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                 เกี่ยวกบัรายงานฉบับนี ้

 

 

รายงานความยั่งยนืของบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)  (“เด็มโก”) จัดทำข้ึนอยางตอเน่ือง โดยฉบับ

น้ีเปนปท่ี 6 โดยขอบเขตของรายงานจะครอบคลุมประเด็นท่ีสำคัญตอการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ท้ังดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและ

ทางออม ในขอบเขตของขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยรายงานน้ี ไดถูกจัดทำ

ตามมาตรฐานการจัดทำรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 

Standards 2016 ในระดับตัวช้ีวัดหลัก (Core) โดยเน้ือหาในรายงานฉบับน้ีเด็มโกไดนำกรอบการรายงานตาม

เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมท้ังสิ้น 13 ประเด็น ประกอบดวยดานเศรษฐกิจ 6 

ประเด็น ดานสังคม 4 ประเด็น และดานสิ่งแวดลอม 3 ประเด็น ซึ่งผูบริหารและฝายจัดการมีหนาท่ีในการ

กำกับดูแลใหการดำเนินงานของเด็มโกเปนไปอยางครบถวน 

ท้ังน้ี เด็มโกมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพของรายงานความยั่งยืน และคาดหวังท่ีจะยกระดับการ

เปดเผยขอมูลใหดียิ่งข้ึน  พรอมตั้งใจท่ีจะสื่อสารความสำเร็จและผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ใหผูมีสวนไดเสียทราบอยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ พรอมยินดีรับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือ

นำมาพัฒนาบูรณาการเขากับกระบวนการดำเนินงาน ตอไป  
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ในป 2564 มีปจจัยทาทายตาง ๆ ท่ีกระทบตอการดำเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก อาทิ การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 

(COVID-19) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของยุคดิจิทัล และเทคโนโลยี  กลุมธุรกิจ

เด็มโกไดใหความสำคัญตอมาตรการการปองกันและรับมือกับสถานการณและผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว เพ่ือรักษาความตอเน่ืองในกิจกรรมทางธุรกิจ ท้ังน้ี ภายใตวิสัยทัศนของเด็มโก ท่ี “มุงสูการเปนผูประกอบการช้ันนำ

ดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงาน และสาธารณูปโภค ท้ังในประเทศและตางประเทศ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย” 

เด็มโกมุงสูการเปนองคกรท่ีเติบโตอยางยั่งยืน ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางสมดุล พรอมปรับตัวให

มีความยืดหยุน (Reselience) รับมือดวยความคลองตัว (Agility) และรวดเร็ว (Speed) พรอมคุมเขมมาตรการบริหารจัดการความ

ตอเน่ืองในการดำเนินธุรกิจ (BCM)  และรวมมือกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและทุกภาคสวนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID - 19) ประกอบกับท่ีผานมาเด็มโกไดประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Transformation) และเตรียมพรอมมองไปขางหนา โดยในดานเศรษฐกิจ เด็มโกมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพงาน เพ่ือรักษาไวซึ่ง

คุณภาพ ความพึงพอใจและความเช่ือถือ เช่ือมั่นของลูกคา ในดานสังคมและสิ่งแวดลอม เด็มโกมุงมั่นดำเนินกิจกรรมเพ่ือรับผดิชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

เด็มโกไดติดตามสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 (COVID - 19)  อยางใกลชิด และมีแนวปฏิบัติสำหรับ

พนักงาน โดยยึดหลักการเวนระยะหางระหวางบุคคล (Physical Distancing) การรกัษาสขุอนามัย เชน สวมหนากากอนามัย ลาง

มือดวยสบูหรือแอลกอฮอล ลดการรวมกลุม โดยจัดระบบการทำงานอยูท่ีบานหรือ Work from Home สลับวันเขาทำงาน พรอม

จัดเครื่องมือสนับสนุนการทำงานผานออนไลน และระบบรายงาน Timeline ของพนักงาน เพ่ือดูแลติดตามใหความชวยเหลือ

พนักงานไดทันสถานการณ 

สุดทายน้ี ในนามของบริษัทในกลุมธุรกิจเด็มโก ดิฉันขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดิฉันเช่ือมั่นเปนอยางยิ่งวา

ความทุมเทและความรวมมือกันของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจ ทำใหกลุมธุรกิจเด็มโกสามารถดำเนินธุรกิจ

และเติบโตอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงคุณคาตอผูมีสวนไดเสียอยางสมดุล จะนำสูประโยชนตอท้ังสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม และ

นำพาใหกลุมธุรกิจเด็มโกเดินหนาอยางมั่นคง 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
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รูจักเด็มโก 
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ธุรกจิของ เด็มโก 

บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและตดิตั้งงานดานวิศวกรรมอยางครบวงจร (Turnkey Basis) โดยธุรกิจ

การใหบริการของบริษัทสามารถแบงตามลักษณะงานไดดังตอไปน้ี 

 

งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงาน

วิศวกรรมไฟฟาแบบครบวงจร 

 

 

งานดานพลังงานทดแทน 

บริษัทใหบริการ ออกแบบ จัดหา และกอสรางโครงการผลิต

กระแสไฟฟาโดยใชพลังงานทางเลอืกอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก

พลังงานสิ้นเปลือง 

 

    งานดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณ 

    บริษัทใหบริการ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสาร      

    รวมถึงงานวางโครงขายสายไฟเบอรออฟติค 

 

งานดานระบบไฟฟาและเคร่ืองกล (M&E) 

บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางติดตั้ง รวมท้ังการ

บำรุงรักษา ระบบ M&E 

 

   งานดานเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

    บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและบริการติดตั้งเสา  

    โครงเหล็กสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

งานดานอนุรักษพลังงาน 

บริษัทใหบริการเปนท่ีปรึกษา เพ่ือใหบริการศึกษา วางแผน 

ติดตั้ง ออกแบบ ดานการอนุรักษพลังงาน 
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เหตุการณสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

