในการกํากับดูแลมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชนั รวมท้ังมีกระบวนการส่ือสารนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชนั 

ความเข้าใจในความเส่ียงด้านคอรร์ปัชันท่ีสําคัญของกิจการ ไปยังผู้บร�หาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 

อย่างต่อเน่ือง 

สุดท้ายน้ี ดิฉันในนามของบร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) ขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วนท่ีได้สนับสนุนการดําเนินงานของเด็มโก้ด้วยดีเสมอมา ท้ังน้ีเด็มโก้ยังคงมุ่งม่ันดําเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาล

ควบคู่ไปกับการสรา้งคุณค่ารว่มกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคํานึงถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

พรอ้มท่ีจะก้าวสู่การเป�นผู้ประกอบการชัน้นําด้านนวัตกรรมและความย่ังยืนในระดับสากล 

       

      นางประพีร ์ ปุ�ยพันธวงศ์ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

                                   รูจ้กัเด็มโก้ 

ชือ่ในตลาดหุ้น    DEMCO 

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม ทรพัยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค 

ทะเบียนบร�ษัทมหาชนเลขท่ี  0107549000092 

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี   0107549000092 

ธรุกิจของเรา 

ดําเนินกิจการ ให้บร�การออกแบบ จดัหา ก่อสรา้งและติดต้ังแบบครบวงจรในงานระบบจาํหน่ายไฟฟ�า 

ระบบสายส่งไฟฟ�าแรงสูง งานก่อสรา้งสถานีไฟฟ�าแรงสูง – สถานีไฟฟ�าย่อย งานระบบไฟฟ�าและเคร�อ่งกล งาน

ด้านพลังงานทดแทน งานด้านอนุรกัษ์พลังงาน งานก่อสรา้งเสาโทรคมนาคม งานส่ือสารและอาณัติสัญญาณ 

รวมท้ังผลิตและจาํหน่ายเสาโครงเหล็กสําหรบัระบบสายส่งไฟฟ�าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และเป�นผู้ลงทุน

ในโครงการผลิตไฟฟ�าด้วยพลังงานหมุนเว�ยน ท้ังพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่เป�นธรุกิจท่ีมีการเติบโต

สอดคล้องกับการเจร�ญเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ    

วนัจดทะเบียนจดัต้ัง                 วนัจดทะเบียนตลาดเอ็มเอไอ           วันย้ายหลักทรพัย์เข้าซือ้ขายในตลาด   

                   หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) 

1 มิถุนายน 2535                     14 ธนัวาคม 2549            4 กุมภาพันธ ์2554 

สํานักงานใหญ่ 59 หมู่ 1 ตําบลสวนพร�กไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จงัหวัดปทุมธานี 12000 

โทรศัพท์ 02 – 9595811 

โทรสาร  02 – 9595816 

เวบ็ไซต์  www.demco.co.th 

อีเมล์  IR@demco.co.th 

ทุนจดทะเบียน 822,683,573  บาท 

ทุนชาํระแล้ว 730,344,251 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2563) 

มูลค่าท่ีตราไว ้ หุ้นละ 1 บาท 

ผู้สอบบัญช ี บร�ษัท สํานักงานสอบบัญช ีซแีอนด์เอ จาํกัด 

53 ถนนนราธวิาสราชนคร�นทร ์แขวงชอ่งนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 02-6780750-4  แฟกซ ์ 02-6780661 

อีเมล์  :         cna@cnaaudit.com 

 

ข้อมูลสําคัญอ่ืน 

ข้อมูลสําคัญอ่ืนท่ีจาํเป�นซึง่เป�นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ปรากฎตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํป� 

2563 

(แบบ 56-1 One Report) หร�อท่ี www.demco.co.th 

 

 

http://www.demco.co.th/
mailto:IR@demco.co.th
mailto:cna@cnaaudit.com


 

6 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ว�สัยทศัน์/พันธกิจ 

ในป� 2563 เด็มโก้ได้ทบทวนว�สัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธอ์งค์กร เพ่ือให้องค์กร

บรรลุผลลัพธ ์(Governance Outcome) คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบ

ในระยะยาว เคารพสิทธแิละมีความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถปรบัตัวได้ภายใต้

ป�จจยัการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

วฒันธรรมองค์กร 

 

ซือ่สัตย์ ขยันหม่ันเพียร มีความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความคิดร�เร �ม่ 

 

เป�าหมาย 

 

เด็มโก้มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ท้ังภายในและต่างประเทศในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ว�ศวกรรมไฟฟ�า โดยมีเป�าหมายหลักท่ีจะเป�นผู้ออกแบบ ก่อสรา้ง และติดต้ังงานระบบไฟฟ�าแบบครบวงจร 

ต้ังแต่งานระบบไฟฟ�าและเคร�อ่งกล จนถึงงานก่อสรา้งโรงไฟฟ�าพลังงานทดแทน เชน่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ�า

ด้วยพลังลม และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสเป�นผู้ลงทุนในธรุกิจการให้บร�การ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ�า

และสาธารณูปโภคอ่ืน 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

บร�ษัท และบร�ษัทในเคร�อ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

โครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการ บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

เด็มโก้กับความยัง่ยนื 
นโยบายพัฒนาความยัง่ยนื 

เด็มโก้ดําเนินธุรกิจด้วยการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใชใ้นการบร�หารองค์กร โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสรา้งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยมีความรูแ้ละคุณธรรมเป�นเง�่อนไข ด้วยความมุ่งม่ันดําเนินธุรกิจ 

ภายใต้การกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเป�าหมายสูงสุดคือความย่ังยืนของเด็มโก้ อันก่อให้เกิดคุณค่ารว่มด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในห่วงโซคุ่ณค่าของเด็มโก้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการดําเนินธุรกิจต้ังแต่ต้นน�าจนถึงปลายน�า ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ธุรกิจต้อง

เผชญิหน้ากับประเด็นความท้าทายต่าง ๆ ด้านความย่ังยืนท้ังในมิติสังคมและส่ิงแวดล้อม ซึง่เข้ามามีผลกระทบ

และกลายเป�นป�จจยัความเส่ียงหร�อโอกาสของธรุกิจ ดังน้ันธรุกิจจงึต้องบูรณาการเร�อ่งการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และส่ิงแวดล้อม ในนโยบายและกลยุทธ์

องค์กร ตลอดจนมีการขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจสู่ความย่ังยืนอย่างเป�นระบบและเห็นผลเป�นรูปธรรม    

 หัวใจสําคัญของการขับเคล่ือนธุรกิจสู่ความย่ังยืนน้ีคือทุกคนในองค์กร ต้ังแต่ระดับกรรมการ ผู้บร�หาร 

และพนักงาน ต้องมีส่วนรว่มในการนําพาให้ธรุกิจก้าวไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างย่ังยืน ทําให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ม่ันใจได้ว่า ธุรกิจดําเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม และสามารถบร�หารจดัการประเด็นสําคัญด้านความย่ังยืน เพ่ือรกัษาขีดความสามารถในการแข่งขัน

และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 



 

12 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายและเป�าหมายการจดัการด้านความยัง่ยนื 

นโยบายพัฒนาความย่ังยืน 

เด็มโก้ได้ ดําเนินธุรกิจด้วยการน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใชใ้นการบร�หารองค์กร โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมี

เหตุผลและการสรา้งภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยมีความรูแ้ละคุณธรรมเป�นเง�่อนไข  ด้วยความมุ่งม่ันดําเนินธุรกิจบน

พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท ภายใต้พ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเป�าหมายสูงสุด 

คือความยั่งยืนของเด็มโก้ อันก่อให้เกิดคุณค่ารว่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในห่วงโซคุ่ณค่าของ

เด็มโก้ และเพ่ือยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน คณะกรรมการบร�ษัท จงึได้กําหนดนโยบายพัฒนาความย่ังยืน

องค์กรเพ่ือถือเป�นแนวทางดําเนินธรุกิจของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ไว้ดังน้ี 

1. ปรชัญา 

เด็มโก้ ยึดม่ันการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป�นแนวทางในการดําเนินธรุกิจบนพ้ืนฐาน การจดัการองค์กรอย่าง

สมดุล โดยคํานึงถึงการสรา้งความเข้มแข็ง และการเจร�ญเติบโตของกิจการอย่างย่ังยืนควบคู่กับความรบัผิดชอบ

ท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และสังคม เป�นสําคัญ ทุกกิจกรรมของเด็มโก้ 

จะต้องดําเนินการบนหลักการของความย่ังยืนและมุ่งผลลัพธท่ี์ย่ังยืน เพ่ือสรา้งคุณค่ารว่มแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดํารง

การยอมรบัและความเชือ่ม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ�าย 

2. นโยบาย 

2.1 กลยุทธค์วามย่ังยืน 

1) กําหนดให้มีกลยุทธก์ารพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรท่ีครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การ

บร�หารความเส่ียงองค์กร โครงการและความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) กําหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความย่ังยืนของ

บร�ษัท ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและธรรมาภิบาล และให้พิจารณาเป�นประเด็น

สําคัญในการวางแผนธรุกิจ การตัดสินใจทางธรุกิจ และกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือรกัษาความ

ม่ันคงและย่ังยืนขององค์กร 

2.2 ธรรมาภิบาล 

1) ยึดถือหลักคุณธรรม จร�ยธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พรอ้มท้ัง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ว�ธกีารและมาตรฐานท่ีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้

และท่ีสากลยึดถือปฏิบัติ 

2) ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและว�ธปีฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณบร�ษัท รวมท้ังนโยบาย 

ระเบียบ ประกาศ คําส่ังของบร�ษัทท่ีเก่ียวข้อง เช่น การกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบร�หารความ

เส่ียง การบร�หารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ นโยบายบัญชแีละการเง�น นโยบายเก่ียวกับผู้ถือหุ้น 

พนักงาน สังคมและส่ิงแวดล้อม การต่อต้านการทุจร�ตและคอรร์ปัชนั ความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การใช้งานระบบเคร�อข่ายและคอมพิวเตอร ์นโยบายการ

กํากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นต้น 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

2.3 เศรษฐกิจ 

1)  แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธภิาพการดําเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีการกําหนดเป�าหมาย ว�ธกีารวัดผล การติดตาม และการประเมินความย่ังยืนของกิจกรรม 

2) พัฒนาและส่งเสร�มนวัตกรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป�นกลยุทธ์ธุรกิจ เพ่ือสรา้ง

มูลค่าเพ่ิมและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์รว่มด้านสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

3) ส่งเสร�มและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซธุ่รกิจ ดําเนินธรุกิจตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2.4 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

1)   กระตุ้นจิตสํานึกและปลูกฝ�งวัฒนธรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปกป�องดูแล 

ส่ิงแวดล้อม และความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและสม�าเสมอ 

2)  ต้ังเป�าหมายอุบัติเหตุจากการทาํงานเป�น “ศูนย์” โดยต้องพัฒนา ปรบัปรุง ยกระดับมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยให้เหนือกว่าท่ีเกณฑ์กฎหมายกําหนด พรอ้มท้ังห้ามดําเนินการใดท่ีปราศจาก

มาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมท้ังไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้าน

ความปลอดภัยท่ีรองรบัอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

2.5 สิทธมินุษยชน 

1) ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมายงานให้

เพียงพอตามความสามารถและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานท่ีมีอายุต�ากว่า 18 ป� 

และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจา้งของคู่ค้า และ/หร�อผู้มีส่วนได้เสีย 

2) ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงานลูกจา้ง และทรพัย์สินของบร�ษัท โดยไม่ให้กระทบ

กับสิทธแิละความปลอดภัยของผู้อ่ืน รวมท้ังปกป�องสิทธส่ิวนบุคคล การเก็บรกัษาข้อมูลลับ การ

เป�ดเผยข้อมูล และการใชป้ระโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล 

3) เคารพสิทธ ิให้เกียรติ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจา้งของบร�ษัท และคู่ค้าด้วยความเสมอภาค

และคํานึงถึงศักด์ิศร�ความเป�นมนุษย์ 

2.6 สังคมและชุมชน 

1) ลงทุนพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรูแ้ละ

ทรพัยากรท่ีจาํเป�นต่าง ๆ พรอ้มท้ังสรา้งสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภัย กระตุ้นให้เกิด

ความคิดร�เร �ม่สรา้งสรรค์ และทาํงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ 

2) ตอบสนองต่อความต้องการและสรา้งความพึงพอใจของลูกค้า ท้ังในด้านปร�มาณและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์และบร�การตามสัญญาอย่างครบถ้วน 

3) เสร�มสรา้งและส่งเสร�มการมีส่วนรว่มของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องด้วยการเป�ด

กว้างรบัฟ�งความคิดเห็น การปร�กษาหาร�ออย่างโปรง่ใส และสรา้งสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่า

เทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีว�ตและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
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4) ให้ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครฐั สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธรุกิจ ภาคประชาสังคม และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือมีส่วนในการพัฒนา และ/หร�อประยุกต์ใชม้าตรฐานและว�ธปีฏิบัติ

ด้านความย่ังยืนท่ีดีของอุตสาหกรรม และ/หร�อภาคส่วนต่าง ๆ 

2.7 ส่ิงแวดล้อมและการรบัมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

1) ดําเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชวีภาพตามเกณฑ์ของกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พรอ้มท้ังลงทุนพัฒนา และปรบัปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 

รวมท้ังแสวงหามาตรการและว�ธกีารใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับประสิทธภิาพการจดัการและควบคุม

คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีย่ิงข้ึน 

2) คิดค้นและแสวงหาแนวทางและว�ธกีารลดการใชท้รพัยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อย

มลสาร ของเสีย และก๊าซเร�อนกระจก เพ่ือป�องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ชุมชน และสังคมให้น้อยท่ีสุด 

3) กําหนดเป�าหมายการปล่อยก๊าซเร�อนกระจก การผลิตโครงเหล็ก และการดําเนินธุรกิจของ

บร�ษัท กําหนดว�ธกีารประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

มีต่อการผลิตและธุรกิจ แสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเร�อนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 

และว�ธกีารตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือให้ธรุกิจสามารถเติบโตได้อย่างม่ันคง

และย่ังยืน 

2.8 การเป�ดเผยข้อมูล 

1) เป�ดเผยนโยบายพัฒนาความย่ังยืน ข้อมูลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนและผลการดําเนินงาน

ในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมาตรฐานท่ีสากล

ยอมรบัอย่างเพียงพอ โปรง่ใส และในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันใน

การพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 

2) เป�ดเผยนโยบายฉบับน้ีแก่พนักงาน ลูกจา้ง และผู้มีส่วนได้เสียได้รบัทราบและถือปฏิบัติในการ

ปฏิบัติงาน และดําเนินธรุกิจของบร�ษัท 

2.9 การส่งเสร�มคุณธรรม จร�ยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป�นวฒันธรรม

องค์กร 

1) สรา้งความตระหนักและปลูกฝ�งจติสํานึกท่ีดีให้แก่ผู้บร�หารและพนักงานโดยจดัให้มีการส่ือสาร

อย่างท่ัวถึง และการฝ�กอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับคุณธรรม จร�ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจร�ต และ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการปฏิบัติงานและการดําเนินธรุกิจเป�นประจาํทุกป� 

2) สรา้งความตระหนักและปลูกฝ�งจิตสํานึกความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้แก่

ผู้บร�หารและพนักงาน โดยการส่ือสารอย่างท่ัวถึง และการฝ�กอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับประเด็น

ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมท่ีมีนัยสําคัญต่อความย่ังยืนขององค์กรเป�นประจาํทุกป� 

2.10 การปฏิบัติตามนโยบาย 

กรรมการ ผู้บร�หาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับและทุกคน มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสร�มและ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาความย่ังยืนฉบับน้ี จนเป�นวัฒนธรรมดําเนินงานท่ีคํานึงถึง

ประโยชน์ท่ีสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
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เป�าหมายการจดัการด้านความย่ังยืน  

 เด็มโก้มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาองค์กร และขยายธุรกิจ ท้ังภายในและต่างประเทศ ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ว�ศวกรรมไฟฟ�า โดยมีเป�าหมายหลักท่ีจะเป�นผู้ออกแบบ ก่อสรา้ง และติดต้ังงานระบบไฟฟ�าแบบครบวงจร 

ต้ังแต่งานระบบไฟฟ�าและเคร�อ่งกล จนถึงงานก่อสรา้งโรงไฟฟ�าพลังงานทดแทน เชน่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ�า

ด้วยพลังลม และพลังแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสเป�นผู้ลงทุนในฐานะผู้ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ�า ตลอดจน

สาธารณูปโภคประเภทอ่ืน 

 

ยุทธศาสตรก์ารดําเนินธรุกิจของเด็มโก้ 

เด็มโก้ได้กําหนดยุทธศาสตรต์ามแนวทางการดําเนินธรุกิจโดยใชป้�จจยัภายในและภายนอก รวมถึง แนว

ทางการดําเนินธรุกิจท่ียึดหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธรุกิจ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ระหว่าง คณะกรรมการบร�ษัท ผู้บร�หาร และพนักงานทุกคน เก่ียวกับการดําเนิน

ธรุกิจของเด็มโก้ ตามแนวทางของการพัฒนาความย่ังยืน คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาความย่ังยืน และ

คณะทาํงาน ได้รว่มกันให้คําจาํกัดความของการพัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้  ดังน้ี  

 

 “การจดัการองค์กรอย่างสมดุล โดยคํานึงถึงการสรา้งความเข้มแข็ง และการเจร�ญเติบโตของกิจการอย่าง

ย่ังยืน ควบคู่กับความรบัผิดชอบท่ีพึงมีต่อ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี” 

 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการและคณะทาํงานเพ่ือการพัฒนาความย่ังยืน ยังได้กําหนดกรอบแนวทางการ

พัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้ ไว้ดังน้ี 
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 กรอบการดําเนินการของเด็มโก้ ในการพัฒนาความย่ังยืนได้มุ่งให้บังเกิดผลลัพท์ด้านธุรกิจ และ/หร�อ 

ผลลัพท์ด้านสังคม ท่ีจะเป�นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ส่ิงแวดล้อม และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยคํานึงถึง

การมีส่วนรว่มของพนักงานและผู้บร�หารของเด็มโก้เป�นกําลังสําคัญ นอกจากน้ี เพ่ือความย่ังยืนในการดําเนิน

ธรุกิจ ยังจะต้องตระหนักถึงคุณค่าท่ีพึงมีต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และ การประกอบกิจการท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ในการดําเนินงานของบร�ษัทอีกด้วย 

 

แนวทางสู่การพัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้ 

แนวทางสู่การพัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้ มีฐานรากจากค่านิยมองค์กร (Core Value) “ i DEMCO” 

และประกอบด้วยป�จจัยหลัก 3 ประการ คือ การจัดการองค์กรอย่างสมดุล การสรา้งความเข้มแข็งและการ

เจร�ญเติบโตอย่างย่ังยืน ความรบัผิดชอบท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ป�จจยัเหล่าน้ีได้รบัการสนับสนุน

จากป�จจัยเสร�มอีก 2 ประการ คือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในองค์กร และการส่งเสร�มกระทําให้เกิดจิตสํานึก

รบัผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ป�จจัยเหล่าน้ีได้รบัการสนับสนุนจากป�จจัยเสร�มอีก 2 ประการ คือการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีในองค์กร และการส่งเสร�มกระทาํให้เกิดจติสํานึกรบัผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 

การจดัการองค์กรอย่างสมดุลของเด็มโก้ หมายถึงการมุ่งพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ การสรา้งประสบการณ์

ท่ีดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธท่ี์ย่ังยืนกับคู่ค้า พันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม 
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การจดัการองค์กรอย่างสมดุล 

การมุ่งม่ันพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ (People) 

• มุ่งม่ันพัฒนาความสามารถของบุคลากรและสรา้งผู้นําท่ีดี คนดี คนเก่ง เพ่ือองค์กรและสังคม 

• ดําเนินกระบวนการในการพัฒนาหลายระดับ เร�ม่จากวางรากฐานท่ีดีให้แก่นิสิต นักศึกษา ชุมชน ให้

โอกาสในการทํางานไปสู่ระดับชัน้ของการพัฒนาทักษะและสรา้งผู้นําท่ีดี คนดี คนเก่ง และมีจติสํานึก

ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การสรา้งประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกค้า (Customer Value) 

• คํานึงถึงความต้องการของลูกค้า โดยสนับสนุนการมีส่วนรว่ม ทําความรูจ้ัก เข้าใจ (Insight) และให้

ความรู ้เร �ยนรู ้กับท้ังลูกค้าป�จจุบันและลูกค้าในอนาคต 

• สรา้งสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบร�การท่ีดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ไม่ว่าจะเป�นผลกระทบโดยตรงกับลูกค้า หร�อผ่านการจดัซือ้จดัจา้ง หร�อผ่านชอ่งทางการตลาด 

การพัฒนาความสัมพันธท่ี์ย่ังยืนกับคู่ค้า พันธมิตร (Value Chain) 

• มุ่งม่ันเพ่ือสรา้งความสัมพันธกั์บพันธมิตรทางธรุกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีทําให้เกิดประโยชน์รว่มกันทุก

ฝ�าย อย่างยืนยาวและย่ังยืน 

• สรา้งความม่ันใจกับพันธมิตรทางธรุกิจว่าเราจะเติบโตด้วยกันอย่างย่ังยืน 

การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (Planet) 

• มุ่งม่ันในการบร�หารจดัการและสรา้งผลกระทบเชงิบวก ต่อส่ิงแวดล้อมในทุกพ้ืนท่ีท่ีบร�ษัทดําเนินธรุกิจ 

• สนับสนุนการอนุรกัษ์พลังงาน และพลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเร�อนกระจก 

การสรา้งความเข้มแข็ง ส่งเสร�มนวตักรรมองค์กรและการเจร�ญเติบโตอย่างย่ังยืน (Profit / Corporate Goals) 

• สรา้งอัตราการเจร�ญเติบโตของรายได้ ผลกําไร ท่ีสม�าเสมออย่างม่ันคงต่อเน่ือง 

• สรา้งอัตราผลตอบแทนและมีแหล่งรายได้ การดําเนินธุรกิจท่ีคุ้มการลงทุนและหลายด้านเพ่ือกระจาย

ความเส่ียง 

• มีการพัฒนาและส่งเสร�มนวัตกรรมองค์กรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป�นกลยุทธธ์ุรกิจท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิม

และความเติบโต กับเกิดประโยชน์รว่มด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

• มีการบร�หารทางการเง�นและต้นทุนโครงการท่ีมีประสิทธภิาพสูง 

• มีธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและดําเนินธุรกิจและการตลาด การพัฒนาประสิทธภิาพการใช้

พลังงานครอบคลุมในภูมิภาคอาเซยีน CLMV 

• มีการบร�หารจดัการท่ีดี มีธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ความรบัผิดชอบท่ีพึงมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม (Planet) 

• ปลูกฝ�งคนในองค์กรให้เคารพสิทธมินุษยชน และมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม 

• สรา้งเสร�มสุขภาพท่ีดี และมีความปลอดภัยในการทํางาน พรอ้มกับพัฒนาศักยภาพและดูแลพนักงาน 

พัฒนาชุมชนรอบข้าง 

• มีการบร�หารห่วงโซอุ่ปทานท่ีสามารถพัฒนาความสัมพันธกั์บคู่ค้าอย่างมีประสิทธภิาพ 
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• การบร�หารความเส่ียงท่ีครอบคลุมป�จจยัเส่ียงทีอาจก่อให้เกิดและส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจท้ังใน

ป�จจุบันและอนาคต 

• ส่งเสร�มการลดใชพ้ลังงาน การใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่า 

• ส่งเสร�มการปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

จติสํานึกในการรบัผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม (Shares Value) 

• สนับสนุนและส่งเสร�มพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจให้มีจิตสํานึกในการรบัผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อม 

• พัฒนาบุคลากรและผู้นําในอนาคต Leader for the Future ให้เป�นผู้ท่ีสามารถบร�หารธุรกิจ โครงการ

บรรลุตามเป�าหมาย และมีความตระหนักถึงการสรา้งผลกระทบเชงิบวกต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Governance) 

• วางรากฐานท่ีแข็งแกรง่สําหรบัองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน สรา้งความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�าย 

ด้วยการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในทุกการดําเนินงานของกลุ่มธรุกิจเด็มโก้ 
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การประเมินประเด็นท่ีสําคัญต่อความย่ังยืน 

เด็มโก้ให้ความสําคัญกับการบร�หารจัดการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังภายใน และภายนอกองค์กร 

โดยมีกระบวนการประเมิน และจดัลําดับความสําคัญ  ท้ังน้ี เด็มโก้ได้ดําเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นท่ี

ส่งผลต่อความย่ังยืนของบร�ษัท ด้วยการว�เคราะห์ประเด็นความย่ังยืนท่ีสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ประกอบกับการนําแนวทางการดําเนินกลยุทธข์องบร�ษัท และป�จจยัเส่ียงขององค์กรในป�จจุบัน และ

อนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบหร�อเป�นโอกาสในการดําเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสําคัญของประเด็น

ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึง่ประกอบ ด้วยข้ันตอนและการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
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การดําเนินงานเพ่ือความย่ังยืน 

ด้วยความมุ่งม่ันในการดําเนินธรุกิจอย่างย่ังยืน เด็มโก้ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานในแต่ละด้าน

เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ ์ซึง่สอดคล้องกับประเด็นความย่ังยืนท่ีสําคัญ และเป�าหมายการพัฒนาความย่ังยืน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธแ์ละเส้นทางสู่การพัฒนาความย่ังยืน 

เด็มโก้ได้พัฒนาการวางแผนกลยุทธ ์DEMCO : Business Plan 2563 – 2566 ท่ีได้รบัอนุมัติจาก

คณะกรรมการบร�ษัท ในการประชุมการวางแผนกลยุทธป์ระจาํป� กลยุทธน้ี์เป�นเคร�อ่งมือในการขับเคล่ือนองค์กร

ให้บรรลุว�สัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การปฏิบัติ กลยุทธดั์งกล่าวได้รบั

การทบทวน พัฒนาจากแนวทางการพัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบร�ษัท

โดยรวม และยังสอดคล้องกับเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเด็มโก้ให้การสนับสนุน

ในฐานะองค์กรท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 

ในกระบวนการทบทวนกลยุทธป์ระจําป�น้ัน คณะกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการว�เคราะห์ทิศทางการ

พัฒนาเพ่ือความย่ังยืนท้ังในป�จจุบันและอนาคต โดยระบุความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากทิศทาง

เหล่าน้ัน ได้พิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อธุรกิจและแนวทางการบร�หารความเส่ียง ซึง่ท้ังหมดน้ีถูกรวมอยู่

ในแผนกลยุทธแ์ละแผนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของเด็มโก้    

 เพ่ือให้บรรลุว�สัยทัศน์ด้านการพัฒนาความย่ังยืนของเด็มโก้ท่ีมุ่งม่ันเสร�มสรา้งความแข็งแกรง่ ตาม

ศักยภาพและการดําเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาความย่ังยืน เด็มโก้ได้ระบุยุทธศาสตรห์ลัก 3 ประการ ซึง่

เป�นแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญ ได้แก่ 

1. พัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถอย่างย่ังยืน (เพ่ือสรา้งการเติบโตด้วยเทคโนโลยีใหม่ (New 

Technology) ด้วยการบร�หารจดัการให้ธรุกิจเติบโต ต่อยอดโอกาสทางธรุกิจ) 

2. บร�หารจดัการพันธมิตร และห่วงโซอุ่ปทาน คุณค่าท่ีย่ังยืน 



 

21 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

3. การบร�หารจดัการผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และส่งเสร�มการอนุรกัษ์พลังงาน และการใช้

ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 

และยุทธศาสตรเ์สร�มอีก 2 ประเภท คือ 

1. ปลูกฝ�งและส่งเสร�มให้การพัฒนาอย่างย่ังยืนเป�นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานขององค์กร 

2. ส่งเสร�มการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการสรา้งวฒันธรรมในการดําเนินธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรห์ลัก 

การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถอย่างย่ังยืน  

เป�าหมายป� 2565 

• มีบุคลากรท่ีเพียงพอ และสามารถสรรหาได้ทันกับความต้องการของหน่วยงาน 100% 

• 50% ของตําแหน่งระดับบร�หารท่ีว่างได้รบัการบรรจุโดยการเล่ือนตําแหน่งงานภายใน 

• ว�ศวกรทุกคน ได้เข้ารบัการฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ ไม่น้อยกว่าป�ละ 24 ชัว่โมง 

• พนักงานทุกคนได้รบัการฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ ไม่น้อยกว่าป�ละ 18 ชัว่โมง 

• พนักงานทุกคน ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะ ความสามารถทางด้านการใชเ้ทคโนโลยีดิจตัิล      

(Digital Literacies) 

แนวทางการดําเนินงาน 

• จดัหลักสูตรการเร�ยนรูแ้ละพัฒนาสําหรบัพนักงานท่ีมีประสิทธภิาพ 

• ส่งเสร�มการพัฒนาผู้บร�หารศักยภาพสูงและผู้นําอย่างต่อเน่ือง 

• ปลูกฝ�งจติสํานึกความรบัผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 



 

22 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

• ส่งเสร�มวัฒนธรรมความย่ังยืนภายในองค์กรผ่านผู้นําด้านความย่ังยืน 

• กําหนดหลักเกณฑ์การทดสอบทักษะความสามารถ และ การตรวจประเมินพนักงาน 

บร�หารจดัการพันธมิตร และห่วงโซอุ่ปทานคุณค่าท่ีย่ังยืน 

เป�าหมายป� 2563 

• นําระบบการบร�หารจดัการห่วงโซอุ่ปทานคุณค่า (Supply Chain Management) มาใช ้

• มีฐานข้อมูล กําหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมินเพ่ือระบุลูกค้ารายสําคัญ 

• มีฐานข้อมูลประเภทของ Supplier / Vendor / Partner มาตรฐานคุณสมบัติ และทะเบียนรายชือ่ 

• มีการส่ือสาร เผยแพรข้่อมูล เก่ียวกับมาตรฐาน หร�อข้อกําหนดท่ีเป�นประเด็นทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล ให้กับคู้ค้า และ ผู้มีส่วนได้ เสีย ได้รบัทราบ 

แนวทางการดําเนินงาน 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการบร�หารห่วงโซคุ่ณค่า (Leveraging Value Chain Management) 

• นําระบบการบร�หารจดัการห่วงโซอุ่ปทาน  Supply Chain Management 

• พัฒนาฐานข้อมูล มาตรฐานการปฏิบัติงานของคู่ค้าและผู้รบัเหมา กําหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน

เพ่ือระบุคู่ค้ารายสําคัญ ซึง่ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม ส่ิงแวดล้อมและธรรมาภิบาล ให้เป�นมาตรฐาน

เดียวกันท่ัวท้ังองค์กร 

• จดัทาํทะเบียนคู่ค้า ผู้รบัเหมาชว่ง และ พันธมิตรธรุกิจ แบ่งประเภทตามคุณสมบัติความย่ังยืนท่ีกําหนด 

เป�าหมายป� 2564 

• 95% ของคู่ค้ารายสําคัญ Critical Supplier ท้องถ่ิน (ผู้รบัเหมา) ได้รบัการประเมินความเส่ียงด้าน

ความย่ังยืน 

• 100% ของคู่ค้าท่ีถูกประเมินมีความเส่ียงสูงได้รบัการตรวจสอบและพัฒนาทุกป�/มีการจดัการความเส่ียง 

(Mitigate Risk) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

แนวทางการดําเนินงาน 

• คู่ ค้ารายสําคัญ Critical Supplier ถูกประเมินความเส่ียงด้านความย่ังยืนเบ้ืองต้น  ก่อนเข้าสู่

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

• เสร�มสรา้งความรูแ้ละประเมินคู่ค้า พันธมิตรในด้านความย่ังยืนซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อม ความ

ปลอดภัยและ 

อาชวีอนามัย และสิทธมินุษยชน 

• ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของคู่ค้า พันธมิตร ท่ีถูกประเมินว่ามีความเส่ียง

สูง โดยอ้างอิงตามกฎหมายท้องถ่ิน เพ่ือให้คู่ค้า พันธมิตรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

• เสร�มสรา้งความรูค้วามสามารถของทีมงานบร�หารจัดการ ซพัพลายเชน เพ่ือผลักดันความเป�นผู้นําด้าน

การพัฒนาอย่างย่ังยืน ในการประสานงานกับคู่ค้า พันธมิตร ผู้รบัเหมา และหน่วยงานปฏิบัติการภายใน

องค์กร 

• เสร�มสรา้งความรว่มมือท่ีได้ประโยชน์ท้ังสองฝ�ายท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดการใช้

ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและหร�อการสรา้งนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู ้
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เป�าหมายป� 2565 

• ดัชนี ความพึงพอใจของลูกค้ารายสําคัญ (Customer Satisfaction Survey) ของเด็มโก้ เพ่ิมข้ึนเป�น

มากกว่า 85% 

แนวทางการดําเนินงาน 

• เสร�มสรา้งความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยการเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างมีประสิทธภิาพและทันท่วงที 

• มุ่งม่ันในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบร�การท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรา้งประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า 

• นําเสนอผลิตภัณฑ์และบร�การท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนและสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ 

การบร�หารจัดการผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และส่งเสร�มการอนุรกัษ์พลังงานและการใชท้รพัยากรอย่าง

คุ้มค่า (การอนุรกัษ์ธรรมชาติ) 

 ในป� 2563 เด็มโก้ยกระดับการปกป�องส่ิงแวดล้อม ด้วยการกําหนดเป�าหมายด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่รวมถึง

การใช้พลังงาน การใชน้�า และการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากการดําเนินงาน โดยมีเป�าหมายและแนว

ทางการดําเนินงานดังน้ี 

เป�าหมายป� 2564 

• อัตราการใชพ้ลังงานในบร�ษัท (สํานักงานปทุมธานี) ลดลง 10% เทียบกับป� 2562 

• อัตราการใชน้�าในบร�ษัท (สํานักงานปทุมธานีและโรงงานลพบุร�) ลดลง 10% เทียบกับป� 2562 

• 100% ของโรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับชุมชน และโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการอนุรกัษ์

ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์ชุมชน 

แนวทางการดําเนินงาน 

• ใชท้รพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การใชน้�าและพลังงาน โดยหลักการ 3Rs - ลดการใช ้

การใช้ซ�า และการนํากลับมาใช้ (Reduce, Reuse and Recycle : 3Rs) รวมไปถึงการปรับปรุง

ประสิทธภิาพในการใชท้รพัยากรเหล่าน้ัน 

• จดัการการปล่อยของเสียอย่างมีความรบัผิดชอบ เชน่ การปล่อยก๊าซเร�อนกระจก โดยหลักการ 3Rs 

• จดัทําแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในการดําเนินงานโครงการก่อสรา้ง

ใหม่และป�จจุบัน 

• พัฒนาแผนการดําเนินงานในการจดัทําระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและการติดตามผลการดําเนินงาน

ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเป�นระบบ 

เป�าหมายป� 2565 

• ลดปร�มาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตให้เป�น Zero Waste / Zero Defect 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการนําวัสดุและส่ิงของเหลือใช ้Dead Stock ไปใชป้ระโยชน์ ให้มีปร�มาณลดลง 

75% เทียบกับป� 2562 

แนวทางการดําเนินงาน 

• ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและว�ธีการดําเนินงานโดยมุ่งยกระดับการใช้ทรพัยากรอย่างย่ังยืนตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy) 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

• สนับสนุนผลักดันให้ผู้บร�หารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกรอบการบร�หารจดัการของเสียตามหลัก 

3Rs 

• รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการใชท้รพัยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสร�มสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้าน

ส่ิงแวดล้อม เพ่ือขยายผลกระทบเชงิบวกท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังในระดับชุมชนและ

ประเทศ อย่างต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตรเ์สร�ม 

ปลูกฝ�งและส่งเสร�มให้การพัฒนาความย่ังยืนเป�นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานขององค์กร 

เป�าหมายป� 2564 และ 2565 

• 50 % ของผู้บร�หารระดับผู้จดัการ ได้เข้ารบัการอบรมสัมนาด้านการพัฒนาความย่ังยืนจากภายนอกหร�อ

ภายในโดยว�ทยากรจากภายนอก 

• 30 % ของกรรมการ ได้เข้ารว่มงานอบรมสัมมนาท่ีจดัโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หร�อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) หร�อสมาคมส่งเสร�มสถาบัน

กรรมการบร�ษัทไทย (IOD) 

• มีกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน อย่างน้อย ป�ละ 2 ครัง้ โดยพนักงานมีส่วนรว่ม 

• ESG Goals เป�นเป�าหมายรว่มของทุกหน่วยงาน 

แนวทางการดําเนินงาน 

• ให้ความรู ้ การฝ�กอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน การแบ่งป�นประสบการณ์จากการ

ดําเนินการท่ีเป�นเลิศ การสรา้งเคร�อข่ายกับผู้เชีย่วชาญท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

• ปลูกฝ�ง ขยายผลจากการอบรมสู่การปฏิบัติจร�ง การวัดผลและพัฒนากระบวนการท่ีย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง 

สนับสนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืนในหน่วยงานต่าง ๆ โดยใชข้้อมูลจากการประเมินเป�นแนวทางปฏิบัติ 