หวงโซคุณคา 

ในการดำเนินธุรกิจตัง้แตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) ธุรกิจตองเผชิญหนากับประเด็นความ

ทาทายตาง ๆ ดานความยั่งยืนท้ังในมิติสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเขามามีผลกระทบและกลายเปนปจจัยความเสี่ยงหรือโอกาสของ

ธุรกิจ ดังน้ันธุรกิจจึงตองบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

สังคม และสิ่งแวดลอม ในนโยบายและกลยุทธองคกร ตลอดจนมีการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสูความยั่งยืนอยางเปนระบบและ

เห็นผลเปนรูปธรรม หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนน้ีคือทุกคนในองคกร ตั้งแตระดับกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ตองมีสวนรวมในการนำพาใหธุรกิจกาวไปขางหนาและเติบโตไดอยางยั่งยืน ทำใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจไดวา ธุรกิจ

ดำเนินงานอยูบนพ้ืนฐานของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถบริหารจัดการ

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการ

ดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม  

 

หวงโซคุณคาของธุรกิจ 
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วิสัยทัศน/พันธกิจ 

เด็มโกมีแผนกลยุทธในการสรางผลการดำเนินงานและการเติบโตท่ียั่งยืน โดยในป 2564 เด็มโกไดทบทวนและปรับ

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร และเปาหมายการดำเนินธุรกิจ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

คานิยมองคกร 

แนวทางสูการพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก มีฐานรากจากคานิยมองคกร (Core Value) “ i DEMCO” 
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วัฒนธรรมองคกร 
 

ซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความคิดรเิริม่ 

 

เปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน 
 

เด็มโกมุงมั่นท่ีจะพัฒนาองคกร และขยายธุรกิจ ท้ังภายในและตางประเทศในดานท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดย

มีเปาหมายหลักท่ีจะเปนผูออกแบบ กอสราง และติดตั้งงานระบบไฟฟาแบบครบวงจร ตั้งแตงานระบบไฟฟาและเครื่องกล จนถึง

งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังลม และพลังแสงอาทิตย รวมถึงแสวงหาโอกาสเปน

ผูลงทุนในธุรกิจการใหบริการ ในฐานะผูผลติไฟฟาและสาธารณูปโภคอ่ืน 

 

กลยทุธการดำเนินธุรกิจ 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดานการพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโกท่ีมุงมั่นเสริมสรางความแข็งแกรง ตามศักยภาพและการ

ดำเนินงานในระยะยาวดวยการพัฒนาความยั่งยืน เด็มโกไดระบุยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนท่ีสำคัญ ไดแก 

1. พัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถอยางยั่งยืน (เพ่ือสรางการเติบโตดวยเทคโนโลยีใหม (New Technology) ดวยการบริหาร

จัดการใหธุรกิจเติบโต ตอยอดโอกาสทางธุรกิจ) 

2. บริหารจัดการพันธมิตร และหวงโซอุปทาน คุณคาท่ียั่งยืน 

3. การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 

และยุทธศาสตรเสริมอีก 2 ประการ คือ 

1. ปลูกฝงและสงเสริมใหการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสวนหน่ึงของการดำเนินงานขององคกร 

2. สงเสริมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และการสรางวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 
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เด็มโกไดกำหนดกลยุทธตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยใชปจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจท่ี

ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ระหวาง

คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ พนักงานทุกคน เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก ตามแนวทางของการพัฒนา

อยางยั่งยืน คณะกรรมการความยัง่ยืน และคณะทำงานความยั่งยืน ไดรวมกันใหคำจำกัดความของการพัฒนาอยางยั่งยืนของเด็มโก 

โดยการพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง  

“การจัดการองคกรอยางสมดุล โดยคำนึงถงึการสรางความเขมแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยางย่ังยืน ควบคู

กับความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลท่ีเกี่ยวของ ภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีดี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ยังไดกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเด็ม

โก เพ่ือใชดำเนินการของกลุมบริษัทเด็มโกในการพัฒนาความยั่งยืนไดมุงใหบังเกิดผลลัพธดานธุรกิจ และ / หรือ ผลลัพธดานสังคม 

ท่ีจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของพนักงานและผูบริหาร

ของเด็มโกเปนกำลังสำคัญ นอกจากน้ี เพ่ือความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังจะตองตระหนักถึงคุณคาท่ีพึงมีตอสิ่งแวดลอม สังคม 

และการประกอบกิจการท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโกอีกดวย 
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บริษัท และบริษัทในเครือ 
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โครงสรางและบทบาทการกำกับดูแลการดำเนินการดานความยั่งยืน 
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็มโกตระหนักถึงความสำคัญของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท่ีมีผลกระทบ และอิทธิพลตอการดำเนินธุรกิจขององคกร จึง

มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจท่ีมีความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการได

กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีตอผูมีสวนไดเสียเปนลายลักษณอักษรไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของเด็มโก และในการดำเนินการตาง ๆ เด็มโกเคารพสิทธิ

ของผูมีสวนไดเสียในทุก ๆ ท่ี ท่ีเด็มโกดำเนินธุรกิจเสมอ โดยเด็มโกไดแบงกลุมผูมีสวนไดเสียเปน 6 กลุมหลัก ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังน้ี เด็มโกดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการความคาดหวังของผูมสีวนไดเสีย และตอบสนองตอประเด็นท่ีใหความสนใจ และ

การมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสียจะแตกตางกันไปในแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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แนวทางการบริหารความสัมพันธและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ / คาดหวัง การดำเนินงานของบริษัท ชองทางการมีสวนรวม เน้ือหาในรายงาน 

กลุมผูถือหุน

นักลงทุนและ

สถาบัน

การเงิน 

 

• การขยาย และพัฒนาธุรกิจ

มีความมั่นคงและเติบโต

อยางตอเน่ือง 

• ดำเนินธุรกิจอยางเท่ียง

ธรรม เพ่ือสรางผล

ประกอบการท่ีด ี

• ผูถือหุนทุกรายมสีิทธิ และ

ไดรับการปฏิบัติอยางเทา

เทียมกัน 

• มีระบบการตรวจสอบ และ

ควบคุมภายในท่ีด ี

• มีระบบการบริหารความ

เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดี การบริหารความ

เสี่ยงและการปฏิบัติ

ตามขอกำหนด 

• ความมั่นคงดาน

เสถียรภาพและความ

พรอมของการ

ดำเนินการผลติ 

• การสื่อสารและการ

สรางความนาเช่ือถือ 

• การประชุมสามญัผูถือหุน

ประจำป 

• การประกาศผลประกอบการ

รายไตรมาส 

• การพบปะกับนักวิเคราะห / 

นักลงทุน ผานทางกิจกรรมตาง ๆ  

อาทิ Opportunity Day  

• ระบบตรวจสอบ และการ

บริหารความเสี่ยง  

• การเปดเผยขอมลูตาง ๆ  ผาน

ชองทางการสื่อสารของเดม็โก

ไดแก เว็บไซต จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส และอ่ืน ๆ 

• ผลการดำเนินงาน

ดานเศรษฐกิจ 

• ผลการดำเนินงาน

ดานสิ่งแวดลอม 

• ผลการดำเนินงาน

ดานสังคม 

กลุมลูกคา 

 
• การผลติและสงมอบไดตาม

สัญญาดานปริมาณและคณุภาพ 

• การตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาไดอยาง

รวดเร็วทันที 

• การปฏิบัตติอลูกคาทุกกลุม

อยางเทาเทียมกัน ภายใต

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

• การมองหาโอกาสทางธุรกิจ

ใหม ๆ รวมกัน 

• การบริหารจัดการ 

ความสัมพันธกับลูกคา 

• ความมั่นคงดาน

เสถียรภาพ และความ

พรอมของการ

ดำเนินการผลติ 

• กำหนดมาตรการเพ่ือ

พัฒนาการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• การสำรวจความพึงพอใจของ

ลูกคาประจำป 

• ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

จากลูกคา 

 

• การบริหารความ 

สัมพันธลูกคา 

กลุมพันธมิตร  

(คูคา) และ

คูแขงทางการ

คา  

(ผูรับเหมา / ผู

สงมอบ) 

 

• ดำเนินการแขงขันทางการ

คาอยางเปนธรรม ถูกตอง

ตามหลักจริยธรรมและตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ี

ดี 

• มีการแขงขันอยางเปนธรรม

และโปรงใส 

• การสื่อสารกับคูคา 

• ระบบการจัดซื้อจดัจางท่ีมี

ประสิทธิภาพและโปรงใส 

 

• การกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดี การบริหารความ

เสี่ยง และการปฏิบัติ

ตามขอกำหนด  

• การบริหารจัดการหวง

โซอุปทาน 

• การบริหารจดัการคูคา

อยางยั่งยืน 

 

• การเปนพันธมติรทางธุรกิจท่ีดี 

และมคีวามสัมพันธในระยะยาว 

• รักษาความลบัทางการคา

ภายใตกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

• หลีกเลี่ยงจากการสืบหา

ขอมูลจากพันธมิตร และ

คูแขงทางการคาอยางไม

ซื่อสัตย และไมเปนธรรม 

• การสำรวจความพึงพอใจของ

คูคาปละ 1 ครั้ง 

• การบริหารการ

จัดการหวงโซ

อุปทาน 
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ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ / คาดหวัง การดำเนินงานของบริษัท ชองทางการมีสวนรวม เน้ือหาในรายงาน 

กลุมชุมชน 

และสังคม  

(ชุนชนรอบ

พ้ืนท่ีกอสราง

โครงการ / 

ชุมชนรอบ

สำนักงาน

ใหญ) 

 

• ความปลอดภัยของสังคม 

สิ่งแวดลอม และคณุภาพ

ชีวิตประชาชน มีการใช

ทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

• บุคลากรเด็มโกมีจติสำนึก

ของความรับผิดชอบตอ

สังคม และสิ่งแวดลอมของ

บุคลากรเด็มโก 

• ความผูกพันของชุมชน 

สังคมกับเดม็โก 

• การสนับสนุนกิจกรรม

รวมกับชุมชนอยาง

สม่ำเสมอ 

• การสรางความเขาใจการ

ดำเนินงานของเด็มโกตอ

ชุมชน 

• การมอบโอกาสใหคนใน

ชุมชนเขารวมทำงาน

กับเด็มโก 

• การอยูรวมกับชุมชน

อยางยั่งยืน 

• การดำเนินงานดวยความ

รับผิดชอบและไมสราง

ผลกระทบทางลบตอชุมชน

และสิ่งแวดลอม 

• ไมสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ี

เปนภยัตอสังคม หรอืศลีธรรม

อันดีงาม 

• ใหความสนับสนุนกิจกรรม

ชุมชน และสังคม โดยมุงเนน

ใหเกิดการพัฒนาสังคม 

ชุมชน สิ่งแวดลอม รวมท้ัง

กิจกรรมสาธารณประโยชน 

 

• การดำเนินงาน

ดานความ

ปลอดภัย 

• การดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือสังคม

ของเด็มโก 

 

หนวยงาน

ราชการ 

ภาครัฐ และ

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

 