• ส่งเสร�ม แบ่งป�นเร�อ่งราวของความสําเรจ็ ขยายโครงการท่ีสําเรจ็ไปในหน่วยงานอ่ืน ๆ ส่งเสร�มให้การ

พัฒนาอย่างย่ังยืนเป�นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานขององค์กร โดยการให้การยกย่อง ชมเชย รางวัล 

และการเผยแพรเ่ร�อ่งราวความสําเรจ็ และเป�ดเผยผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่าง

โปรง่ใสและสอดคล้องกับแนวทางการรายงานระดับสากล 

• นวัตกรรม  ส่งเสร�มการใชน้วัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกระบวนการดําเนินธรุกิจของหน่วยงาน

ต่าง ๆ อย่างมีบูรณาการ โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรบัผู้บร�หารในการสรา้งสรรแนวคิดและการ

ทํางานในว�ถีใหม่ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและป�จจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือ

พัฒนากลยุทธท่ี์สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าในการดําเนินโครงการจร�ง 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ส่งเสร�มการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการสรา้งวัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

เป�าหมายป� 2564 และ 2565 

• เด็มโก้ ได้รบัคะแนนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัท

ไทย (IOD) ในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทจดทะเบียนไทย 

• 100% ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั และระเบียบปฏิบัติของบร�ษัท 

แนวทางการดําเนินงาน 

• ดูแลโครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ต้ังแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ 

• ส่งเสร�มการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท้ังภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการใชร้ะเบียบ

ปฏิบัติของบร�ษัท ระเบียบปฏิบัติสําหรบัคู่ค้า การตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน การบร�หาร

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธภิาพ ฯลฯ และการสรา้งความเข้าใจและรบัทราบโดยผ่านการฝ�กอบรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุ่ณค่าของธุรกิจ 

ห่วงโซคุ่ณค่าของธรุกิจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็มโก้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีมีผลกระทบ และอิทธพิลต่อการดําเนินธรุกิจ

ขององค์กร จงึมุ่งม่ันในการดําเนินธรุกิจท่ีมีความโปรง่ใส และมีธรรมาภิบาล เพ่ือสรา้งความเชือ่ม่ันให้กับผู้มีส่วน

ได้เสีย โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้เสียเป�นลายลักษณ์อักษรไว้ใน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจร�ยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซึง่ได้เผยแพรข้่อมูลผ่านทาง

เว็บไซต์ของเด็มโก้ และในการดําเนินการต่าง ๆ เด็มโก้เคารพสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ท่ี ท่ีเด็มโก้ดําเนิน

ธรุกิจเสมอ โดยเด็มโก้ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป�น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การว�เคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุ่ณค่าของธรุกิจ 

ท้ังน้ี เด็มโก้ดําเนินงานเพ่ือบร�หารจดัการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และตอบสนองต่อประเด็นท่ี

ให้ความสนใจ และการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นทีใ่ห้ความสนใจ การดําเนินงานของบร�ษัท 

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํป� 
• การประกาศผลประกอบการราย 

ไตรมาส 
• การพบปะกับนักว�เคราะห์/นักลงทนุ 

ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ อาท ิ
Opportunity Day  

• ระบบตรวจสอบ และการบร�หารความ
เส่ียง  

• การเป�ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านชอ่ง
ทางการส่ือสารของเด็มโก้ได้แก่ 
เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ
อื่นๆ 

• รายงานประจาํป� / รายงานความยัง่ยนื 
• ชอ่งทางการรบัเร �อ่งรอ้งเร �ยนของ

บร�ษัท 

• การขยาย และพัฒนา
ธรุกิจมีความมั่นคงและ
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

• ดําเนินธรุกิจอยา่งเทีย่ง
ธรรม เพื่อสรา้งผล
ประกอบการทีดี่ 

• ผู้ถือหุ้นทกุรายมีสิทธ ิ
และได้รบัการปฏิบัติ
อยา่งเท่าเทยีมกัน 

• มีระบบการตรวจสอบ 
และควบคุมภายในทีดี่ 

• มีระบบการบร�หารความ
เส่ียงทีม่ีประสิทธภิาพ 

• การกํากับดูแล
กิจการทีดี่การ
บร�หารความเส่ียง
และการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด 

• ความมั่นคงด้าน
เสถียรภาพและ
ความพรอ้มของการ
ดําเนินการผลิต 

• การส่ือสารและการ
สรา้งความน่าเชือ่ถือ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ผู้มีส่วนได้เสีย ชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นทีใ่ห้ความสนใจ การดําเนินงานของบร�ษัท 

 
 

 
 
 
 
 
 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การ
ประเมินผลความพึงพอใจในการ
ทาํงาน 

• การสํารวจความผูกพันของพนักงานที่
มีต่อองค์กร ป�ละ 1 ครัง้ (Employee 
Engagement Survey) 

• โครงการ HR Change 
Management 

• การประกาศเกียรติคุณพนักงาน 
• ฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน 
• การส่ือสารภายใน Intranet อีเมล์ 

เว็บไซต์/วารสาร DEMCO Journal 
• การจดัการประชุมเพื่อให้ผู้บร �หารมี

โอกาสพูดคุยกับพนักงาน (Manager 
Forum, Town Hall Meeting, 
Safety Talk) 

• คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ 

• ชอ่งทางการรบัเร �อ่งรอ้งเร �ยนของ
บร�ษัท 

• การดูแลคุณภาพชวี�ตของ
พนักงาน รวมถึงสุขภาวะ
และความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อม 
การทาํงาน 

• ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการทีดี่ 

• ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในสายอาชพีและ
การมีส่วนรว่มในการ
วางแผนตามระดับ
ตําแหน่งและหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ 

• ระบบการประเมินผลที่
เป�นธรรม 

• การพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน  

• สุขภาวะและความ
ปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการ
ทาํงาน  

• กําหนดค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงานอย่าง
ครบถ้วน 

• จดัทาํชอ่งทางให้
พนักงานสามารถ
เสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อรอ้งเร �ยนต่อ
ผู้บร �หารโดยตรง 
 

 • กําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ 

• การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ประจาํป� 

• ชอ่งทางการรบัเร �อ่งรอ้งเร �ยนจาก
ลูกค้า 

• การผลิตและส่งมอบได้
ตามสัญญาด้านปร�มาณ
และคุณภาพ 

• การปฏิบัติต่อลูกค้าทุก
กลุม่อยา่งเทา่เทยีมกัน 
ภายใต้กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

• การมองหาโอกาสทาง
ธรุกิจใหม่ ๆ รว่มกัน 

• การบร�หารจดัการ 
ความสัมพันธกั์บ
ลูกค้า 

• ความมั่นคงด้าน
เสถียรภาพ และความ
พรอ้มของการ
ดําเนินการผลิต 

 • การเป�นพันธมิตรทางธรุกิจทีดี่และมี
ความสัมพันธใ์นระยะยาว 

• รกัษาความลับทางการค้าภายใต้
กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 

• หลีกเลี่ยงจากการสืบหาข้อมูลจาก
พันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอยา่ง
ไม่ซือ่สัตย ์และไม่เป�นธรรม 

• การสํารวจความพึงพอใจของคู่ค้าป�ละ 1 
ครัง้ 

• ดําเนินการแข่งขัน
ทางการค้าอยา่งเป�นธรรม 
ถูกต้องตามหลัก
จร�ยธรรมและตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี่ 

• มีการแข่งขันอยา่งเป�น
ธรรมและโปรง่ใส 

• การส่ือสารกับคู่ค้า 
• ระบบการจดัซือ้จดัจา้งที่

มีประสิทธภิาพและ
โปรง่ใส 

• การกํากับดูแลกิจการที่
ดี การบร�หารความ
เส่ียง และการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด  

• การบร�หารจดัการห่วง  
โซอุ่ปทาน 

• การบร�หารจดัการคู่ค้า
อยา่งยัง่ยืน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นทีใ่ห้ความสนใจ การดําเนินงานของบร�ษัท 

 • การดําเนินงานด้วยความรบัผิดชอบ
และไม่สรา้งผลกระทบทางลบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 

• ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทีเ่ป�นภัยต่อ
สังคม หร�อศีลธรรมอันดีงาม 

• ให้ความสนับสนุนกิจกรรมชุมชน และ
สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

 
 
 
 
 

• ความปลอดภัยของสังคม 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชวี�ตประชาชน มีการใช้
ทรพัยากรอยา่งมี
ประสิทธภิาพ 

• บุคลากรเด็มโก้มี
จติสํานึกของความ
รบัผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมของบุคลากร
เด็มโก้ 

• ความผูกพันของชุมชน 
สังคมกับเด็มโก้ 

• การสนับสนนุกิจกรรม
รว่มกับชุมชนอย่าง
สม�าเสมอ 

• การสรา้งความเข้าใจการ
ดําเนินงานของบร�ษัทต่อ
ชุมชน 

• การมอบโอกาสให้คนใน
ชุมชนเข้ารว่มทาํงานกับ
บร�ษัท 

• การอยูร่ว่มกับชุมชน 
อยา่งยัง่ยืน 

• ดําเนินธรุกิจด้วย
ความรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพื่อ
ป�องกันผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

• ส่ือสารและเป�ดเผย
ข้อมูลการดําเนินงาน
ของบร�ษัท อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตลอดจนรบัฟ�งความ
คิดเห็น และข้อ
รอ้งเร �ยนจากชุมชน 
สังคม 

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องอยา่ง
เครง่ครดั 

 • ถือปฏิบัติอยา่งเครง่ครดัต่อกฎหมายที่
เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชวี�ต ความปลอดภัย แรงงาน
การจดัการด้านภาษีอากร และบัญช ี
รวมทัง้ประกาศต่าง ๆ ของราชการที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของเด็ม
โก้ 

• ให้การสนับสนุนโครงการของรฐัทีเ่ป�น
ประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม 

• การดําเนินธุรกิจอย่างเป�นธรรมและ
โปรง่ใส 

• พนักงานทุกระดับจะต้อง
ศึกษา และทาํความเข้าใจ
ในกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 

• ผู้บร �หารควรจดัให้มี
ข้อมูลด้านกฎหมายที่
เก่ียวข้อง เพื่อใชอ้้างอิง 

• จติสํานึกของความ
รบัผิดชอบต่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับของ 
เด็มโก้ 

• การกํากับดูแลกิจการ
ทีดี่ การบร�หารความ
เส่ียง และการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด  

• การจดัการ
สิ่งแวดล้อม  

• การรบัมือต่อการ
เปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ  
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การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เด็มโก้ให้ความสําคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรบับร�ษัทจดทะเบียนป� 2560 

หร�อ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code)  และข้อแนะนําของ

สมาคมส่งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) โดยเด็มโก้เล็งเห็นว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี จะทําให้เด็มโก้มีระบบบร�หารจัดการท่ีก่อให้เกิดความเป�นธรรม โปรง่ใส สามารถสรา้ง

ผลตอบแทน และเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสรา้งความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�าย และ

สนับสนุนส่งเสร�มความสามารถในการแข่งขันของเด็มโก้ ให้เจร�ญเติบโต และนําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

คณะกรรมการบร�ษัทเป�นกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบายการขับเคล่ือนและกํากับดูแลองค์กรให้

เป�นไปตามเป�าหมายสูงสุดของเด็มโก้ ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุนให้การขับเคล่ือนน้ีเกิดประสิทธภิาพสูงสุด ก่อให้เกิด

การพัฒนาความย่ังยืนของธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร เด็มโก้จงึจัดให้มีการทบทวน และ

ปรบัปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แผนบร�หารความเส่ียง คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้าน

การทุจร�ตคอรร์ปัชนั  รวมท้ังกฎบัตรของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป�นประจาํทุกป� เพ่ือให้

มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานกลยุทธร์ะยะส้ันและระยะยาวของเด็มโก้ 

โครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เด็มโก้ให้ความสําคัญกับการสรรหากรรมการ การกําหนดโครงสรา้งและบทบาทหน้าท่ี รวมถึงการ

ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบร�ษัทท่ีต้องเป�นไปตามกรอบจร�ยธรรม ความเท่าเทียมกัน และ

รกัษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�าย 

 ในการสรรหากรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�ษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสม มีการกําหนด

หลักเกณฑ์การสรรหา โดยให้ความสําคัญกับความโปรง่ใส โดยคํานึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติกรรมการ 

ท้ังในด้านความเป�นอิสระ ความรูค้วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ

และอายุ และได้จัดทําตารางองค์ประกอบความรูค้วามชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยรวมมีความเหมาะสม ครบถ้วนตามความจาํเป�นต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป�าหมายหลักขององค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ จึง

ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดป�จจุบัน เป�นไปตามกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

ป�จจุบันโครงสรา้งคณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

จาํนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแล

กิจการ คณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมการลงทุน ซึง่เด็มโก้ได้กําหนดขอบเขต อํานาจ 

หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท พรอ้มกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 4 คณะ โดยมุ่งเน้น

การสรา้งประโยชน์และบร�หารความย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ดําเนินธุรกิจอย่างเป�นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ซึง่เด็มโก้ มีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

กํากับดูแลกิจการ เป�นผู้กําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบร�ษัทอย่างสม�าเสมอ โดย

เปร�ยบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล พรอ้มดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ�ายจดัการ เพ่ือให้เป�นไปตาม
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หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของหน่วยงานกํากับต่าง ๆ พรอ้มกันน้ีได้มีการส่ือสารให้บุคลากรทุกระดับยึดถือ

เป�นแนวปฏิบัติ 

องค์ประกอบคณะกรรมการ (คน) 
 

 

 

 

 

 

เด็มโก้มีการปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) อันมีผลต่อการดําเนินธุรกิจและความเชือ่ม่ันขององค์กร โดยมี

นโยบายและดําเนินงานตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

 จาํนวน หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ   4 คน - สอบทานรายงานทางการเง�นของบร�ษัท และ 
  ความเพียงพอของระบบควบคุมและตรวจสอบ   
  ภายใน ระบบบร�หารความเส่ียง และการปฏิบัติ 
  ตามกฎหมายพิจารณาการเป�ดเผยข้อมูลของ 
   บร�ษัท ในกณีเกิดรายการทีม่ีความเก่ียวโยงหร�อ  
   อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการลงทนุ กรรมการอิสระ 2 คน 
กรรมการทีไ่ม่เป�นผู้บร �หาร 2 คน 
กรรมการทีเ่ป�นผู้บร �หาร 2 คน 

-  กําหนดกลยุทธแ์ละนโยบายการลงทนุ นโยบาย 
   การบร�หารสภาพคล่อง กําหนดกรอบการลงทนุ   
   พิจารณาแผนกลยุทธ ์แผนการลงทนุ 

คณะกรรมการสรรหาพจิารณา
ค่าตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ 

กรรมการอิสระ 3 คน 
กรรมการทีไ่ม่เป�นผู้บร �หาร 1 คน 

-  สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง 
   คณะกรรมการบร�ษัทประธานเจา้หน้าทีบ่ร �หาร  
   และผู้บร �หารระดับสูง 
-  เสนอความเห็นเก่ียวกับการบร�หารผลตอบแทน   
   และผลประโยชน์อื่น ๆ สําหรบัคณะกรรมการ 
   บร�ษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าที ่
   บร�หาร 
-  พิจารณาโครงสรา้งเง�นเดือน และผลตอบแทน 
   อื่น ๆ ของพนักงาน 

คณะกรรมการบร�หาร 
ความเส่ียงองค์กร  

กรรมการอิสระ 2 คน 
กรรมการทีไ่ม่เป�นผู้บร �หาร 2 คน 
กรรมการทีเ่ป�นผู้บร �หาร 2 คน             

-   พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการ   
    บร�หารความเส่ียง 
-   กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน 
    ด้านการบร�หารความเส่ียงองค์กรสอดคล้องกับ 
    กลยุทธแ์ละเป�าหมายทางธรุกิจ   
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การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code) สําหรบับร�ษัทจด

ทะเบียนป� พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการได้กํากับดูแลให้เด็มโก้นําหลักปฏิบัติของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรบับร�ษัทจด

ทะเบียน ป� 2560 (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ไป

ปรบัใชต้ามบร�บททางธรุกิจของบร�ษัท โดยจากการประเมินรว่มกันของคณะกรรมการและฝ�ายจดัการพบว่าเด็มโก้

สามารถนํา 8 หลักปฏิบัติไปปรบัใชอ้ย่างเหมาะสม สําหรบัหลักปฏิบัติท่ียังไม่สามารถนําไปปรบัใช ้คณะกรรมการ

มีมติว่าจะดําเนินการเม่ือเด็มโก้มีความพรอ้มต่อไป ท้ังน้ีเด็มโก้จะทบทวนการดําเนินการดังกล่าวเป�นประจาํทุกป� 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าเด็มโก้ นําหลักการปฏิบัติท่ีดีมาใชอ้ย่างสมดุล เพ่ือนําไปสู่ความย่ังยืนขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท   

เพ่ือประสิทธผิลสูงสุดในการดําเนินงานและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบร�ษัท เด็มโก้

ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจําป�ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

รายบุคคล ในกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ เป�นผู้

กล่ันกรองและเห็นชอบในการนําเสนอว�ธกีารประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป�ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนทําการประเมิน โดยการประเมินประจําป�

ประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ คณะกรรมการชุดย่อยท้ัง 4 ชุด และ

คณะกรรมการรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําผลการประเมิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไป

พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ท้ังคณะตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรบับร�ษัทจดทะเบียน และระเบียบบร�ษัท  เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด

ของเด็มโก้ต่อไป ซึง่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ประจาํป� 2563  มีดังน้ี   
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท                      คะแนน 

แบบท่ี 1 : ผลการประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ    3.42 

แบบท่ี 2 : ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล           

 ผลการประเมินตนเอง        3.04  

แบบท่ี 3 :         ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง หร�อไม่มีการดําเนินการในเร�อ่งน้ัน 

1 = ไม่เห็นด้วย  หร�อมีการดําเนินการในเร�อ่งน้ันเล็กน้อย 

2 = เห็นด้วย หร�อมีการดําเนินการในเร�อ่งน้ันพอสมควร 

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หร�อมีการดําเนินการในเร�อ่งน้ันดี 

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หร�อมีการดําเนินการในเร�อ่งน้ันดีเย่ียม 

 

จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ 

เด็มโก้ได้จดัทาํนโยบายและคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พรอ้มส่ือสารกับพนักงานท่ัวท้ังองค์กร เพ่ือ

ส่งเสร�มความเข้าใจและการประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

 นอกจากน้ีในป� 2563 เด็มโก้ได้มีการทบทวนปรบัปรุงแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท กฎบัตรคณะ

กรรมการบร�หาร กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร กฎบัตร

คณะกรรมการลงทุน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ จร�ยธรรมและ

จรรยาบรรณ ของกลุ่มธุรกิจ บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีบร�ษัทกําหนดไว้ให้มีความ