• การปฏิบัตติามระเบียบ 

ขอบังคับ กฏหมายและ

นโยบายของหนวยงาน

กำกับดูแล 

• การดูแลรับผดิชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

• การอยูรวมกันกับชุมชน

อยางยั่งยืน 

• ระบบการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย 

• การใหความรวมมือ 

สนับสนุนโครงการตาง ๆ 

ของหนวยงานภาครัฐ 

• การกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดี การบริหารความ

เสี่ยง และการปฏิบัติ

ตามขอกำหนด  

• การจัดการสิ่งแวดลอม  

• การรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลง สภาพ

ภูมิอากาศ  

• ถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอ

กฎหมายท่ีเก่ียวของในดาน

ตาง ๆ ท้ังสิ่งแวดลอม 

คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 

แรงงานการจัดการดานภาษี

อากร และบัญชี รวมท้ัง

ประกาศตาง ๆ ของราชการ

ท่ีเก่ียวของกับการดำเนิน

ธุรกิจของเด็มโก 

• ใหการสนับสนุนโครงการ

ของรัฐท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม และสวนรวม 

• การดำเนินธุรกิจอยางเปน

ธรรมและโปรงใส 

• การดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือสังคม

ของเดม็โก 

• การดำเนินการ

ดานสิ่งแวดลอม 
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ผูมีสวนไดเสีย ความตองการ / คาดหวัง การดำเนินงานของบริษัท ชองทางการมีสวนรวม เน้ือหาในรายงาน 

กลุมพนักงาน 

(ผูบริหาร / 

พนักงาน) 

 

 

 

 

 

• การดูแลคุณภาพชีวิตของ

พนักงานรวมถึงสุขภาพและ

ความปลอดภยัในสภาพ 

แวดลอมการทำงาน 

• คาตอบแทนและสวัสดิการ

ท่ีดี 

• ความกาวหนาและความ

มั่นคงในสายอาชีพและการ

มีสวนรวมในการวางแผน

ตามระดับตำแหนงและ

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ระบบการประเมินผลท่ีเปน

ธรรม 

• การพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน  

• สุขภาพและความ

ปลอดภัย ใน

สภาพแวดลอมการ

ทำงาน  

 

• การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน / การประเมินผล

ความพึงพอใจในการทำงาน 

• การสำรวจความผูกพันของ

พนักงานท่ีมีตอองคกร ปละ 

1 ครั้ง (Employee 

Engagement Survey) 

• โครงการ HR Change 

Management 

• การประกาศเกียรติคณุ

พนักงาน 

• ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงาน 

• การสื่อสารภายใน Intranet 

อีเมล เว็บไซต / วารสาร 

DEMCO Journal 

• การจัดการประชุมเพ่ือให

ผูบริหารมีโอกาสพูดคยุกับ

พนักงาน (Manager 

Forum, Town Hall 

Meeting, Safety Talk) 

• คณะกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบกิจการ 

• การพัฒนา

ศักยภาพและการ

ดูแลพนักงาน 
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การประเมินประเด็นที่สำคัญตอความยั่งยืน 

กลุมบริษัทเด็มโกไดคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนท่ีมีความสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็น

ความยั่งยืนในปจจุบันท่ีองคกรตาง ๆ ในระดับสากลใหความสำคัญ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จากน้ันไดคัด

กรองเฉพาะประเด็นท่ีมีความเก่ียวของกับการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก  โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญและ

ขอบเขตผลกระทบ มี 4 ข้ันตอนดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนของเด็มโก ประจำป 2564 
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ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนของเด็มโก ประจำป 2564 

ผูถ
ือห

ุน

รา
ชก

าร
 /

 ภ
าค

รัฐ

ลูก
คา

คูค
า 

/ 
ผูร

ับจ
าง

ชว
ง 

/ 
ผูส

งม

ชุม
ชน

 /
 ส

ังค
ม

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลกิจการดวยหลักบรรษัทภิ

บาลและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

ครบถวน

      16 17 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)

• Governance (102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-24, 

102-27, 102-28, 102-29)

• Diversity and Equal Opportunity (405-1)

22

2. จรรยาบรรณธุรกิจและ

มาตราการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่น

ความโปรงใสในการดําเนินงาน และการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

      16 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)

• Ethics and Integrity (102-16, 102-17, 102-25)

• Economic Performance (201-4)

• Anti-corruption (205-2, 205-3)

29

3. การบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธธุรกิจและการบริหาร

จัดการความเสี่ยงเพื่อมุงสูการดําเนิน

ธุรกิจอยางยั่งยืน

    8 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3) 

• Organization Profile (102-11)

• Strategy (102-15)

• Effectiveness of risk management processes  (102-30)

33

4. การจัดการความตอเนื่อง

ธุรกิจ

บริหารจัดการสภาวะฉุกเฉิน / 

วิกฤตการณที่อาจสรางความเสียหายตอ

ความตอเนื่องทางธุรกิจ

     8 • Organization Profile (102-11)

• Strategy (102-15)

• Effectiveness of risk management processes  (102-30)

35

5 การบริหารจัดการหวงโซ

อุปทาน

สรางการมีสวนรวมกับผูคาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูคา การจัดซื้อจัดจางสีเขียว

 การจัดซื้อที่เปนธรรม และการประเมินคู

คาดาน ESG ตลอดหวงโซคุณคา

   17 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3) 

• Organization Profile (102-9)

• Supplier Environmental Assessment (308-1,308-2)

• Child Labor (408-1)

36

6. การบริหารความสัมพันธ

กับลูกคา

การสรางคุณคารวมกับลูกคา (RCM) 

และตอบสนองตอความตองการอยางมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

   8 17 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3) 

• Stakeholder Engagement (102-43)

38

7. การพัฒนาศักยภาพและ

การดูแลพนักงาน

รักษาและพัฒนาพนักงานกลุม Talented

 Group ใหมีศักยภาพและเตรียมความ

พรอมสูการเปน Successor การพัฒนา

พนักงานรายบุคคลและการเพิ่มศักยภาพ

ในการทํางานใหบุคลากร เชน การ

ฝกอบรม การบริหารจัดการองคความรู

 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)

• Organizational Profile (102-8)

• Market Presence (202-1)

• Employment (401-1, 401-2, 401-3)

• Labor/Management Relations (402-1)

• Training and Education (404-1, 404-2, 404-3)

• Diversity and Equal Opportunity (405-1)

41

8. ความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยในการทํางาน

สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในทุก

พื้นที่ปฏิบัติงานของเด็มโก รวมถึงอาชีวอ

นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และ

ความปลอดภัยในการขนสงทางรถยนต

    3 8 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3) 