เป�นป�จจุบันสอดคล้องกับการปรบัโครงสรา้งองค์กรใหม่ และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกํากับ

ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จะทําให้บุคลากรทุกระดับของเด็มโก้มีแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนท่ีชดัเจน มีความ

เป�นมืออาชีพ และเกิดประสิทธภิาพในการบร�หารจัดการงาน สรา้งคุณค่าให้กับองค์กร เพ่ือการเติบโตท่ีย่ังยืน

ต่อไป มีการปรบัปรุงและเพ่ิมเติมในคู่มือการกํากับดูแลกิจการในเร�อ่ง การมอบหมายอํานาจการจดัการ กําหนด
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ขอบเขต การมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบให้คณะกรรมการบร�หาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบร�หาร (CEO) 

กรรมการผู้จัดการ ตามโครงสรา้งใหม่ และกําหนดนโยบายแผนพัฒนาการสืบทอดตําแหน่ง (Succession 

Plan Policy) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการบร�หารคนเก่ง (Talent Management) ตามข้อกําหนดของ

หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code 2017) แนวปฏิบัติท่ี 4.1.3 กําหนดว่า เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ

เป�นไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป�นการ

เตร�ยมสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บร�หารระดับสูง และให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

สืบทอดตําแหน่ง ไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัท บร�ษัทได้ประกาศและเผยแพรน่โยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ ฉบับปรบัปรุงล่าสุดเม่ือเดือนกันยายน 2563 

 

การส่งเสร�มความตระหนักด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เด็มโก้ได้ส่งเสร�มความสําคัญในการสรา้งความตระหนัก และให้ความรูค้วามเข้าใจกับพนักงานในเร�อ่ง

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 

 จดัปฐมนิเทศพนักงานใหม่เก่ียวกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 จดับรรยายพิแศษเร�อ่ง “Anti-Corruption” ให้กับผู้บร�หาร พนักงาน โดยผู้ชว่ยเลขาธกิาร คณะกรรมการ

ป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ส่งเสร�มการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการสรา้งวฒันธรรมในการดําเนินธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

เป�าหมายป� 2564 และ 2565 

 เด็มโก้ ได้รบัคะแนนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัท

ไทย (IOD) ในการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทจดทะเบียนไทย ต่อเน่ืองทุกป� 

 100% ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั และระเบียบปฏิบัติของบร�ษัท 

 พนักงานทุกคน ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ตามท่ีกําหนด 

แนวทางการดําเนินงาน 

 ดูแลโครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ต้ังแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ 

 ส่งเสร�มการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท้ังภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการใช้ระเบียบ

ปฏิบัติของบร�ษัท ระเบียบปฏิบัติสําหรบัคู่ค้า การตรวจสอบด้านสิทธมินุษยชนอย่างรอบด้าน การบร�หาร

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธภิาพ ฯลฯ และการสรา้งความเข้าใจและรบัทราบโดยผ่านการฝ�กอบรมท่ีเก่ียวข้อง 

 จดัทาํหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 

จุดเด่นด้านความย่ังยืน 

 เด็มโก้เข้ารบัการตรวจประเมินโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย (Corporate 

Governance Report : CGR) โดยสมาคมส่งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) และตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หร�อ 5 ตราสัญลักษณ์ 

(Excellence CG Scoring) ติดต่อกันเป�นป�ท่ี 5  ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าเด็มโก้ให้ความสําคัญในด้านสิทธผู้ิ

ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเป�ดเผยข้อมูล

และความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทได้เป�นอย่างดี 
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 ได้รบัการประเมิน 96.5 คะแนน โดยสมาคมส่งเสร�มผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) จาก

การจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือเสนอผลการดําเนินงานเป�นประจาํทุกป� สะท้อนให้เห็นว่าเด็มโก้คํานึงถึง

สิทธขิองผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังก่อน ระหว่างและหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเร �อ่งดังกล่าวเป�น

องค์ประกอบสําคัญของการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 ได้รบัใบประกาศรบัรองฐานะสมาชกิ แนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจร�ต จากสมาคม

ส่งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) การรบัรองดังกล่าวเป�นผลมาจากการท่ีเด็มโก้ได้จดัทาํนโยบาย

และวางระบบการควบคุมภายใน และมาตรการป�องกันการคอรร์ปัชัน เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559  

ใบรบัรองน้ีจะมีอายุ 3 ป� นับจากวันท่ีมีมติให้การรบัรอง (2562 – 2565) 

 ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ป� 2563 ในฐานะองค์กรท่ี

มีความโดดเด่นด้านการเป�ดเผยข้อมูลความย่ังยืนของกิจการ จากสถาบันไทยพัฒ น์ (องค์กร

สาธารณประโยชน์)  

 ได้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชาํระเง�นสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” 

จากสํานักงานประกันสังคมจงัหวัดปทุมธานี โดยรางวัลน้ีเป�นแบบอย่างท่ีดีในด้านความม่ันคงหลักประกัน

ในด้านคุณภาพ และสวัสดิการท่ีดีของพนักงาน 

ตัวชีว้ัดความสําเรจ็ 
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การต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั 

เด็มโก้ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจท่ีซือ่ตรง โปรง่ใส และเป�นธรรม และถือว่าการทุจร�ตคอรร์ปัชนั

เป�นส่ิงท่ียอมรบัไม่ได้ เด็มโก้จงึมุ่งม่ันท่ีจะป�องกันการทุจร�ตคอรร์ปัชนั และได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้ารว่มเป�น

สมาชกิแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชนั หร�อ CAC  และได้รบัการรบัรองฐานะ

สมาชกิแนวรว่มปฏิบัติจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจร�ต (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559   

และเม่ือวันท่ี  5 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจร�ต 

(CAC) ได้มีมติให้การรบัรองต่ออายุ “บร�ษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) “ เป�นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจร�ต โดยการรบัรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ป� นับจากวันท่ีมีมติให้การรบัรองข้ึน 

 

นโยบาย / ข้อกําหนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชนัของเด็มโก้  

เด็มโก้มุ่งม่ันท่ีจะป�องกันการทุจร�ตคอรร์ปัชนั เพ่ือนําไปสู่การเป�นองค์กรโปรง่ใสอย่างแท้จร�ง ดังน้ันเด็ม

โก้จึงให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบร�หารจัดการของการมีจร�ยธรรมท่ีดี มีความ

โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสร �มให้บุคลากรทุกระดับมีจติสํานึกในการต่อต้าน

คอรร์ปัชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม คณะกรรมการบร�ษัทจึงให้มีการจัดทํานโยบายและแนว

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร�ตและคอรร์ปัชนัข้ึน โดยให้ถือเป�นส่วนหน่ึงของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ มีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับนโยบายท่ีกําหนดไว้ ตลอดจน

เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ยึดถือเป�นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน  และสนับสนุนให้มีการ

รายงานกรณีพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่เด็มโก้จดัให้มีการส่ือสารนโยบายการต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชนั

และแนวทางปฏิบัติในการป�องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจร�ตคอรร์ปัชนัน้ี โดยเผยแพรผ่่านชอ่งทางต่าง ๆ 

เช่น วารสารของเด็มโก้ อินทราเน็ตของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ รายงานประจําป�และเว็บไซต์ของเด็มโก้ ท่ี 

www.demco.co.th/การกํากับดูแลกิจการท่ีดี/นโยบายการต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชัน  ท้ังน้ี ผู้บร�หารและ

พนักงานทุกคนได้รบัทราบนโยบายการต่อต้านการทุจร�ตและคอรร์ปัชนั โดยผู้บร�หารและพนักงานทุกคนลงนาม

รบัทราบจรรยาบรรณธรุกิจ สําหรบัพนักงานใหม่ เด็มโก้จะส่ือสารหลักจรรยาบรรณธรุกิจผ่านการปฐมนิเทศ 

 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการป�องกันและการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจร�ตคอรร์ปัชนั 

 คณะกรรมการบร�ษัทกําหนดให้มีทางปฏิบัติในการป�องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจร�ตคอรร์ปัชนั 3 

ข้อ ประกอบด้วย 

 กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจร�ตคอรร์ปัชนั 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป�องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจร �ต 

คอรร์ปัชนั 

 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป�องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ทุจร�ตคอรร์ปัชนั 

 

 

http://www.demco.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

การแจง้เบาะแสหร�อข้อรอ้งเร�ยน 

เด็มโก้ได้จดัทาํชอ่งทางการแจง้เบาะแส เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถ

รายงานและแจง้เบาะแสหร�อข้อรอ้งเร�ยนในกรณีท่ีสงสัยวา่จะมีการทุจร�ต และการกระทาํผิดกฎหมายข้ึน โดย

กําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสด้วยเชน่กัน ในส่วนของชอ่งทางการแจง้เบาะแสการทุจร�ตและ

กระทาํผิด มีดังน้ี 

 

ชอ่งทางการแจง้เบาะแสหร�อรอ้งเร�ยน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ตามชอ่งทาง ดังน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ           Email : Auditcom@demco.co.th 

 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ Email : goodgovernance@demco.co.th 

 เลขานุการบร�ษัท            Email : Com_Secretary@demco.co.th 

 สํานักงานตรวจสอบ            Email : Audit_office@demco.co.th 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ          Email : Ac_Secretary@demco.co.th 

 

หร�อส่งจดหมาย หร�อชอ่งทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภัย ถึงสํานักงานตรวจสอบ บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด 

(มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตําบลสวนพร�กไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หร�อโทรสาร 

02-9595811 ต่อ 2018 และกรณีท่ีพบประเด็นท่ีต้องรายงานอย่างเรง่ด่วน ให้ร �บรายงานตรงต่อเลขานุการ

บร�ษัท หร�อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

กระบวนการตรวจสอบข้อรอ้งเร�ยน 

 ดําเนินการสอบสวนตามแนวปฏิบัติของคู่มือบร�หารความเส่ียงจากการทุจร�ตเม่ือมีหลักฐานท่ีเพียงพอ 

 แจง้ผู้รอ้งทุกข์ทราบถึงผลการสอบสวนผ่านชอ่งทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

 พิจารณามาตรการในการดําเนินการในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทาํตามท่ีรอ้งเร�ยนเกิดข้ึนจร�ง 

 รายงานสรุปให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ รวมถึงนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบร�ษัทเป�นรายป� 

 

เด็มโก้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสหร�อผู้รอ้งเร�ยน โดยจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจง้เบาะแส 

หร�อผู้รอ้งเร�ยน และผู้ถูกรอ้งเร�ยนเป�นความลับ จะเป�ดเผยข้อมูลเท่าท่ีจาํเป�น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ

ความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมูลหร�อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รบัความเสียหาย จะได้รบัการบรรเทา

ความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป�นธรรม 

เด็มโก้ ในฐานะภาคีสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอรร์ปัชนั จัดกิจกรรมภายใต้

แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้โกง” เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการรว่มต่อต้านการทุจร�ตทุกรูปแบบ ในวันท่ี 9 

ธนัวาคม 2563 รวมท้ังส่ือสารเร�อ่ง No Gift Policy ให้กับผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

 

 

mailto:Audit_office@demco.co.th
mailto:Ac_Secretary@demco.co.th
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเส่ียงด้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั 

กลุ่มบร�ษัทเด็มโก้จดัให้มีระบบการบร�หารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธรุกิจของบร�ษัท 

เพ่ือป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตคอรร์ปัชนั โดยระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงจากการทุจร�ตและคอรร์ปัชนั

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินธรุกิจ ประเมินระดับความเส่ียงท้ังโอกาสเกิดและผลกระทบ กําหนดมาตรการต่อต้าน

การทุจร�ตคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงท่ีประเมินได้ ว�ธวีัดความสําเรจ็ ตลอดจนทรพัยากรท่ีต้องใชเ้พ่ือลด

ความเส่ียง และมีการเฝ�าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบร�หารความเส่ียงท่ีกําหนดข้ึน 

 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป�องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจร�ตคอรร์ปัชนั 

 กลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ กําหนดให้มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป�องกันและ

ติดตามความเส่ียงจากการทุจร�ตคอรร์ปัชนั สรุปได้ ดังน้ี 

 จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบร�หารความเส่ียงท่ีครอบคลุม

ระบบงานสําคัญต่าง ๆ เช่นระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจา้ง การจัดทําสัญญา ระบบการ

จัดทําและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชําระเง�น เป�นต้น ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันและ

ติดตามความเส่ียงจากการทุจร�ตคอรร์ปัชัน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแก้ไขท่ี

เหมาะสม 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 จัดให้มีช่องทางการรบัแจ้งข้อมูล เบาะแส หร�อข้อรอ้งเร�ยนการฝ�าฝ�น การกระทําผิดกฎหมายหร�อ

จร�ยธรรมธุรกิจของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ หร�อแนวทางปฏิบัติในการป�องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจร�ต

คอรร์ปัชนัหร�อข้อสงสัยในรายงานทางการเง�น หร�อระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครอง

ผู้ให้ข้อมูลหร�อเบาะแส และจะเก็บรกัษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป�นความลับ รวมท้ังมีมาตรการตรวจสอบ

และกําหนดบทลงโทษทางว�นัยของบร�ษัท และ/หร�อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กรณีท่ีสามารถติดต่อผู้ให้

เบาะแสหร�อผู้รอ้งเร�ยนได้ บร�ษัทจะแจง้ผลการดําเนินการให้รบัทราบเป�นลายลักษณ์อักษร 

 หัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรบัผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรบัปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) 

และรายงานให้ผู้มีอํานาจส่ังการทราบตามลําดับ 

 

ตัวชีว้ดัความสําเรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เด็มโก้และบร�ษัทในกลุ่มตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 เด็มโก้จงึกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้บร�ษัทมีกรอบ

ในการกํากับดูแลและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยอ้างอิงหลักการจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน

การจดัให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมท้ังแนวทางปฏิบัติในการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคล มาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกับบร�บทการดําเนินธรุกิจของเด็มโก้ 

เด็มโก้ได้จัดทํานโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานในกลุ่ม

บร�ษัท และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องรบัทราบ และเข้าใจถึงว�ธกีารเก็บรวบรวม ใช ้เป�ดเผย และเก็บรกัษาข้อมูล

ส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกระบวนการบร�หารการ

ดําเนินงานท่ีไม่กระทบสิทธหิร�อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล โดยให้ใช้เป�นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้

เป�นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เด็มโก้และบร�ษัทในกลุ่มตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารซึง่เป�น

ป�จจัยสําคัญท่ีช่วยส่งเสร�มการดําเนินธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้เป�นไปอย่างเหมาะสม มี

ประสิทธภิาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังป�องกันป�ญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ  

 เด็มโก้จงึจดัทาํนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน เพ่ือให้บร�ษัทมีกรอบการกํากับดูแลและบร�หารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ีดี โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจดัให้มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ แนวทางปฏิบัติในการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกับบร�บทการ

ดําเนินธรุกิจของบร�ษัท รวมท้ังดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการสนับสนุนและพัฒนาการดําเนิน

ธรุกิจ การบร�หารความเส่ียง เพ่ือให้บร�ษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป�าหมายหลักของบร�ษัทได้ โดยมีการ

ใชท้รพัยากรและการบร�หารจดัการความเส่ียงอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยนโยบาย

การดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบร�ษัท ดังน้ี 

1. นโยบายการจดัสรรและบร�หารทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. นโยบายการบร�หารและจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นโยบายรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การบร�หารจดัการในภาวะว�กฤต 

สืบเน่ืองจากสถิติข้อมูลในอดีตจนถึงสภาวการณ์ป�จจุบัน มีข้อบ่งชีว้่าได้เกิดว�กฤตการณ์ต่าง ๆ  ท้ังท่ีเป�น

ป�จจยัภายในประเทศ เชน่ ป�ญหาการเมือง เหตุจากภัยธรรมชาติ ป�ญหาโรคระบาด และจากป�จจยัภายนอก เชน่ 

ว�กฤตด้านพลังงาน ด้านค่าเง�น ป�ญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�า ภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีมีแนวโน้มรุนแรงและมากข้ึนเป�น

ลําดับ ซึง่จะส่งผลกระทบท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย และเป�นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบร�ษัท รวมถึง

ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบร�ษัท และสาธารณประโยชน์โดยรวม ดังน้ัน เพ่ือให้บร�ษัทบรรลุเป�าหมาย 

สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจตามปกติได้อย่างรวดเรว็ และได้รบัความเสียหายน้อยท่ีสุด เด็มโก้จงึได้จดัทําแผน

บร�หารจดัการภาวะว�กฤต (Crisis Management Plan : CMP) ซึง่เป�นส่วนหน่ึงของแผนการบร�หารความเส่ียง 

(Risk Management Plan : RMP) ภายใต้ความรบัผิดชอบของสายงานบร�หารความเส่ียง คณะกรรมการ

บร�หารความเส่ียงระดับจัดการ และคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงองค์กร ซึ่งมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และ

แนวทางการบร�หารความเส่ียงด้านต่าง ๆ รวมถึงกํากับและควบคุมให้มีการจัดทําแผนบร�หารความเส่ียงให้

ครอบคลุมและเหมาะสมกับบร�บทของบร�ษัท รวมถึงมีการส่ือสารให้ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติตามแผนบร�หารความ

เส่ียงท่ีกําหนดอีกด้วย 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ตัวชีว้ดัความสําเรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบร�หารจดัการห่วงโซอุ่ปทาน 

 การบร�หารจดัการห่วงโซอุ่ปทานเป�นประเด็นสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน เน่ืองจากเป�นป�จจัย

หลักท่ีสนับสนุนให้บร�ษัทสามารถพัฒนาความสัมพันธกั์บคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธภิาพ ขยายความสามารถในการ

แข่งขัน และพรอ้มปรบัตัวตามความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อความย่ังยืน เด็มโก้จะต้องมีการบร�หารต้นทุนท่ีมี

ประสิทธภิาพด้วยกลยุทธท่ี์มุ่งเน้นท่ีความพึงพอใจของลูกค้าเป�นหลัก เพ่ือเสร�มสรา้งความได้เปร�ยบในการ

แข่งขัน โดยการตอบสนองต่อความต้องการท่ีรวดเรว็ทันต่อการเปล่ียนแปลงของลูกค้า และอยู่บนพ้ืนฐานของ

ต้นทุนการผลิตท่ีต�า กําไรสูงสุด ดังน้ันการบร�หารจดัการห่วงโซอุ่ปทานให้มีประสิทธภิาพสูงสุด จงึมีความจาํเป�น

ย่ิง 

แนวทางการจดัการ 

เด็มโก้นําระบบการบร�หารจดัการห่วงโซอุ่ปทาน (Supply Chain Management) มาใช ้ซึง่เป�นระบบ