• Occupational Health and Safety (403-1, 403-2,)

51

ประเด็นดานบรรษัทภิบาล (Governance)

ประเด็นดานสังคม (Social)

หนา

ภา
ยใ

นเ
ด็ม

โก


ภายนอกเด็มโก

SDGs
GRI 

Standard

ประเด็นสําคัญ ความสําคัญของประเด็น

ขอบเขตผลกระทบ ความสอดคลอง
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ผูถ
ือห

ุน

รา
ชก

าร
 /

 ภ
าค

รัฐ

ลูก
คา

คูค
า 

/ 
ผูร

ับจ
าง

ชว
ง 

/ 
ผูส

งม

ชุม
ชน

 /
 ส

ังค
ม

9. การเชื่อมโยงชุมชน การสรางงานที่มีคุณคาและการจาง

แรงงานทองถิ่น สรางการมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชน

  9 11 • ManagementApproach (103-1, 103-2, 103-3)

• Local Communities (413-1)

56

10. การดําเนินการดานสิทธิ

มนุษยชน

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิทธิ

มนุษยชนตลอดสายโซอุปทาน

      5 10 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3) 

• Non-Discrimination (406-1)

• Human Rights Assessment (412-1, 412-2)

61

11. การจัดการทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและใชทรัพยากรให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนการลดความ

เสี่ยงดานการขาดแคลน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด

   6 12 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)

• Water (303-1, 303-5)

• Energy  (302-1, 303-4)

• Effluents and Waste (306-2)

• Environmental Compliance (307-1)

64

12. ของเสีย วัสดุและสิ่งของ

เหลือใช

สงเสริมการใชน้ํา ใชไฟ อยางเกิด

ประโยชนสูงสุด และการบริหารจัดการ

ของเสีย

   6 12 • Water (303-1, 303-5)

• Effluents and Waste (306-2)

• Environmental Compliance (307-1)

64

13 การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมใหเกิด

ความสอดคลองตามขอกําหนดดาน

สิ่งแวดลอมและประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่

เปนสาระสําคัญตอธุรกิจ

   6 12 • Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)

•  Effluents and Waste (306-2)

• Environmental Compliance (307-1)

64

ดานสิ่งแวดลอม (Environment)

หนา

ภา
ยใ

นเ
ด็ม

โก


ภายนอกเด็มโก

SDGs
GRI 

Standard

ประเด็นสําคัญ ความสําคัญของประเด็น

ขอบเขตผลกระทบ ความสอดคลอง
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การกำกับดูแลกิจการที่ด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริษัทเด็มโกใหความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 หรือ 

Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code)  และขอแนะนำของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเด็มโกมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริต โปรงใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด สำหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหนาท่ีไดยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำคัญ 4 

ประการ เพ่ือสรางความนาเช่ือถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งเปนสวนสำคัญในการสงเสริมความเติบโตอยาง

ตอเน่ือง ยั่งยนืขององคกร 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด กำหนดใหการกำกับดูแลกิจการเปน

หน่ึงในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก รวมท้ังกำหนดใหมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพ่ือยกระดับการกำกับ

ดูแลกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางสม่ำเสมอ ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยประกาศกำหนด 

 

แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสำคัญกับการบริหารกิจการท่ีดี ท่ียึดมั่นตามจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ขอ

พึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สำหรับ

บริษัทจดทะเบียน ป 2560 และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการ

ติดตาม ประเมินและทบทวนเก่ียวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีดีดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของเด็มโก ให

สอดคลองกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมท้ังขอเสนอแนะของสถาบันท่ีเก่ียวของ และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป 

ดวยปณิธานอันมั่นคงแนวแนของเด็มโก ท่ีจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดการบริหารองคกร

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และเปนองคกรหน่ึงท่ีมีความเปนเลิศทางดานบรรษัทภิบาล จึงไดเผยแพรนโยบายธรรมาภิบาลของเด็ม

โกไวบนระบบเครอืขาย DEMCO Intranet และบนเว็บไซตของเด็มโก www.demco.co.th เพ่ือใหพนักงานและลูกจางของเด็มโก

http://www.demco.co.th/
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ทุกคนไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดเปนรูปธรรม 

โดยในป 2559 - 2564 เด็มโก ไดรับการประเมินตามผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตาม

รายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยูในระดับ 5 สัญลักษณคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

แหงชาติ ติดตอกันเปนปท่ี 6 ในสวนของการดำเนินงานดานการตอตานการทุจริตคอรรปัชันเด็มโกไดประกาศเจตนารมณเขาเปน

แนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดย

คณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการ

ตอตานการทุจริต ตั้งแต 22 เมษายน 2559 และปจจุบันเด็มโกไดพัฒนาการรับรูเรื่องการตอตานการทุจริตในหมูพนักงาน และ

ผูบริหาร เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง สำหรับการพัฒนาองคกรเพ่ือความ

ยั่งยืน ภายใตปรัชญาการดำเนินธุรกิจอยางสมดลุ ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสภายใตการจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลท่ี

ดี มีการบริหารจัดการอยางสมเหตุสมผลเปนประโยชนตอสวนรวม ดำเนินธุรกิจอยางมีศีลธรรม และเปนมิตรตอสังคม สิ่งแวดลอม 

กับรูความเปนไป รูเทาทันความเปลี่ยนแปลง ภายใตกรอบ DEMCO Sustainable Development Platform 

นอกจากน้ี เด็มโกยังผลักดันใหการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการตอตานคอรรัปชัน 

เปนสวนหน่ึงของการทำงานปกติ ยึดถือปฏิบัติท่ัวท้ังองคกร เพ่ือสงเสริมใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง โดยสื่อสารผานชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ การอบรม

พนักงานใหม, เว็บไซตของบริษัท, Intranet, และอีเมลเวียนแจงใหพนักงานรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการทบทวนนโยบายใหเปน

ปจจุบัน 

 

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ

หลักธรรมาภิบาลในการสรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุนและผู

มีสวนได เสียทุกฝาย และใหความสำคัญกับการสรรหา

กรรมการ การกำหนดโครงสรางและบทบาทหนาท่ี รวมถึง

การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทท่ีตอง

เปนไปตามกรอบจริยธรรม ความเทาเทียมกัน และรักษา

ผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 ในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน 

และกำกับดูแลกิจการ เพ่ือทำหนาท่ีสรรหาและกลั่นกรอง

บุคคลท่ีเหมาะสม มีการกำหนดหลักเกณฑการสรรหา โดยให

ความสำคัญกับความโปรงใส โดยคำนึงถึงความหลากหลาย

ของคุณสมบัติกรรมการ ท้ังในดานความเปนอิสระ ความรู

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดาน ตลอดจนเพศและอายุ และไดจัดทำตารางองคประกอบ

ความรูความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills 

Matrix) เพ่ือใหมั่นใจวาองคประกอบของคณะกรรมการ

โดยรวมมีความเหมาะสม ครบถวนตามความจำเปนตอการ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมได จึง

สงผลใหองคประกอบของคณะกรรมการชุดปจจุบัน เปนไป

ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

ในป  2564 โครงสร างคณ ะกรรมการบริ ษั ท 

ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย 

จ ำน วน  6 ค ณ ะ  ได แ ก  ค ณ ะ ก ร รม ก า รต ร วจ ส อ บ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแล

กิ จ ก าร  ค ณ ะ ก ร รม ก ารบ ริ ห ารค ว าม เสี่ ย งอ งค ก ร 

คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการความยั่งยืน ซึ่งเด็ม

โกไดกำหนดขอบเขต อำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท พรอมกฎบัตรคณะกรรมการชุด

ยอยท้ัง 5 คณะ โดยมุงเนนการสรางประโยชนและบริหาร

ความยั่งยืนแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่ งแวดลอม ดำเนิน ธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส 

ตรวจสอบได ซึ่งเด็มโก มีคณะกรรมการสรรหา พิจารณา

คาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เปนผูกำหนดนโยบาย

และแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของเด็มโกอยาง

สม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล พรอม

ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝายจัดการ เพ่ือให

เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของหนวยงานกำกับ

ตาง ๆ พรอมกันน้ีไดมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับยึดถือ

เปนแนวปฏิบัติ 
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องคประกอบคณะกรรมการ (คน)  
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ตารางกำหนดขอบเขต อำนาจ หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 จำนวน หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ   4 คน - สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท และ

ความ เพี ย งพ อ ของระบ บ ควบ คุ ม แล ะ

ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง 

และการปฏิบัติตามกฎหมายพิจารณาการ

เปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีเกิดรายการ

ท่ีมีความเก่ียวโยงหรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

คณะกรรมการลงทุน กรรมการอิสระ 2 คน 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2 คน 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 คน 

- กำหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุน นโยบาย

การบริหารสภาพคลอง กำหนดกรอบการลงทุน  

พิจารณาแผนกลยุทธ แผนการลงทุนและกรอบ

วงเงินงบประมาณ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณา

คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 3 คน 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1 คน 

- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหนง

คณะกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร และผูบริหารระดับสูง 

- เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารผลตอบแทน 

และผลประโยชนอ่ืน ๆ สำหรับคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

- พิจารณาโครงสรางเงินเดือน และผลตอบแทน

อ่ืน ๆ ของพนักงาน 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงองคกร  

กรรมการอิสระ 2 คน 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 2 คน 

กรรมการท่ีเปนผูบรหิาร 2 คน             

- พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการ

บริหารความเสี่ยง 

- กำกับดูแลและสนับสนุนใหมีการดำเนินงาน

ดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลอง

กับกลยุทธและเปาหมายทางธุรกิจ   

คณะกรรมการความย่ังยืน กรรมการอิสระ 4 คน 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 คน 

- พิจารณาและกำหนดเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ 

ตลอดจนแผนดำเนินการดานความยั่งยืนท่ี

สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจท้ั งในด าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร 
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท   
 

เพ่ือประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงานและการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท เด็มโกไดจัดใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการรายบุคคล เปนประจำทุกป ดวยวิธีการ

ประเมินตนเอง (Self Evalfuation) และ / หรือ ประเมินแบบไขว (Cross Evaluation) โดยเด็มโกจะนำขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ี

ไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการมาปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของเด็มโก ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำป 2564  

มีดังน้ี   

 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท               คะแนน 

แบบท่ี 1 : ผลการประเมินคณะกรรมการบรษัิทท้ังคณะ      3.69 

แบบท่ี 2 : ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล          

 ผลการประเมินตนเอง         3.69  

            แบบท่ี 3 :ผลการประเมนิคณะกรรมการชุดยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนดงัน้ี 

0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดำเนินการในเรื่องน้ัน 

1 = ไมเห็นดวย  หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันเล็กนอย 

2 = เห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 

3 = เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันด ี

4 = เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันดีเยี่ยม 
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การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท 

ในป 2564 กรรมการเขารวมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูในการทำหนาท่ีกรรมการ โดยมีจำนวนกรรมการ มากกวา

รอยละ 75 ของจำนวนกรรมการท้ังคณะ เขาอบรมสมัมนากิจกรรม  ตาง ๆ อาทิ 

หลักสูตร ผูจัดการอบรม
จํานวนคณะกรรมการที่

เขารวม

Post – Expectations : A Power and Energy Dialogue with New Governors  

Electric Utilities.
IEEE.PES. (Thailand) 1

Flexibility and Enabling Technologies for Deregulated Market IEEE PES Webinar. 1

Director Forum (R - DF1/2564 ) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1

National Director Conference  (NDC 1/2564 ) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1

เพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการทํางานของผูสังเกตการณ แนวปฎิบัติ และ สิทธิ การ องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 1

2021 TBCSD Annual Seminar) : Vision 2050 องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Thailand 1

บทบาทขององคกรพันธมิตรในการรวมสนับสนุนการสรางความยั่งยืน ของภาคธุรกิจ World Business Council for Sustainable 1

กรณีศึกษา TFRS15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา สํานักงานสอบบัญชี ดีไอเอ 1

ปญหาการปฏิบัติตามสัญญาในวิกฤตโรคระบาดรายแรง Covid – 19 มูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย รวมกับศูนยนิติศาสตร คณะ 1

Reimagining your business with AI McKinsey & Company 1

Deliver Superior Customer Experience, Remotely Google Workspace 1

Supply Chain Cybersecurity Oliver Wyman Digital 1

Myths, realities, and the new normal of digital business building McKinsey & Company 1

Zero - Trust Cyber Security CIO Academy Asia 1

Top tech trends: What do they mean for your organization McKinsey & Company 1

Digital Transformation of your frontline workforce Microsoft APAC 1

Leadership Strategies To Build A Cyber-Resilient Workforce CIO Academy Asia 1

Drive a culture of innovation and data-driven decision making Google Workspace 1

Building the future of work through innovation and collaboration Google Workspace 1

Building Organization Sustainability with Data-Driven Cloud Strategy Fujitsu Thailand 1

การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและเสริมสรางจริยธรรมในองคกร

บรรยายโดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการ

จริยธรรมประจําสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง

4

กลไกการลดกาซเรือนกระจกในบริบทของสมารทกริด สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 2

Smart Energy in Smart City สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 2

การประยุกตใช Big Data / Data Analytics ในองคกร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 2

AMI : The fundamental of Smart Grid towards Smart City สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 2

Distributed Energy Resource (DER) Management ในรูปแบบ Virtual Power สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 2

การทํางานรวมกันระหวาง Demand Response และ Virtual Power Plant สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 2

Wheeling Charge และโครงสรางคาไฟฟาของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2

Creating Valuable Innovation เสริมสรางนวัตกรรมใหสรางคุณคา บ.พีเพิลแวลูโซลูชั่นโพรไวเดอร จํากัด 1

THE SECRET SAUCE STRATEGY FORUM 2022 คัมภีรกลยุทธฝาวิกฤตป 2022 The Standard 1
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  จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็มโกใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุก

กลุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย

กลุมตาง ๆ ของกลุมธุรกิจเด็มโก และในป 2558 เด็มโกไดลงนามเขารวมเปน “สมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชน

ไทย” เพ่ือแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนในทุกรูปแบบ เพ่ือใหมั่นใจวาเด็มโกมี

นโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันและ

สินบนกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก โดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชัน (“CAC”)  มีมติใหการรับรองบริษัทเปนสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย  (Thai Private Sector 

Collective Action  Against Corruption : CAC) ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2559 จนถึงปจจุบัน 

  

นโยบาย / ขอกำหนด / แนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชันของเด็มโก  

เด็มโกมุงมั่นท่ีจะปองกันการทุจริตคอรรัปชันและสินบน เพ่ือนำไปสูการเปนองคกรโปรงใสอยางแทจริง โดยดำเนินธุรกิจ

ภายใตปรัชญากลุมธุรกิจเดม็โก คือ “iDEMCO” ซึ่งเปนคานิยมหลัก (Core Value) ท่ีกลุมธุรกิจเด็มโกยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยให

ความสำคัญตอการกำกับดูแลกิจการภายใตกรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริตภายในองคกร รวมถึงการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือ

ทางออม คณะกรรมการบริษัทจึงใหมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันข้ึน โดยใหถือเปนสวน

หน่ึงของนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุมบรษัิทเด็มโก มีการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ

นโยบายท่ีกำหนดไว ตลอดจนเพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของกลุมบริษัทเด็มโกยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน  และสนับสนุน

ใหมีการรายงานกรณีพบความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งเด็มโกจัดใหมีการสื่อสารนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชันและ

แนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชันน้ี โดยเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน วารสารของเด็มโก 

อินทราเน็ตของกลุมบริษัทเด็มโก รายงานประจำปและเว็บไซตของเด็มโก ท่ี www.demco.co.th/การกำกับดูแลกิจการท่ีดี/

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังน้ีผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน 

โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับพนักงานใหม บริษัทจะสื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

ผานการปฐมนิเทศ 

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%20%20%20%20%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89
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%20%20%20%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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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมสีวนเก่ียวของกับการทุจรติคอรรัปชันและสินบน 3 ขอ 

ประกอบดวย 

 กระบวนการในการประเมนิความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกำกับดูแลและควบคมุดูแลเพ่ือปองกันและตดิตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 

 แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมสีวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัป

ชันและสินบน 

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 เด็มโกไดจดัทำชองทางการแจงเบาะแส เพ่ือใหพนักงานและผูมสีวนไดเสียภายนอกองคกร สามารถรายงานและแจง

เบาะแสหรือขอรองเรยีนในกรณีท่ีสงสัยวาจะมีการทุจริต และการกระทำผดิกฎหมายข้ึน โดยกำหนดใหมีมาตรการคุมครองผูแจง

เบาะแสดวยเชนกัน ในสวนของชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตและกระทำผดิ มีดังน้ี 

ชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียน ผานระบบอิเล็กทรอนิกสตามชองทาง ดังน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ                     Email : Auditcom@demco.co.th 

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน                  Email : goodgovernance@demco.co.th 

3. เลขานุการบริษัท          Email : Com_Secretary@demco.co.th 

4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ        Email : Ac_Secretary@demco.co.th 

5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน      Email : Gov_Secretary@demco.co.th 

 

หรือสงจดหมาย หรือชองทางอ่ืนตามสมควรและปลอดภัย ถึงสำนักงาน

ตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 59 หมู 1 ตำบลสวนพรกิไทย 

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร  

02-9595811 ตอ 2018 และกรณท่ีีพบประเด็นท่ีตองรายงานอยางเรงดวน ให

รีบรายงานตรงตอเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

กระบวนการตรวจสอบขอรองเรียน 

 ดำเนินการสอบสวนตามแนวปฏิบัติของคูมอืบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเมื่อมีหลักฐานท่ีเพียงพอ  