การบร�หารท่ีมีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นความสอดคล้องกันอย่างต่อเน่ือง เป�นระบบการบร�หารท่ีสนองความต้องการของ

ลูกค้าอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล ด้วยการบร�หารจดัการให้หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสามารถส่ง

มอบงานให้กับลูกค้าตามท่ีลูกค้าต้องการ 

 

การบร�หารจดัการความสัมพันธลู์กค้า 

เด็มโก้คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึง่เป�นผู้ท่ีซือ้สินค้าและรบับร�การจากเด็มโก้ โดยบร�ษัท

ให้บร�การด้วยราคาท่ีเป�นธรรม มีคุณภาพและมีความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและต้องบร�การลูกค้าด้วยความรวดเรว็ 

มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ โดยแนวปฏิบัติท่ีดีต่อลูกค้าจะถูกกําหนดไว้เป�นส่วนหน่ึงในจร�ยธรรมและ

จรรยาบรรณ ของกลุ่มบร�ษัทเด็มโก้ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ตัวชีว้ดัความสําเรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

บร�หารจดัการพันธมิตร และห่วงโซอุ่ปทานคุณค่าท่ีย่ังยืน 

เป�าหมายป� 2564 

• 95% ของคู่ค้ารายสําคัญ Critical Supplier ท้องถ่ิน (ผู้รบัเหมา) ได้รบัการประเมินความเส่ียงด้านความย่ังยืน 

• 100% ของคู่ค้าท่ีถูกประเมินมีความเส่ียงสูงได้รบัการตรวจสอบและพัฒนาทุกป�/มีการจดัการความเส่ียง 

(Mitigate Risk) ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

แนวทางการดําเนินงาน 

• คู่ค้ารายสําคัญ Critical Supplier ถูกประเมินความเส่ียงด้านความย่ังยืนเบ้ืองต้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการ

จดัซือ้จดัจา้ง 

• เสร�มสรา้งความรูแ้ละประเมินคู่ค้า พันธมิตรในด้านความย่ังยืนซึง่ครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัยและ

อาชวีอนามัย และสิทธมินุษยชน 

• ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานด้านความย่ังยืนของคู่ค้า พันธมิตร ท่ีถูกประเมินว่ามีความเส่ียงสูง 

โดยอ้างอิงตามกฎหมายท้องถ่ิน เพ่ือให้คู่ค้า พันธมิตรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

• เสร�มสรา้งความรูค้วามสามารถของทีมงานบร�หารจดัการ ซพัพลายเชน เพ่ือผลักดันความเป�นผู้นําด้านการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน ในการประสานงานกับคู่ค้า พันธมิตร ผู้รบัเหมา และหน่วยงานปฏิบัติการภายในองค์กร 

• เสร�มสรา้งความรว่มมือท่ีได้ประโยชน์ท้ังสองฝ�ายท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดการใช้

ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและหร�อการสรา้งนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู ้

เป�าหมายป� 2565 

• ดัชนี ความพึงพอใจของลูกค้ารายสําคัญ (Customer Satisfaction Survey) ของเด็มโก้ เพ่ิมข้ึนเป�น

มากกว่า 85% 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

แนวทางการดําเนินงาน 

• เสร�มสรา้งความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยการเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธภิาพและทันท่วงที 

• มุ่งม่ันในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบร�การท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรา้งประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า 

• นําเสนอผลิตภัณฑ์และบร�การท่ีคํานึงถึงความย่ังยืนและสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ 

 

การจดัการความย่ังยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) “เด็มโก้” ได้ให้ความสําคัญกับความรบัผิดชอบต่อสังคม ซึง่หมายถึง การ

ดําเนินกิจกรรมขององค์กรท้ังภายนอกและภายในท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กร สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างเป�นสุข ดังน้ันการดําเนินการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อ

สังคมจงึเป�นส่ิงสําคัญในการบร�หารจดัการองค์กรให้พัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างมีประสิทธภิาพ และย่ังยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 คณะกรรมการบร�ษัทได้กําหนดให้ความรบัผิดชอบต่อสังคมเป�นส่วนหน่ึงของนโยบายแผนงานและ

กระบวนการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท่ีจะสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้เด็มโก้ในอนาคต โดยใน

ป�จจุบันได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้เบ้ืองต้น คือในการสรา้งสรรองค์กรท่ีมีความสามารถในการทํากําไร ให้มีการ

เติบโตอย่างย่ังยืนน้ัน เด็มโก้จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�าย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

อีกท้ังต้องบร�หารจดัการองค์กรในรูปแบบท่ีจะเสร�มสรา้งความสามารถในการแข่งขันของเด็มโก้ควบคู่ไปกับการ

สรา้งสรรส่ิงท่ีดีให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ของผู้ท่ีมีส่วนได้เสียของเด็มโก้ ไม่ว่าจะเป�นพนักงาน 

ลูกค้า ผู้ผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน หร�อสังคมในวงกว้าง เพ่ือให้การดําเนินกิจการขององค์กรประสบ

ความสําเรจ็ มีมาตรฐาน มีการดําเนินการอย่างถูกต้องและจร�งจงั เพ่ือให้เกิดความม่ันใจวา่จะสามารถดําเนินการ

ให้บรรลุเป�าหมายเป�นไปตามว�สัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีกําหนดไว้ สรา้งความม่ันใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร

อย่างแท้จร�ง โดยเด็มโก้มีความมุ่งม่ันท่ีจะให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังย่ืน อันจะนําไปสู่การเติบโตท่ีสมดุลและ

ม่ันคงในอนาคต  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครัง้ท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติปรบัโครงสรา้ง

คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมเติม โดยเพ่ิมคณะกรรมการความย่ังยืน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบร�ษัท จาํนวน 6 คน 

และให้ต้ังคณะทาํงานพัฒนาความย่ังยืนจากผู้บร�หารของเด็มโก้เพ่ือสนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการความ

ย่ังยืน โดยคณะกรรมการความย่ังยืนจะเป�นผู้กําหนดกรอบทิศทาง กลยุทธ ์และนโยบายทางด้านความย่ังยืน 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดําเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธใ์นการดําเนินธรุกิจของกลุ่มธรุกิจเด็มโก้ มีการบูร

ณาการกรอบและประเด็นความย่ังยืนท่ีสําคัญ (Materiality) และแนวทางสู่การพัฒนาความย่ังยืนท่ีมีความ

ชดัเจน ในขณะท่ีคณะทํางานพัฒนาความย่ังยืนจะทาํหน้าท่ีแปลงนโยบายไปสู่แผนการปฏิบัติและทาํหน้าท่ีกํากับ

ดูแลให้ฝ�ายงานทางด้านความย่ังยืนดําเนินการตามแผนและแนวปฏิบัติท่ีวางไว้ บุคลากรในองค์กรต้ังแต่ระดับ

กรรมการ ผู้บร�หาร และพนักงาน มีส่วนรว่มในการนําพาให้ธรุกิจก้าวไปข้างหน้า และเติบโตได้อย่างย่ังยืน ทาํให้ผู้

มีส่วนได้เสียม่ันใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจเด็มโก้ดําเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถรกัษาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจจะ

เปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 

 สําหรบันโยบายความรบัผิดชอบของสังคม เด็มโก้ให้ความสําคัญกับป�จจัยแห่งความสําเรจ็ท่ีใช้เป�น

แนวทางในการบร�หารให้เกิดความย่ังยืน ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1. การประกอบธรุกิจด้วยความเป�นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจร�ตคอรร์ปัชนั 

3. การเคารพสิทธมินุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป�นธรรม 

5. ความรบัผิดชอบต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น 

6. การดําเนินการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

7. การมีส่วนรว่มพัฒนาชุมชน และสังคม 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธมินุษยชน 

 การดําเนินธรุกิจบนพ้ืนฐานของเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน เป�นส่ิงท่ีบุคลากรทุกคนใน กลุ่มธรุกิจ 

เด็มโก้ ตระหนักและให้ความสําคัญ โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณเด็มโก้ ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

เด็มโก้ ท่ีต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจร�ตและ

ระมัดระวัง 

 เด็มโก้ มุ่งเน้นให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บร�หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ�ายด้วยความเคารพ  ให้เกียรติซึง่กันและกันบนพ้ืนฐานศักด์ิศร�ของความเป�นมนุษย์ หร�อไม่กระทาํการ

ให้กระทบสิทธเิสร�ภาพของบุคคลอ่ืนท่ีขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวเป�นมาตรฐาน

จร�ยธรรมองค์กรท่ีบุคลากรทุกคนในเด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเครง่ครดั ซึง่หากมีการฝ�าฝ�นหร�อไม่ปฏิบัติตามก็

จะถูกลงโทษ ตามระดับของความรา้ยแรงแห่งการกระทาํและถือเป�นการกระทาํผิดทางว�นัยด้วย 

เด็มโก้ ให้ความสําคัญต่อกิจกรรมท่ีอาจมีผลต่อหลักสิทธมินุษยชน ในทุก ๆ ด้าน โดยยึดถือและปฏิบัติ

ตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยบร�ษัทมีนโยบายอย่างชดัเจนท่ีจะไม่จา้งแรงงานเด็ก  ยึดม่ันในเสร�ภาพของการ

นับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคม 

นอกจากน้ีบร�ษัทยังให้ความเคารพต่อหลักสิทธมินุษยชนของพนักงานทุกระดับชัน้ อย่างเครง่ครดัโดยจะปกป�อง 

และไม่นําข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เชน่ ประวัติส่วนตัว ค่าจา้งเง�นเดือน ฯลฯ ไปเป�ดเผยให้กับบุคคลภายนอก 

หร�อผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องรบัทราบ โดยบร�ษัทได้กําหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง

ได้กําหนดให้มีการใชข้้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานซึง่ได้จดัทาํเป�นคู่มือ ส่ือสารให้กับพนักงานได้รบัทราบถึงกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงานและมีการปฐมนิเทศก่อนการเร�ม่ปฏิบัติงาน 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธมินุษยชนฉบับเต็ม บร�ษัทได้เผยแพรใ่น

เว็บไซต์บร�ษัท www.demco.co.th/การกํากับดูแลกิจการ/นโยบายสิทธมินุษยชน 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป�นธรรม 

การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน 

เด็มโก้ตระหนักว่าพนักงานเป�นทรพัยากรท่ีมีความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโต ซึ่งความท้า

ทายขององค์กรคือการเตร�ยมความพรอ้มและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ ์

ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีไม่หยุดน่ิง ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึง่อาจส่งผลต่อ

ทักษะ ความรู ้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสรา้งแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน 

นโยบายด้านการบร�หารงานบุคคล กลุ่มธรุกิจเด็มโก้ มุ่งเน้นข้อปฏิบัติในด้านสําคัญต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ทรพัยากรบุคคล คือ  

1. การเลือกสรรพนักงานท่ีมีศักยภาพและมีคุณธรรมท่ีดี 

2. การธาํรงรกัษาทรพัยากรบุคคล 

3. การประเมินผลการปฎิบัติงาน 

4. การพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

5. การส่งเสร�มธรรมาภิบาลและจร�ยธรรมแก่บุคลากรของกลุ่มธรุกิจ เด็มโก้ 

โดยมีข้อปฏิบัติในนโยบายดังกล่าว คือ 

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานโดยไม่จํากัดจาก อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ 

ศาสนา โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติท่ีต้องการตามตําแหน่งงานท่ีรบัสมัคร 

2. การจา่ยค่าตอบแทนสําหรบัชายและหญิงท่ีเท่าเทียมกันในลักษณะงานมีคุณค่าเท่ากัน 

3. การพัฒนาบุคลากรอย่างท่ัวถึง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของตําแหน่งและ

ความก้าวหน้าในสายอาชพี 

4. การกําหนดและเป�ดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป�นท่ีรบัรูแ้ละเป�ดเผยผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบอย่างโปรง่ใสและเป�นธรรม 

5. การส่งเสร�มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานอาชพีด้วยการพัฒนาฝ�กอบรมอย่างต่อเน่ือง 

6. การส่งเสร�มให้พนักงานเติบโตอย่างย่ังยืนด้านคุณธรรม จร�ยธรรมในบุคคลเพ่ือให้พนักงานได้รบัการ

พัฒนาให้เป�นคนดีและคนเก่ง พัฒนาความรู ้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่องานและบร�ษัท รวมท้ัง

ส่งเสร�มให้มีการแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จร�ยธรรมในเชงิพฤติกรรม 

 

ในป� 2563 เด็มโก้ยังเพ่ิมในส่วนของการดําเนินงานภายใต้แผนงาน DEMCO Transformation โดยมี

เป�าหมายเพ่ือสรา้งรากฐานให้แข็งแกรง่ โดยการยกระดับขีดความสามารถในการดําเนินงานโครงการต่าง ฯ ของ

เด็มโก้ ให้มีต้นทุนท่ีเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรบัตัวได้ภายใต้ป�จจัยท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง ซึง่มีการปรบัรากฐานสําคัญ 4 ด้าน คือ 

1. ด้านทรพัยากรบุคคล 

2. ด้านกระบวนการทาํงาน และ การควบคุมภายใน 

3. ด้านผลิตภัณฑ์และบร�การ 

4. ด้านเทคโนโลยี 
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รอ้ยละของคณะกรรมการบร�ษัท 
จาํแนกตามความหลากหลายในป� 2563 

เพศชาย                                    เพศหญิง 

อ่ืน ๆ (แมบ่า้น, พนักงานส่งเอกสาร และพนักงานขบัรถ) 

จาํแนกตามเพศ 

พนักงาน 

จาํแนกตามเพศ 

ผูบ้ร �หารระดับกลาง (VP, AVP) 

จาํแนกตามเพศ 

ผูบ้ร �หารระดับสูง (CEO, SEVP, EVP, SVP) 

จาํแนกตามเพศ 

ผูบ้ร �หารระดับสูง (CEO, SEVP, EVP, SVP) 

จาํแนกตามชว่งอายุ 

จาํแนกตามชว่งอายุ 

ผูบ้ร �หารระดับกลาง (VP, AVP) 

จาํแนกตามชว่งอายุ 

พนักงาน 

จาํแนกตามชว่งอายุ 

อ่ืน ๆ (แมบ่า้น, พนักงานส่งเอกสาร และพนักงานขบัรถ) 

จาํแนกตามชว่งอายุ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

การปรบัรากฐานสําคัญด้านทรพัยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพ 

และประสิทธผิล สามารถปรบัตัวได้ภายใต้ป�จจยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 

• การพัฒนาปรบัปรุงด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร (Recruitment Transformation) 

1.  เพ่ิมชอ่งทางในการสรรหาบุคลากรในตําแหน่งงานบร�หารและตําแหน่งงานท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและ

สรรหาได้ยาก โดยใชบ้ร�การเพ่ิมเติมทางบร�ษัทจดัหางานระดับประเทศและภูมิภาค (Head hunter) 

นอกเหนือจากส่ือการรบัสมัครงานอ่ืน เช่น Jobtopgun, JobsDB ซึ่งเป�นเว็บไซต์รบัสมัครและหา

งานออนไลน์ระดับแนวหน้าของประเทศท่ีมีตําแหน่งงานกว่า 14,000 ตําแหน่งต่อวัน  

2. ในช่วงสถานะการณ์ของโรคระบาดไวรสัโคว�ด-19 ทําให้เด็มโก้ ต้องงดกิจกรรมในการประกาศรบั

สมัครงานผ่านงาน Job Fair ของทางมหาว�ทยาลัยชั้นนํา แต่เด็มโก้ยังคงสรา้งความสัมพันธท์าง

ว�ชาการกับคณาจารย์คณะว�ศวกรรมศาสตรข์องมหาว�ทยาลัยในต่างจงัหวัด (Campus Network)   

• การปรบัด้านการธาํรงรกัษาทรพัยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงาน มีความภาคภูมิใจและผูกพันต่อองค์กร 

(Loyalty & Bonding ) 

1. ส่ือสารให้ความชัดเจนเก่ียวกับการทํา Employee Engagement Survey แก่กลุ่มผู้บังคับบัญชา 

กลุ่มผู้บร�หารและกลุ่มพนักงาน โดยการทํา Employee Engagement Survey เป�นเคร�อ่งมือหน่ึง

ในการเสร�มสรา้งให้พนักงานรูสึ้กเป�นส่วนหน่ึงขององค์กร แสดงถึงความเอาใจใส่ดูแลพนักงานเป�น

อย่างดี ให้พนักงานอยากรว่มงานในระยะยาวและเกิดความจงรกัภักดีต่อองค์กรได้ในท่ีสุด 

นอกจากน้ันยังชว่ยทําให้พนักงานค้นพบป�ญหาและแจง้กลับสู่ องค์กรได้อย่างรวดเรว็ ทันท่วงทีและ

ชดัเจน ทาํให้องค์กรสามารถแก้ไขป�ญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธภิาพ 

2. เพ่ิมชอ่งทางการส่ือสารข่าวสารของบร�ษัท ให้พนักงานรบัทราบได้สะดวกและเข้าถึงได้มากข้ึน เช่น  

การกระจายเสียงตามสาย,  line กลุ่มพนักงานทุกระดับ และ Facebook  เป�นต้น 

3. บร�ษัทจัดกิจกรรมและส่งเสร�มให้พนักงานมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเสร�มสรา้งความผูกพัน

ระหว่างพนักงานกับบร�ษัทและกับสังคมชุมชนโดยรอบอย่างสม�าเสมอ      

• การปรบัด้านการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

1. ใชแ้บบประเมินผลการปฎิบัติงาน โดยเชือ่มโยงเป�าหมายขององค์กรไปสู่ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  

2. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลพนักงานโดยกําหนดหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งผู้รบัการ

ประเมินเป�นกลุ่มพนักงานระดับบร�หารและพนักงานท่ัวไป 

• การปรบัด้านการพัฒนาทรพัยากรบุคคล และการปรบัด้านการเติบโตอย่างย่ังยืนด้านคุณธรรม จร�ยธรรม

ในบุคคลเพ่ือให้พนักงานได้รบัการพัฒนาให้เป�นคนดีและคนเก่ง พัฒนาความรู ้ความเข้าใจและมีทัศนคติ

ท่ีดีต่องานและบร�ษัท รวมท้ังส่งเสร�มให้มีการแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จร�ยธรรมในเชงิพฤติกรรม 

 

ในด้านการวางแผนกําลังคน ในป� 2563 มีการปรบัปรุงโครงสรา้งองค์กร และกระบวนการทํางาน เพ่ือ

รองรบัการเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ และพัฒนาระบบการบร�หารผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการเสร�มสรา้ง

ศักยภาพความเป�นผู้นําของพนักงาน เพ่ือท่ีจะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต รวมถึง

การสรรหาบุคลากรภายในท่ีมีความพรอ้มในการสืบทอดตําแหน่งท่ีว่างลงได้อย่างรวดเรว็ 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 เด็มโก้ มีนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชดัเจน โดยมุ่งพัฒนาความรู ้ทักษะ ความสามารถ

พิเศษ ทัศนคติและความมีคุณธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรเด็มโก้ทุกคน เพ่ือให้เกิดความสําเรจ็ในนโยบาย

ดังกล่าว เด็มโก้จงึมีนโยบายส่งเสร�มให้พนักงานทุกระดับชั้น ต้ังแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บร�หารระดับสูงได้รบั

การพัฒนาให้มีความรูค้วามสามารถท้ังด้านทฤษฎี และควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจร�งอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา

เพ่ือให้เกิดทักษะในการทํางานท่ีมีประสิทธภิาพ โดยเด็มโก้จัดให้มีการฝ�กอบรม  เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละทักษะ

เฉพาะด้านจากคําแนะนําของผู้ท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการจดัให้พนักงานได้เข้ารบัการฝ�กอบรม

หลักสูตรปฏิบัติงาน และส่งเสร�มให้บุคลากรได้เข้ารว่มการอบรมสัมนาตามสายงานท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�าเสมอท้ัง

ในและนอกสถานท่ี นอกจากน้ี เด็มโก้ได้มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปร�ญญาโท ให้กับพนักงาน 

รวมท้ังจดัให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรูใ้นการใชภ้าษาอังกฤษด้วยการจดัหลักสูตรฝ�กอบรมภายในบร�ษัท

และดําเนินการจดัสอนจากผู้บร�หารและพนักงานชาวต่างชาติของเด็มโก้  

การพัฒนาศักยภาพท่ีมีประสิทธภิาพช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ และผลักดันให้

บร�ษัทสามารถประสบความสําเรจ็ได้ตามเป�าหมาย นําไปสู่ว�สัยทัศน์ในการเป�นบร�ษัทไฟฟ�าชัน้นําด้านนวัตกรรม

และความย่ังยืนในระดับสากล 

เด็มโก้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากรรมการบร�ษัท ผู้บร�หารและพนักงาน เพ่ือให้เป�นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติท่ีดีสําหรบับร�ษัทจดทะเบียน จงึมีแนวทางพัฒนาบุคลากรของเด็มโก้ ดังน้ี 

(ก) การพัฒนากรรมการบร�ษัท 

(1) เด็มโก้ จดัให้กรรมการเข้ารบัการอบรมหลักสูตรท่ีส่งเสร�มการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบร�ษัท เพ่ือเป�นการพัฒ นา สนับสนุน และส่งเสร�มการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการ 

(2) เด็มโก้ จะเป�ดเผยข้อมูลการเข้ารบัการพัฒนาและฝ�กอบรมของกรรมการในป�ท่ีผ่านมา 

(3) เด็มโก้ ส่งเสร�มและสนับสนุนให้กรรมการได้รบัการอบรมและเสร�มสรา้งความรูใ้นหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) อย่างต่อเน่ือง

และสม�าเสมอ  ในเร�อ่งท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ เพ่ือให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางธรุกิจท่ีอาจเกิดข้ึน 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสร�มกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  

 

หมายเหตุ           DCP   =   Director Certification Program  DAP    =  Director Accreditation Program 

        ACP   =   Audit Committee Program   AACP =  Advance Audit Committee Program 

RCP    =  Role of the Chairman Program  MFR = Monitoring the Quality of Financial Reporting 

MFR = Monitoring the Quality of Financial Reporting FSD   =   Financial Statements for Directors    

FND      =   Finance for Non finance Director RMP   =   Risk Management Program  

ACEP =   Anti – Corruption for Executive Program SFE    =   Successful Formulation & Execution of Strategy     

         BMD =    Boards That Make a Difference                      MFM = Monitoring Fraud Risk Management                                 

         MIA =  Monitoring the Internal Audit Function    RNG   =   Role of the Nomination and Governance Committee 

         CSP  =  Company Secretary Program  ELP  = Ethical Leadership Program 

                         CRC = Corruption Risk & Control   BMT  = Board Matters and Trends 

                         ACPG = Anti-Corruption the Practical Guide                RCL =  Risk Management Program for Corporate Leaders    

                         MIR   =  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management      IOP = Independent Obserer Program 

 

 

ชือ่กรรมการ DCP DAP 
ACP, 

AACP 
RNG 

FND, 

FSD 
RMP ACEP อ่ืนๆ 

1. นางประพีร ์ ปุ�ยพันธวงศ์ DCP 

194/2014 

DAP 

46/2005 

  FND 

24/2005 

  RCP 18/2008 

2. นายสงวน  ตังเดชะหิรญั  DAP 

36/2005 

ACP 

6/2005 

 FND 

24/2005 

  FSD39-2019 

3. นายเสร�มศักด์ิ   จารุมนัส DCP 

199/2015 

DAP 

107/2014 

AACP 

33/2019 

RNG 

6/2014 

   BMD 5/2017 

BMT7/2019 

4. นายนร�ศ  ศร�นวล DCP 

114/2009 

 AACP 

20/2015 

  RMP 

6/2015 

  

5.นายปราโมทย ์อินสว่าง DCP 

59/2005 

      IOP 6/2017 

6. นายพงษ์ศักด์ิ  ศิร �คุปต์  DAP 

46/2005 

   RMP 

3/2014 

ACEP 

13/2014 

 

7. นายไพฑูรย ์ กําชยั  DAP 

85/2010 

   RCL 

13/2018 

 SFE 31/2019 

CRC 2/2019 

8. นายโอฬาร  ปุ�ยพันธวงศ์ DCP 

221/2016 

       

9.นายปร�ญช ์ ผลนิวาศ DCP 

71/2006 

DAP 

2/2003 

ACP 

20/200

7 

   ACEP 

6/2013 

CSP 22/2007 

MIA 3/2008 

ACPG 

10/2014 

ELP 3/2016 

10.นายป�ญญ์ เกษมทรพัย ์ DCP 

140/2010 

 ACP 

37/2011 

 

 FSD 

10/2010 

  MFM 6/2011 

MIA 11/2011 

MFR 14/2012 

MIR 12/2012 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

(ข) การพัฒนาผู้บร�หาร 

(1) เด็มโก้ กําหนดให้มีสมรรถนะสําหรบัผู้บร�หาร (Managerial Competency) เพ่ือใชเ้ป�นพ้ืนฐานใน

การพัฒนาผู้บร�หารให้มีทักษะ ความรู ้ความสามารถในการทาํงานให้ประสบความสําเรจ็ 

(2) จดัให้มีหลักสูตรการฝ�กอบรมและแนวทางการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะ

สําหรบัผู้บร�หาร ให้กับผู้บร�หารของเด็มโก้ 

(ค)  การพัฒนาพนักงาน 

(1) เด็มโก้ กําหนดให้มีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) สําหรบัพนักงานในแต่

ละบทบาทงาน เพ่ือใช้เป�นพ้ืนฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู ้ความสามารถในการ

ทาํงานให้ประสบความสําเรจ็ 

(2) เด็มโก้จัดให้มีแนวทางการพัฒนาพนักงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะสายงาน 

(Functional Competency) ท่ีกําหนดไว้ 

(3) เด็มโก้ จดัให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในว�สัยทัศน์ ค่านิยม 

จรรยาบรรณ และจร�ยธรรมธรุกิจ นโยบาย และทิศทางในการดําเนินธรุกิจของบร�ษัท  

(4) เด็มโก้กําหนดให้พนักงานทุกคนจดัทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : 

IDP) ประจาํป� และกําหนดให้มีกระบวนการติดตามการพัฒนาตามแผนดังกล่าวอย่างสม�าเสมอ 

 

นอกจากการจัดให้มีการฝ�กอบรมพัฒนาความรูใ้นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสายงานแล้ว เด็มโก้ยังเห็นถึง

ความสําคัญของการให้ความรูใ้นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 จัดกิจกรรม Town Hall เป�นประจําทุกเดือน มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บร�หารระดับสูงได้ส่ือสารให้พนักงาน

ทราบถึงป�จจัยและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกับการทํางานของตนเองรวมถึงบร�ษัท การมุ่งไป

ข้างหน้าขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป�าหมายท่ีได้ต้ังไว้ รวมถึงข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีต้องการส่ือสารให้พนักงาน

ทราบ 

 จดักิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคสนาม (Walk Rally) วัตถุประสงค์เพ่ือให้

พนักงานทราบถึงโครงสรา้งการบร�หารงานของบร�ษัท ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน นโยบายการต่อต้าน

การทุจร�ตคอรร์ปัชัน ความปลอดภัยในการทํางาน ระบบบร�หารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และ

สวัสดิการท่ีพนักงานพึงได้รบั รวมถึงการรว่มกิจกรรมภาคสนามเพ่ือสรา้งเสร�มพฤติกรรมบุคลากรให้

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก i DEMCO ส่งเสร�มการทํางานรว่มกันเป�นทีมและปลูกฝ�งความรกัในองค์กร

อย่างย่ังยืน 

 ตามนโยบายพัฒนาความย่ังยืนซึง่คณะกรรมการบร�ษัท ได้กําหนด เป�าหมายด้านความย่ังยืนโดยมุ่งหวังให้

บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) ได้รบัการคัดเลือกจากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) เข้าสู่รายชือ่

หุ้นย่ังยืน หร�อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ภายในป� 2566 โดยมียุทธศาสตรเ์สร�ม

เพ่ือให้บรรลุเป�าหมายดังกล่าว คือ ให้ความรู ้ความเข้าใจและส่งเสร�มให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป�นส่วน

หน่ึง ของการดําเนินงานของเด็มโก้ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development 

Committee) จึงได้เชิญนางสินีนาฎ แจ่มศร� ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ�ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 



 

50 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เร�อ่ง "กระบวนการขับเคล่ือนธุรกิจสู่ความย่ังยืน" ให้แก่

ผู้บร�หาร ผู้จดัการ เข้ารบัฟ�ง  

 บร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จาํกัด ลพบุร� ได้จดัอบรม หลักสูตร ส่งเสร�ม จร�ยธรรมและจรรยาบรรณ ในองค์กร 

“การต่อต้านทุจร�ตและคอรร์ปัชนั” ให้กับพนักงาน ว�ทยากร โดยนายสุรสิงห์ ถาวร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

กลุ่มงานทรพัยากรบุคคล  

 จัดอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดยว�ทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  รอง

ศาสตราจารย์คณาธปิ ทองรว�วงศ์ ผู้อํานวยการสถาบันกฎหมายส่ือดิจทัิล มหาว�ทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 และทราบถึงว�ธกีารในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร ่รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

จากการเผยแพรข้่อมูลส่วนบุคคล 

 จดัอบรมหลักสูตร “IT Controls for Manager” ให้กับผู้บร�หารระดับผู้จดัการ, ผู้จดัการโครงการ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของระบบ

สารสนเทศ และระบบ ERP  

 จดัอบรมหลักสูตร “12 ความสามารถพ้ืนฐานหลักในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร A Dozen of C : 12C” 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนําไปเป�นแนวทางในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้

ย่ังยืนต่อไป 

 จดัอบรมหลักสูตร “การสัมนาเชงิปฏิบัติการการกําหนดตัวชีว้ัดผลงานรายบุคคล” เพ่ือทบทวนการกําหนด

ตัวชีว้ัด และเป�าหมายสําหรบัการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ อบรมโดยนายศศภณ 

ชูวงษ์ ท่ีปร�กษาด้านบร�หารทรพัยากรบุคคลของบร�ษัท 

 จดักิจกรรมสัมมนา "เด็มโก้ ทีมสรา้งทีม DEMCO Unity" จาํนวน 2 รุน่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรา้งเสร�ม

ความสามัคคี สัมพันธภาพอันดี ระหว่างผู้เข้ารว่มกิจกรรมสัมมนา รวมถึงสรา้งเสร�มลักษณะผู้นํา และรูจ้กั

การเป�นผู้ตามท่ีดี รูจ้ักการวางแผน การแก้ไขป�ญหา บร�หารคน บร�หารเวลาและการสรา้งข่ายการ

ติดต่อส่ือสารประสานงานกัน เพ่ือก้าวสู่การทาํงานแบบทีมมืออาชพี ณ โรงเร�ยนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า 

เขาชะโงก จงัหวัดนครนายก 

 จดัอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความคิดเชงิกลยุทธ ์(Strategic Thinking)" โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้

เข้ารบัการอบรมได้พัฒนาความคิด และเพ่ือเตร�ยมบุคลากรในการสืบทอดตําแหน่ง Succession ในสาย

งานต่าง ๆ ขององค์กร อบรมโดยว�ทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุชาติ สังข์เกษม จากมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

 จดัให้มีการอบรมหลักสูตร "การบร�หารสัญญา และความเส่ียงของงานก่อสรา้ง" เพ่ือเสร�มสรา้งความเข้าใจ

ในหลักการบร�หารสัญญา การบร�หารความเส่ียงในงานก่อสรา้ง สามารถว�เคราะห์ เข้าใจเทคนิคการ

ควบคุม และติดตามแผนการจัดการความเส่ียง โดยว�ทยากร ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ มหาว�ทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร� 

 จดัให้มีการอบรมในหัวข้อ "การสนับสนุนการต่อต้านทุจร�ตคอรร์ปัชันของประเทศ ในภาคเอกชน" เพ่ือ

สรา้งวัฒนธรรมองค์กรด้านจร�ยธรรมให้เข้มแข็ง บรรยายพิเศษ โดย ดร. ชาตร� ทองสาร� ผู้ชว่ยเลขาธกิาร 

คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
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 จดัให้มีการบรรยายเร�อ่ง “แนวทางการพัฒนาธรุกิจใหม่ของ บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน)” โดยเชญิรอง

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์เกตุจอ้ย ว�ทยาลัยพลังงานทดแทนและสมารท์กร�ตเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัย

นเรศวร เป�นผู้บรรยายให้ความรูแ้ก่ผู้บร�หาร 

 

 

 
 

การดูแลและสรา้งการมีส่วนรว่มให้กับพนักงาน 

เด็มโก้ถือว่าพนักงานเป�นทรพัยากรท่ีมีค่าสูงสุด เป�นผู้ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสําเรจ็และการพัฒนา

อย่างย่ังยืน การดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร และการสรา้งองค์กรให้ทุกคนอยากรว่มทํางานด้วย 

จึงเป�นประเด็นสําคัญ เด็มโก้จัดให้มี “คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” ตาม พรบ. คุ้มครอง

แรงงาน 2541 โดยสรรหาด้วยว�ธเีลือกต้ังตัวแทนจากพนักงาน มีหน้าท่ีหลักคือเป�นตัวแทนของพนักงาน โดยให้

คําปร�กษา และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้าง รวมไปถึงรว่มหาร�อกับนายจ้างเพ่ือจดัสวัสดิการ และสภาพการ

ทํางานแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและท่ัวถึงรวมไปถึงการดูแล ตรวจสอบ และควบคุม เพ่ือให้สวัสดิการท่ีมีอยู่

บังคับใชไ้ด้จร�ง และเป�นประโยชน์แก่พนักงานทุกระดับเท่าเทียมกัน  เป�นชอ่งทางเพ่ือช่วยให้ความคิดเห็นของ

พนักงานได้รบัการรบัฟ�ง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ�ายพนักงาน

จาํนวน 8  คน ท่ีมาจากการเลือกต้ัง โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าท่ี 2 ป� นับจากวันท่ีได้รบัการแต่งต้ัง 
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ผลการดําเนินงานเด่นในป� 2563 

 ขออนุมัติเง�นสนับสนุนกีฬาประเภทเปตอง และส่งเสร�มกิจกรรมการออกกําลังกายอย่างต่อเน่ือง โดย

สนับสนุนเง�นค่าเชา่สนามกีฬาสําหรบัพนักงาน เชน่ กีฬาประเภทฟุตบอล แบดมินตัน 

 ขออนุมัติสวัสดิการกองทุนเง�นกู้ยืมฉุกเฉินสําหรบัพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชว่ยเหลือพนักงานท่ี

ได้รบัความเดือดรอ้นทางด้านการเง�น โดยไม่มีดอกเบ้ีย ลดป�ญหาความเดือดรอ้นในเร�อ่งการขาดแคลน

เง�นกรณีฉกุเฉิน 

 การพิจารณาคัดเลือกประกันกลุ่มของบร�ษัท เพ่ือให้พนักงานได้ประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

เด็มโก้มีการสํารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) ป�ละ 2 ครัง้ ด้วย

ความโปรง่ใส น่าเชือ่ถือ ท้ังด้านความเป�นอิสระและเก็บรกัษาความลับในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 

เพ่ือใชพั้ฒนาปรบัปรุง ป�จจยัด้านต่าง ๆ  ในส่วนหลัก ๆ คือความผูกพันของพนักงาน และป�จจยัขับเคล่ือนความ

ผูกพันหร�อความพึงพอใจของพนักงาน เชน่ความภูมิใจในองค์กร โอกาสในหน้าท่ีการงาน คุณภาพของชีว�ตการ

ทํางาน รวมท้ังสรุปและว�เคราะห์ผลอย่างเป�นกลางโดยมีนโยบายนําเสียงสะท้อนจากพนักงานมาปรบัปรุง

กระบวนการทํางาน จัดกิจกรรมสรา้งสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ดูแลพนักงานเทียบเท่าบร�ษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะมีความเชือ่ว่า “พนักงาน” คือกลไกสําคัญท่ีทําให้บร�ษัทเติบโตอย่างย่ังยืน คะแนน

ความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ป� 2560, 2561, 2562 และ 2563 มีระดับคะแนนท่ีสะท้อนถึงความ

พึงพอใจและความผูกพันท่ีมีต่อหน่วยงานของตนและของบร�ษัทอย่างต่อเน่ืองในระดับดีมาโดยตลอด ต้ังแต่

เร�ม่ทาํการสํารวจโดยได้คะแยยท่ี 3.72, 3.74, 3.74 และ 3.83 ตามลําดับ  

เด็มโก้ได้พยายามส่ือสารทิศทางธุรกิจ ความเคล่ือนไหวในองค์กรและข่าวสารต่าง ๆ ให้พนักงานทราบ

เป�นระยะผ่านชอ่งทางท่ีหลากหลาย รวมถึงการส่ือสารตรงจากกรรมการผู้จดัการ ท่ีเน้นการสรา้งความเข้าใจของ

ทิศทางธรุกิจ การเปล่ียนแปลงท่ีต้องเกิดข้ึนและการสรา้งแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการทาํงาน 
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การบร�หารค่าตอบแทนและการรกัษาพนักงาน 

เด็มโก้ได้ทําการสํารวจค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเคียง (Benchmark) ระหว่างอุตสาหกรรม

ใกล้เคียง เพ่ือนํามาทบทวนและปรบัปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมถึงศึกษาการบร�หาร

ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของพนักงานรุน่ใหม่ และการจา่ยค่าตอบแทนระยะยาว 

รูปแบบการประเมินผล 

เด็มโก้มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง

ครบถ้วน โดยใชดั้ชนีวัดผลการปฏิบัติงานและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของพนักงาน (Key Performance Index : 

KPI) ท่ีสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบร�ษัท โดยเกณฑ์การประเมินได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับระดับของ

พนักงาน ซึ่งพนักงานรบัทราบล่วงหน้า ภายหลังการประเมิน ผู้บังคับบัญชาจะทําการส่ือสารให้พนักงานทราบ

และให้คําชมเชยในส่ิงท่ีพนักงานปฏิบัติได้ดี รวมท้ังคําแนะนําเพ่ือปรบัปรุงในส่ิงท่ีพนักงานยังสามารถพัฒนาได้ 

ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานและตัวองค์กร 

การจดัการความรู ้

เด็มโก้ส่งเสร�มการเร�ยนรูข้องพนักงาน โดยกําหนดให้มีการกําหนดองค์ความรูอ้งค์กร ส่งเสร�มให้

พนักงานมีส่วนรว่มในการเร�ยนรู ้รวมถึงติดตามประเมินผล และปรบัปรุงกระบวนการจดัการความรูภ้ายในองค์กร

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงพัฒนารูปแบบ/เคร�อ่งมือในการบร�หารข้อมูลเพ่ือการจดัการความรูอ้งค์กร  

องค์ความรู ้

1. ความรูท่ี้ใชใ้นการทาํงานท่ีสําคัญ เชน่ PM/ WI 

3. ความรูเ้ก่ียวกับการทาํงานจากประสบการณ์การทาํงาน (Experience)  

4. การลองถูกลองผิด บทเร�ยนท่ีเคยได้รบัมาก่อน (Lesson Learned) 

5. เทคนิคว�ธทีาํงานต่าง ๆ 

 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน 

เด็มโก้ให้ความสําคัญกับพนักงานในการดูแลเร�อ่งสวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพนักงานควร

ได้รบั ควบคู่ไปกับสวัสดิการท่ีดี นอกจากจะดึงดูดให้มีผู้ต้องการมารว่มงานกับเด็มโก้แล้ว ยังมีส่วนชว่ยในการ

รกัษาพนักงานป�จจุบันไว้กับบร�ษัท ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการทํางานท่ีดีข้ึนขององค์กรอีกด้วย นอกจาก

สวัสดิการตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว เด็มโก้ยังจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม และเป�น

ประโยชน์ต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงด้านสุขภาพของพนักงานและครอบครวั เวลาพักผ่อนส่วนตัว การวางแผน

การออมก่อนการเกษียณ  ซึง่การส่ือสารภายในองค์กรเป�นเร�อ่งยุ่งยาก ด้วยจาํนวนพนักงานจาํนวนมาก เด็มโก้

จงึให้มีการจดัต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ รบัหน้าท่ีเป�นหูเป�นตาในการตรวจสอบและควบคุมให้สวัสดิการท่ีมีอยู่

ใชไ้ด้จร�ง และเป�นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเชน่ 
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บร�ษัทได้จดัให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของพนักงาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี เด็มโก้ยังเสร�มสรา้งการดูแลพนักงานในด้านอ่ืน ๆ ของชวี�ต นอกจากด้านการงาน 

ด้านการเง�น 

 ประธานกรรมการบร�ษัท ได้สนับสนุนเง�นเพ่ือมอบให้เป�นทุนการศึกษาสําหรบับุตรพนักงาน กลุ่มบร�ษัท 

เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) เป�นจาํนวนเง�นท้ังส้ิน 190,500 บาท  

 เด็มโก้จัดให้มีสวัสดิการเง�นกู้ยืมฉุกเฉินสําหรบัพนักงาน เพ่ือไว้สําหรบัหมุนเว�ยนในกองทุนสําหรบั

พนักงานท่ีมีความเดือดรอ้นในกรณีฉุกเฉิน  

 โครงการเตร�ยมความพรอ้มเพ่ือการเกษียณอายุ 

 

       เด็มโก้ได้เห็นความสําคัญของพนักงานท่ีได้ทุ่มเทกําลัง และมีความจงรกัภักดีกับบร�ษัทมาเป�นระยะ

เวลานาน จงึได้พัฒนาแผนการหลังการเกษียณอายุให้กับพนักงานเตร�ยมส้ินสุดอายุงานตามวาระ  และให้

ความรูด้้านประกันสังคม   

 จัดการบรรยายหัวข้อ “เลือกแผนการลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเอง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้

พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในเร�อ่งการเลือกแผนการลงทุนท่ีเหมาะสม, การลงทุนรูปแบบกองทุนสมดุล

ตามอายุ, ตราสารการลงทุนและการใชง้านในรูปแบบ Online Service โดยว�ทยากรจากบร�ษัทหลักทรพัย์

จดัการกองทุนพร�นซเิพิล จาํกัด 
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ด้านสุขภาพกายและใจ 

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสร�มสรา้งด้านสุขภาพกายและใจ ดังน้ี 

 โครงการเตร�ยมความพรอ้มหลังเกษียณ เพ่ือให้พนักงานใชช้วี�ตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

 กิจกรรมกีฬา เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เสร�มสรา้งความสุขและความ

สามัคคี  พรอ้มท้ังให้พนักงานได้มีเวลาออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา

ประเภท แบดมินตัน และฟุตบอล 

 มีการปรบัปรุงพ้ืนท่ีในบร�เวณบร�ษัท ปรบัปรุงโรงอาหาร สถานท่ีพักผ่อน ปลูกต้นไม้ จดัทาํสวนหย่อม 

 ให้พนักงานได้รบัการตรวจสุขภาพประจาํป� 

 ส่งเสร�มให้มีกิจกรรม ลดพุง ลดโรค เป�นกิจกรรมท่ีจุดประกายให้พนักงานหันมาดูแลรกัษาสุขภาพของ

ตนเองมากข้ึน 

 ส่งเสร�มความรูด้้านการยศาสตร ์(Ergonomic) โดยเชญิว�ทยากรจากภายนอกมาให้ความรูสํ้าหรบัผู้ท่ีต้อง

ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร ์หร�อน่ังทาํงานต่อเน่ืองในแต่ละวันเป�นระยะเวลานาน ๆ และเส่ียงต่อการเกิด

อาการ Office Syndrome เพ่ือลดการบาดเจบ็จากโรคท่ีสืบเน่ืองจากการทาํงาน เชน่ ปวดหลังจากการ

น่ังทาํงาน  

 บร�ษัทรว่มกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุร� จัดโครงการส่งเสร�มสุขภาพเชิงรุก ประจาํป� 2563 

ให้กับพนักงานของบร�ษัท เพ่ือให้ความรูด้้านการส่งเสร�มสุขภาพ ป�องกันโรคแก่ผู้ประกันตน และลดความ

เส่ียงภาวะสุขภาพ เพ่ือป�องกันโรคเร�อ้รงั และให้ความรูเ้ก่ียวกับสิทธปิระโยชน์กองทุนประกันสังคม และ

กองทุนเง�นทดแทน โดยเจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุร� ณ บร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์

จาํกัด (โรงงานลพบุร�) 

 จดัให้มีการจดังานทําบุญถวายเคร�อ่งสังฆทานทุกเดือน เพ่ือให้พนักงานท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนน้ัน ๆ 

และพนักงานท่ีมีจติศรทัธา รว่มทาํบุญถวายเคร�อ่งสังฆทาน เพ่ือความเป�นสิร�มงคล 

การรบัฟ�งความคิดเห็นของพนักงาน 

เด็มโก้เป�ดรบัฟ�งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หร�อข้อกังวลของพนักงาน หากมีป�ญหาระหว่างพนักงาน 

หร�อระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธริอ้งทุกข์ (Whistle Blower) ผ่าน

ชอ่งทางท่ีหลากหลาย เชน่กล่องรบัฟ�งความคิดเห็น จากแบบสอบถาม Employee Engagement Survey โดย

ผู้ท่ีรบัผิดชอบดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทําไปโดยสุจร�ตจะ

ได้รบัความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซึ่งเด็มโก้จะไม่ถือเป�นการเลิกจ้าง หร�อการพิจารณาลงโทษท่ีจะ

ส่งผลเสียต่อพนักงานหร�อผู้ท่ีเก่ียวข้องแต่ประการใด 
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การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 

การส่งเสร�มธรรมาภิบาลและจร�ยธรรม 

ในป� 2563 เด็มโก้จัดกิจกรรมส่งเสร�มจร�ยธรรมให้พนักงาน เพ่ือสรา้งจิตสํานึกท่ีดี มีจร�ยธรรมในการ

ทาํงาน สามารถสรา้งสุขในการดําเนินชวี�ตประจาํวันและการทาํงาน เชน่ 

 การบร�จาคโลหิต เป�นการส่งเสร�มให้พนักงานมีจิตสาธารณะ มีความรบัผิดชอบต่อสังคม โดยพนักงาน

สามารถเข้ารว่มบร�จาคโลหิตตามท่ีองค์กรรว่มกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชว�ถี ซึง่บร�ษัทจดัให้มี

การบร�จาคโลหิตป�ละ 4 ครัง้ ต่อเน่ืองเป�นป�ท่ี 9 ในป� 2563 มีพนักงาน ผู้บร�หารของบร�ษัทรว่มบร�จาค

โลหิต จาํนวน 179 คน ได้ปร�มาณโลหิต รวม 77,450 ซีซี กิจกรรมน้ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนรว่มของ

พนักงานในเร�อ่งความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างชดัเจน  

 การรว่มกิจกรรมสําคัญทางศาสนา เป�นกิจกรรมการรกัษาและต่อยอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมไทยในวันสําคัญต่าง ๆ เพ่ือเป�นการพัฒนาจติใจให้กับพนักงาน  เชน่ กิจกรรมวันสงกรานต์เพ่ือ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยจดัให้มีพิธสีรงน�าพระพุทธรูป ณ ห้องโถงชัน้ล่าง สํานักงานใหญ่บร�ษัท 

การทาํบุญตักบาตร เว�ยนเทียน ในวันสําคัญทางศาสนา เชน่วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันว�สาขบูชา วัน

เข้าพรรษา เป�นต้น และกิจกรรมการทําบุญตักบาตรตามท่ีบร�ษัทจดัข้ึน เป�นการเพ่ิมชอ่งทางการทาํความดี

ให้พนักงานได้เข้าถึงมากข้ึน 

 จัดพิธถีวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศร�สินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว เพ่ือแสดงออก

ซึง่ความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร�ย์  ณ สํานักงานใหญ่บร�ษัท 

 จดัพิธถีวายพระพรชยัมงคล และลงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจา้สิร �กิต์ิ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 12 สิงหาคม 2563 เพ่ือเป�นการเฉลิมพระ

เกียรติและแสดงออกซึง่ความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร�ย์ พรอ้มท้ังจดักิจกรรมจติอาสารว่มกัน

เก็บขยะ และกําจดัวัชพืชเพ่ือถวายเป�นพระราชกุศล เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 

 เข้ารว่มพิธวีางพวงมาลา และพิธถีวายบังคมในพิธบีาํเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราํลึกเน่ืองในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 

2563 ณ ศาลาประชาคม อําเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุร�  
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 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้  และพิธีถวายบังคม เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ เพ่ือ

น้อมราํลึกในพระมหากรุณาธคุิณท่ีพระราชทานต่อประชาชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคม อําเภอหนองม่วง 

จงัหวัดลพบุร� และจัดกิจกรรม จิตอาสาชาวเด็มโก้ “ทําความดีเพ่ือพ่อ” เชิญชวนพนักงาน และผู้บร�หาร 

รว่มกิจกรรมทาํความสะอาดพ้ืนท่ีท้ังภายใน และด้านหน้าบร�ษัท ณ สํานักงานใหญ่บร�ษัท 

 เข้ารว่มพิธวีางพวงมาลา และพิธถีวายบังคมในพิธบีําเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมราํลึก เน่ืองในวันคล้าย

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ณ ท่ีว่าการอําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุร�  เม่ือ

วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 

 จดัให้มีการจดังานทําบุญถวายเคร�อ่งสังฆทานทุกเดือน เพ่ือให้พนักงานท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือนน้ัน ๆ 

และพนักงานท่ีมีจติศรทัธา รว่มทาํบุญถวายเคร�อ่งสังฆทาน เพ่ือความเป�นสิร�มงคล 

การบร�จาคโลหิต ป�ละ 4 ครัง้ 
        ต่อเน่ืองเป�นป�ที่ 9  ในป� 2563 
 ได้ปร�มาณโลหิตรวม 77,450 ซซี ี

              จดัพิธถีวายพระพรชยัมงคล 
                   และลงนามถวายพระพรเน่ืองในโอกาส    
          มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี 
ศร�สินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว               เข้ารว่มพิธวีางพวงมาลา และพิธถีวายบังคม 

 ในพิธบีําเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราํลึกเน่ืองในวันคล้าย 
                    วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร   

                   มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จดัให้มีการจดังานทําบุญ 
      ถวายเคร�อ่งสังฆทานทุกเดือน 



 

58 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

การส่งเสร�มการปฏิบัติงานของพนักงานในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID – 19 

 ได้ขอรบัสนับสนุนจากองค์การบร�หารส่วนจงัหวัดปทุมธานี จดัทีมเจา้หน้าท่ีเข้ามาฉีดพ่นย่าฆ่าเชือ้ไวรสัโค

โรน่า (COVID-19) ท้ังภายในและภายนอกทุกพ้ืนท่ี เพ่ือสรา้งความม่ันใจให้กับพนักงาน  

 แจกหน้ากากผ้าให้กับพนักงานทุกคนเพ่ือสวมใส่ป�องกันการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID – 19) 

 จดัให้มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ เพ่ือคัดกรองผู้มาติดต่อและผู้ปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) 

 ส่งเสร�มการรกัษาระยะห่างทางสังคม 

 การรกัษาความสะอาดของจุดสัมผัสท่ีใชร้ว่มกัน 

 ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 

 จดัฝ�กอบรมการเร�ยนรูรู้ปแบบใหม่ New Normal - e-learning “การบร�หารและจดัการความเส่ียง” โดย

ว�ทยากร ดร.ป�ยะณัฐ ถุนพุทธดม ซึง่มีผู้จดัการและพนักงานจากฝ�ายต่างๆ เข้ารว่มรบัฟ�งการบรรยาย และ

แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น  

 บร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จาํกัด (โรงงานลพบุร�) มีความห่วงใยพนักงาน จงึให้จดัทาํเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

เพ่ือให้พนักงานของบร�ษัท มีไว้ใช้ในสถานท่ีทํางานตามจุดต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง เป�นการป�องกันการ

แพรก่ระจายเชือ้ไวรสั COVID-19  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการมีส่วนรว่มในการดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ควบคู่ไปกับการดําเนินธรุกิจ กิจกรรมท่ีเป�นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี 

 บร�ษัท เด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) เข้ารว่มโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี "Brightness for Life Quality" กับการ

ไฟฟ�าส่วนภูมิภาค, มูลนิธแิสง-ไชกี้ เหตระกูล, นักศึกษาว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 27, นสพ.เดลินิวส์, 

กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้บร�การตรวจรกัษาโรคท่ัวไป, ส่องกล้อง, นร�เวช, หู ตา คอ จมูก, 

ฝ�งเข็ม ทันตกรรม, แพทย์แผนไทย ณ โรงเร�ยนราชประชานุเคราะห์ อ.ทุ่งสง จ.นครศร�ธรรมราช  
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

 เข้ารว่มโครงการ “ล้อเล่ือนเพ่ือคนพิการ” โดยมอบเง�นสมทบทุนเพ่ือซือ้รถเข็นให้แก่มูลนิธคินพิการไทย 

จงัหวัดนนทบุร� เพ่ือเป�นขวัญกําลังใจ และชว่ยพัฒนาคุณภาพชวี�ตของคนพิการให้ดีย่ิงข้ึน ซึง่กิจกรรมน้ีถือ

เป�นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพ่ือสังคมตามนโยบายของบร�ษัทท่ีให้ความสําคัญกับการส่งเสร�มกิจกรรมเพ่ือ

ชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชวี�ตดีข้ึน 

 เข้ารว่มโครงการ “หลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธอิาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก”  ซึ่งเป�นโครงการการรณรงค์

จดัเก็บและร�ไซเคิลกล่องเคร�อ่งด่ืมใชแ้ล้ว เพ่ือนําไปผลิตเป�นแผ่นหลังคาสําหรบัก่อสรา้งบ้านและท่ีพักพิง

ให้แก่ผู้ท่ีขาดแคลน ชว่ยสรา้งความตระหนักรูถึ้งความสําคัญของการร�ไซเคิลและสรา้งทัศนคติเชงิบวกต่อ

แนวคิดด้านความย่ังยืนในประเทศไทย 

 มอบเคร�อ่งเขียน รว่มเล้ียงขนม ไอศกร�ม ให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร�หารส่วนตําบลสวน

พร�กไทย โรงเร�ยนบ้านใหม่โสพิมพ์ โรงเร�ยนบ้านหนองเสมา จงัหวัดลพบุร� เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

 ตัวแทนบร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จาํกัด มอบน�าด่ืม เคร�อ่งด่ืม กาแฟสําเรจ็รูป ให้นายอําเภอหนองม่วง 

จงัหวัดลพบุร� เพ่ือนําไปให้บร�การประชาชน ผู้ท่ีเดินทางสัญจร บร�เวณจุดตรวจและจุดให้บร�การประชาชน 

ในชว่งเทศกาลป�ใหม่ 

 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ COVID – 19 ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความเป�นอยู่

ของประชาชนเป�นจาํนวนมาก คณะผู้บร�หารเด็มโก้ตระหนักถึงความเดือดรอ้นของประชาชนท่ีตกงาน ขาด

รายได้และตระหนักในบทบาทขององค์กรท่ีดีในฐานะ Global Citizen จึงได้มีส่วนรว่มสนับสนุนในการ

แจกข้าวกล่องและน�าด่ืมแก่ชุมชนแออัดต่าง ๆ ตามจุดท่ีทางการกําหนด พรอ้มการเว้นระยะห่างในการรบั

แจก โดยมีเจ้าหน้าท่ีมาอํานวยความสะดวกโดยมีตัวแทนบร�ษัทเข้ารว่มแจกอาหารจํานวน 1,200 ชุด

รว่มกับ Global Citizen อ่ืน ๆ ณ ชุมชนแฟลตดินแดง/ ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม/ ชุมชนคลองเตย/ ทีม

แพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชว�ถีและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

 ตัวแทนพนักงาน ฝ�ายก่อสรา้งระบบจําหน่าย และบร�ษัทผลิตไฟฟ�านวนคร จํากัด ได้เข้ารว่มโครงการ 

“มอบข้าวกล่อง สู้ภัย COVID-19” แก่ชุมชนวัดพืชนิมิต “รว่มใจสู่ภัย COVID-19” สนับสนุนอาหารและ

เคร�อ่งด่ืมเป�นจาํนวนเง�น 10,000 บาท 

 ส่งมอบอุปกรณ์ป�องกัน Face Shield จํานวน 150 ชิ้น เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในช่วง

สถานการณ์แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลปทุมธานี 

 มอบเง�นสนับสนุนเง�นจํานวน 200,000 บาท เพ่ือก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่โรงเร�ยน

เทศบาล 4 วัดคีร�มาส อําเภอเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎรธ์านี ซึง่เป�นโรงเร�ยนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีก่อสรา้งงานของ

บร�ษัท  

 บร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จาํกัด (โรงงานลพบุร�) ได้จดัทําหน้ากากผ้าแจกให้กับประชาชนในท้องถ่ินไว้สวมใส่

เพ่ือเป�นการป�องกันการแพรก่ระจายเชื้อไวรสั COVID-19 รบัมอบหน้ากากผ้าโดย นางฐติิภา ราชวงค์ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และนางชะลอ ศิลา กรรมการหมู่บ้าน ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุร�   

 บร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จาํกัด (โรงงานลพบุร�)  เข้ารว่มกิจกรรมโครงการ "จติอาสาพัฒนาทําความสะอาด

โรงพยาบาล และสถานพยาบาล" เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธบิดินทร รชัการท่ี 8 โดยนําจติอาสาของบร�ษัทไปรว่มกิจกรรม โดยมีการทํา
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ความสะอาด และปรบัปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนท่ีบร�เวณอาคารผู้ป�วย พ้ืนท่ีบร�เวณโดยรอบโรงพยาบาล และพ้ืนท่ี

บร�เวณบ้านพักเจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุร� 

 บร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จาํกัด (โรงงานลพบุร�)  เข้ารว่มกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาปรบัภูมิทัศน์

ถนนสาธารณะ” โดยรว่มกันถางป�าบร�เวณทางเข้าทะเลน้อย ตําบลบ่อทอง อําเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุร� 

 บร�ษัท เด็มโก้ เพาเวอร ์จาํกัด (โรงงานลพบุร�) นําจติอาสารว่มโครงการ “จติอาสาพัฒนาปรบัภูมิทัศน์ ทํา

ความสะอาดศาสนสถาน” เพ่ือถวายเป�นพระราชกุศลและสํานึกในพระมหากรุณาธคุิณ เน่ืองในโอกาสวัน

คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศร �สินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว ณ วัดยางโทน ตําบลยางโทน อําเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุร� 

 นายสุรสิงห์ ถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรพัยากรบุคคล ได้รบัเชิญเป�นว�ทยากรในการ

บรรยายหัวข้อ “ส่ือสารเป�น เห็นชัยชนะ” ในโครงการ “เส้นทางสู่การเป�นว�ศวกรมืออาชีพ (4 Tracks)” 

ประจาํป�การศึกษา 2563 เพ่ือเป�นการเตร�ยมพรอ้มนักศึกษาในการท่ีจะก้าวสู่โลกของการทํางานในยุค

ดิจทัิล สําหรบันักศึกษาชัน้ป�ท่ี 1 และชัน้ป�ท่ี 3 จดัโดยคณะว�ศวกรรมศาสตร ์มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ์

ว�ทยาเขตหาดใหญ่ รว่มกับสมาคมศิษย์เก่าคณะว�ศวกรรมศาสตร ์

 สนับสนุนโครงการนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาฝ�กงานชัน้ป�ท่ี 4 จากคณะว�ศวกรรมศาสตร ์มหาว�ทยาลัย

ต่าง ๆ เชน่ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�ทยาเขตสกลนคร 

 ตัวแทนพนักงาน โครงการผลิตไฟฟ�าพลังงานลม ห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รว่ม

บร�จาคเง�นสนับสนุนทุนการศึกษา เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจําป� 2563 แก่โรงเร�ยนบ้านซับพลู 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5  

 มอบเง�นสนับสนุนทุนการศึกษา จาํนวน 200,000 บาท ให้โรงเร�ยนเทศบาล 4 วัดคีร�มาส อําเภอเกาะสมุย 

จงัหวัดสุราษฎรธ์านี เพ่ือก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย ในการทาํงาน 

การดําเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

เด็มโก้ให้ความสําคัญในการรกัษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนรวมถึงผู้รบัเหมาท่ี

ทาํธุรกิจรว่มกับบร�ษัท บร�ษัทตระหนักว่าการจดัการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยท่ีมีประสิทธภิาพรวมถึง

การฝ�กอบรมพนักงานเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง ถือเป�นมาตรการและการจดัการป�องกัน

การเกิดเหตุท่ีไม่คาดคิดท่ีได้ผลดีและมีประสิทธภิาพ ซึ่งล้วนนําไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร 

ส่งเสร�มความม่ันใจและกําลังใจของพนักงาน นอกจากน้ีการจดัการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยท่ีดียัง

ชว่ยลดความเส่ียงจากการชะลอตัวของธรุกิจอันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย  

เด็มโก้มุ่งม่ันในการดําเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ภายใต้คําขวัญ “มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทาํงานขององค์กร” โดยกําหนดให้พนักงานและลูกจา้ง

ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของเด็มโก้อย่าง

เครง่ครดั ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (มาตรฐานในการบร�หารและการจดัการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549) และกําหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)  ซึ่ง

ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจา้งแต่งต้ัง) กรรมการผู้แทนลูกจา้งระดับปฏิบัติการทุก

ระดับ (มาจากการเลือกต้ัง) และเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการทาํงานระดับว�ชาชพี (จป.ว�ชาชพี) เป�นกรรมการ

และเลขานุการ โดยกําหนดให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครัง้ เพ่ือรายงานและรบัข้อเสนอแนะ

แนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการทํางาน ต่อบร�ษัท พรอ้มท้ังส่งเสร�มสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานรวมถึงมี

การติดตามผลดําเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ และนําข้อมูลไปใชใ้นการวางแผนการดําเนินงานต่อไป 

นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

1. บร�ษัทถือว่าความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน เป�นหน้าท่ีความรบัผิดชอบของ

บุคลากรทุกระดับ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ อย่างเครง่ครดั และถือเป�นส่วน

หน่ึงในการพิจารณาการประเมินผลประจาํป� 

2. บร�ษัทให้การส่งเสร�ม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย สภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานท้ังทางด้านงบประมาณ บุคลากร ทรพัยากรอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

3. บร�ษัทถือว่ากฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป�นมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานท่ีต้องปฏิบัติ

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ตัวชีว้ดัความสําเรจ็ 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัย 

 เด็มโก้มีความปรารถนาและมุ่งม่ันในการจดัการให้กระบวนการทาํงานมีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภัย และ

มีสภาพแวดล้อมท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เก่ียวข้องกับกระบวนการทํางานท่ีปลอดภัย จึงดําเนินการควบคุม

ความปลอดภัยอย่างเครง่ครดั โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

 ส่งเสร�มการฝ�กอบรม ให้ความรูด้้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้แก่

พนักงานโดยการฉายว�ดีทัศน์ (Clip) ด้านความปลอดภัย 

 ส่งเสร�มให้มีการรายงานสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย (Near Miss) เพ่ือปรบัปรุงแก้ไข หร�อเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัย 

 ส่งเสร�ม รณรงค์ พนักงานท่ีข่ีจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ภายใต้โครงการ “ขับข่ีใกล้ ไกล เราสวม

หมวกนิรภัย 100%) 

 จดัให้มีการ Safety Talk แก่พนักงานแต่ละโครงการในตอนเชา้ก่อนการปฏิบัติงาน โดยเจา้หน้าท่ีความ

ปลอดภัยทําการแจง้แผนการปฏิบัติงานประจาํวัน เพ่ือชีแ้จงความเส่ียง จุดเส่ียงหร�อจุดอันตรายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนกับการทาํงานในแต่ละวัน เพ่ือให้แรงงานมีความระมัดระวังเพ่ิมมากข้ึน 

 มีอุปกรณ์ป�องกันอันตรายส่วนบุคคล  (หมวกนิรภัย รองเท้า แว่นตานิรภัย ฯลฯ) 

 ผู้รบัเหมาต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีบร�ษัทกําหนด 

 ติดต้ังป�ายสัญญลักษณ์ ป�ายเตือนภัย  และป�ายข้อควรปฏิบัติการทํางานภายใต้ภาวะอันตรายต่าง ๆ 

บร�เวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

 จัดให้มีการตรวจสอบความพรอ้มใช้งานของเคร�อ่งมือ อุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีว�ตและ

ทรพัย์สิน 

 มีการฝ�กอบรมให้ความรูกั้บพนักงานถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และว�ธกีารปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในการ

ทาํงาน 

 ดําเนินการป�องกันพาหะนําโรค (ปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนู) ซึง่ดําเนินการทุกเดือน 

 เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์เซฟต้ีต่าง ๆ ได้ง่ายและเข้าใจมากข้ึน เด็มโก้จึงผลิตคู่มือการ

ดําเนินงานด้านความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมโครงการ  (Safety and Environment Operation 

Guideline for Construction) โดยผลิตเป�นรูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรดั พกพาได้สะดวก 

แจกจา่ยให้พนักงานได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายข้ึน ซึ่งเป�นการยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานโครงการให้เป�นระบบมากข้ึน  

เด็มโก้ตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานและสุขภาพอนามัยท่ีดีของพนักงานจะชว่ยส่งเสร�มให้มี

การทํางานอย่างปลอดภัยและมีความสุขในการทํางาน และในป�  2563 บร�ษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

กระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาวะท่ีดี ดังน้ี 

 จดัให้มีการอบรมความรูเ้ก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และการทาํ CPR ให้กับพนักงาน 

 จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (ระดับหัวหน้างาน)” ให้กับพนักงานระดับ

หัวหน้างานข้ึนไป เพ่ือให้เป�นไปตามกฎกระทรวงท่ีกําหนดมาตรฐานในการบร�หาร และการจัดการด้าน

ความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พ.ศ. 2549 
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 จดัอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรบัลูกจา้งท่ัวไปและ

ลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย พ.ศ. 2554” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

สถานประกอบการปฏิบัติได้สอดคล้องตามท่ีกฎหมายกําหนดและเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรูค้วามเข้าใจ

เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

 จดัอบรมหลักสูตร “การขับรถยกอย่างปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานขับรถยกรูว้�ธกีารใชร้ถ

ยกและเคล่ือนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย และรูว้�ธกีารตรวจสอบบํารุงรกัษารถยกเพ่ือป�องกันทรพัย์สิน

เสียหาย 

 จัดอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ ตามท่ีกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด 

 จดัอบรมเร�อ่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 เข้ารว่มโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% รณรงค์ให้พนักงานผู้ท่ีเดินทางโดย

รถจกัรยานยนต์มีว�นัยในการใชร้ถใชถ้นน โดยการขับข่ีรถจกัรยานยนต์ทุกครัง้ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย เป�น

การลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชวี�ต  

 จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงข้ันต้น” ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้อง

ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้นายจา้งต้องจดัให้มีการอบรมและฝ�กซอ้มแผนป�องกัน และระงับอัคคีภัย อย่าง

น้อยป�ละ 1 ครัง้ และให้นายจา้งต้องจดัให้ลูกจา้งไม่น้อยกว่า 40% ของจาํนวนลูกจา้งในแต่ละหน่วยงาน 

ภายในสถานประกอบกิจการได้รบัการเข้าฝ�กอบรมดับเพลิงข้ันต้น 

 จดัให้มี “การซอ้มอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการประจาํป� 2563” เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความพรอ้ม 

สามารถหนีไฟ และชว่ยชวี�ตผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย 

 ตัวแทนบร�ษัท เข้ารว่มกิจกรรมกับ บร�ษัท ฮิตาช ิเคมิคอล เอเชยี (ไทยแลนด์) จาํกัด สาขา อยุธยา ในการ

จัดกิจกรรม CSR “HCTD AYB...ป�นน�าใจ...สู่...สถานศึกษาปลอดภัย” เพ่ือเสร�มสรา้งความรู ้ทักษะด้าน

ความปลอดภัยให้กับนักเร�ยน เพ่ือเป�นการถ่ายทอดความรูเ้พ่ือให้เด็กสามารถปฏิบัติตนให้รอดพ้นจาก

อันตรายท่ีเกิดข้ึน และมีการตรวจสอบความปลอดภัย พรอ้มให้คําแนะนําสถานศึกษา และรว่มปลูกต้นไม้ 

กับนักเร�ยน ในกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเร�ยนบ้านพลับ (ว�สุทธวิังราช) จงัหวัดพระนครศร�อยุธยา  
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การจดัการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

ในป� 2563 เด็มโก้ยกระดับการปกป�องส่ิงแวดล้อม ด้วยการกําหนดเป�าหมายด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่รวมถึง

การใช้พลังงาน การใช้น�า และการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากการดําเนินงาน โดยมีเป�าหมายและแนว

ทางการดําเนินงานดังน้ี 

เด็มโก้ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจควบคู่กับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป�น

มิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยนอกจากการขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน ท้ังพลังงานลม พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล เพ่ือชว่ยลดมลพิษท่ีเกิดจากการใชพ้ลังงานจากเชื้อเพลิงท่ีได้จากฟอสซิล ซึง่

เป�นมลพิษทางอากาศ สาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดปรากฎการณ์โลกรอ้น ในส่วนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของ

บร�ษัท ก็ได้ให้ความสําคัญในเร�อ่งส่ิงแวดล้อมด้วยการดําเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO14001 ซึง่เน้นเร�อ่ง

ความสําคัญของส่ิงแวดล้อมเป�นหลัก 

นอกจากน้ี เด็มโก้ยังให้ความสําคัญกับการไม่สรา้งภาระด้านส่ิงแวดล้อม มลภาวะ ความปลอดภัยหร�อ

แม้แต่อุจาดทัศนะ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีทํางานและหน่วยงานก่อสรา้งท่ีบร�ษัทเข้าไปดําเนินการ จะได้รบัการเอา

ใจใส่ตามมาตรฐานและข้อกําหนดของทางการ รวมถึงชุมชน และองค์กรส่วนท้องถ่ินอีกด้วย 

ป�จจุบันกระแสการให้ความสําคัญกับส่ิงแวดล้อมเพ่ิม ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังในระดับโลกและ

ระดับประเทศ ส่งผลให้ผู้บร�โภคมีความตระหนักถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในระยะยาวมากข้ึน โดยมีแนวโน้ม

ในการลดการใชพ้ลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวท้ิง (Single-used Plastic) และการเพ่ิมข้ึนของการเลือกซือ้สินค้า

ท่ีผลิตจากวัสดุทดแทนท่ีเป�นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการนําขยะพลาสติกกลับมาใชป้ระโยชน์ 

 

ผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ป� 2563 

 จดัให้มีกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ปรบัปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบร�เวณบร�ษัท เพ่ือกระตุ้นให้

พนักงานมีจติสํานึกท่ีดีในการชว่ยกันสรา้งบรรยากาศ ดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีทาํงานให้ดีข้ึน 

ส่งเสร�มภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  

 เด็มโก้รว่มกับผู้เก่ียวข้อง ในการส่งเสร�มการจดัการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกว�ธ ีและนํากลับมาใชใ้หม่

ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเว�ยน โดยจดัทาํโครงการ “ลด ละ เลิก ใชแ้ก้วน�าพลาสติก” เพ่ือให้พนักงานมี

จติสํานึกท่ีดีในการชว่ยกันดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม และยังเป�นการชว่ยลดโลกรอ้นอีกทางหน่ึงด้วย  

 ส่งมอบกล่องเคร�อ่งด่ืมท่ีไม่ใชแ้ล้วให้กับตัวแทนจาก บร�ษัท บ๊ิกซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์จาํกัด (มหาชน)  เพ่ือ

นําไปร�ไซเคิลผลิตเป�นแผ่นหลังคา ในโครงการ “หลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธเิพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก” โดย

โครงการน้ีได้สนับสนุนการแยกส่ิงของท่ีไม่ได้ใช ้เพ่ือนําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป (หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 

1x2.40 เมตร จะใชก้ล่องเคร�อ่งด่ืมประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต) 

 ส่งต่อปฏิทินเก่าเพ่ือนําไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ 

 ในวันส่ิงแวดล้อมโลก – World Environment Day เด็มโก้ต้องการให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญ

ของส่ิงแวดล้อม อันเป�นรากฐานของชวี�ตและลมหายใจของมนุษย์ หากป�าไม้ พ้ืนดิน ทะเล และระบบนิเวศ

ของโลกเสียสมดุลไป แหล่งอาหารของเราจะได้รบัผลกระทบ รวมไปถึงสัตว์อ่ืน ๆ บนโลกก็จะใชช้วี�ตลําบาก 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

ดังน้ันเด็มโก้จงึจดัให้มีการแจกพันธุก์ล้าไม้ ให้พนักงานนําไปปลูกเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบร�เวณท่ีอยู่อาศัยของ

ตนเอง จาํนวน 300 กล้า และมอบให้กับคณะครูและนักเร�ยนโรงเร�ยนวัดดาวเร�อง จาํนวน 100 กล้า  

เพ่ือคงไว้ซึง่สมดุลของธรรมชาติตลอดไป 

 การปรบัปรุงทัศนียภาพภายในบร�ษัท เป�นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีพนักงานทุกคนสามารถท่ีจะเข้ารว่มเพ่ือชว่ย

ปรบัปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในบร�ษัทของตนเองให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี เชน่การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

การปลูกต้นไม้ เก็บขยะ คัดแยกขยะ เป�นต้น 
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 

รางวลัแห่งความภาคภูมิใจ 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001 : 2015 

รางวลัเกียรติคุณ “สถานประกอบการ
ต้นแบบในการชาํระเง�นสมทบกองทุน
ประกันสังคมดีเด่น” ประจาํป� 2563 

รางวลัอุตสาหกรรมสีเขียว 
ระดับท่ี 3 : ระบบเขียว 

(Green System) 
 

ISO 14001 : 2015 
Integrity Business  

Partnership of SBG 

ประกาศเกียรติคุณการจดัหาผู้บร�จาค
โลหิตเป�นหมู่คณะ สภากาชาดไทย 

ประกาศรบัรองการเบ็นสมาชกิแนวรว่มปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจร�ต 

บร�ษัทได้รบัการประเมินจากผลสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบร�ษัทจดทะเบียนประจาํป�  

จากสมาคมส่งเสร�มกรรมการบร�ษัทไทย (IOD)  
โดยบร�ษัทได้รบัผลการประเมินระดับดีเลิศ  
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บร�ษัทเด็มโก้ จาํกัด (มหาชน) 
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