 แจงผูรองทุกขทราบถึงผลการสอบสวนผานชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

 พิจารณามาตรการในการดำเนินการในกรณีพิสูจนไดวามีการกระทำตามท่ีรองเรยีนเกิดข้ึนจริง 

 รายงานสรุปใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมถึงนำเสนอตอคณะกรรมการบรษัิทเปนรายป 

 

เด็มโกมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน โดยจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน 

และผูถูกรองเรียนเปนความลับ จะเปดเผยขอมูลเทาท่ีจำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรายงาน 

แหลงท่ีมาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีไดรับความเสียหาย จะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีเหมาะสม

และเปนธรรม 

mailto:Ac_Secretary@demco.co.th
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เด็มโก ในฐานะภาคีสมาชิกแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรัปชัน จัดกิจกรรมภายใตแนวคิด “รวมพลัง

อาสาสูโกง” เพ่ือแสดงถึงความมุงมั่นในการรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมท้ังสื่อสารเรื่อง No Gift Policy ใหกับผูเก่ียวของ

ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การบรรยายพิเศษ หัวขอ "การตอตานทุจริตคอรรัปชันและเสริมสรางจริยธรรมในองคกร" 

โดย นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ (สบน.) ผานระบบ Microsoft Team  

เมื่อวันอังคารท่ี 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.  

                ณ หองประชุมใหญ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขัดแยงทางผลประโยชน 

นโยบายการของดําเนินธุรกิจเด็มโกเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและอยูบนหลักการท่ีวาการตัดสินใจ ใด ๆ ในการ

เขาทําธุรกรรม หรือรายการใด ๆ ของเด็มโกหรือบริษัทยอย จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนของเด็มโกและ

หลีกเลี่ยงการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการท่ี

พิจารณาตองแจงใหคณะกรรมการหรือผูบริหารทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาวและตองไมมี 

สวนรวมในการพิจารณารวมถึงไมมีอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการดังกลาว ดังน้ัน เด็มโกจึงไดจัดทํานโยบาย การปองกันความ

ขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือเปนแนวทางใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ 
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ในป 2564 เด็มโกไมมีขอรองเรยีนและอุบัติการณดานการทุจริตคอรรปัชัน เด็มโกมีการดำเนินการดานการตอตานการ

ทุจรติคอรรัปชันและสินบน ดังน้ี 

1. ทบทวนนโยบาย / คูมือการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน โดยมมีติอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

2. อนุมัติคูมือการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชันและสินบน ฉบับทบทวน กรกฎาคม 2564 เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบายการตอตานการทุจรติคอรรัปชันและสินบน 

3. สื่อสารชองทางการรองเรียนและแจงเบาะแสผานทางระบบอินทราเน็ต (info.demco) และจัดทำ Infographic 

4. สราง Line Group “CG & Legal Corner” เพ่ือใหคำปรึกษา แนะนำ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ของกลุม

บริษัทเด็มโก 

ผลการดำเนินการดานความย่ังยืน ป 2564 

 ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจรติ จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (2562 – 2565) 

 
  

         รางวัลประกาศเกียรติคุณการเปดเผยขอมูลความย่ังยืน ประจำป 2564 

“Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน 

 

 

 

        รางวัล “Pathum Thani Labour Excellence Award 2021” 

บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดาน

แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ เปนปท่ี 1  

ประจำป พ.ศ. 2564  
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การบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ 

             จากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน ตางใช

มาตรการท่ีเขมขนเพ่ือควบคุมแพรระบาด ไมใหกระจายในวงกวาง สงผลกระทบตอการดำเนินงานตามไซตงานของบริษัท ซึ่งหาก

นับรวมผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสวนบุคคล ครอบครัว และสังคม แบบ New 

Normal มีการนำเทคโนโลยีมามีสวนในการสื่อสารและการใชชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ เชน การซื้อสินคา การประชุม การทำงาน

ออนไลน สามารถทำงานท่ีไหนก็ได รวมถึง การปรับนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ความลาชาของการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลวนสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย ในปน้ีเด็มโกไดทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงแผนกล

ยุทธ นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบรอบดานทางธุรกิจเพ่ือรองรับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

และ/หรอือาจจะเกิดข้ึน มีการทบทวน ปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัย ตามมาตรฐานสากล กรอบการบริหารความ

เสี่ยง “Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 2017 หรือ COSO 2017 มีการ

เพ่ิมความเสี่ยงดานความยั่ งยืน  (Sustainable Risk) ท่ี เก่ียวของกับประเด็นความเสี่ยงดาน “ESG” หรือสิ่ งแวดลอม 

(Environmental Risk) สังคม (Social Risk) และบรรษัทภิบาล (Governance Risk) ซึ่งเปนความทาทายของบริษัทท่ีจะตองหา

วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีแตกตางไปจากเดิม  

 

ผลการดำเนินงาน 

ปจจุบันระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกธุรกิจของเด็มโก อีกท้ังหนวยธุรกิจไดเริ่มนำตัวช้ีวัดดานความ

เสี่ยงเขามาใช (Key Risk Indicators: KPI) และรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ท้ังน้ีเด็มโก มุงมั่นใหมี

การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ือง  

กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงน้ัน จะครอบคลุมผลกระทบ 5 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานการดำเนินงาน ดาน

นโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ขอบังคับ ดานลูกคา / คูคา / พันธมิตรธุรกิจ และดานความพึงพอใจโดยประเมินความเสี่ยงท้ัง

ระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับของผลกระทบ (Impact) ท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) ซึ่งจะแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงบน Risk Matrix เพ่ือใหทราบถึงความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบอยางมี
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นัยสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของเด็มโก และสามารถกำาหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Plan) และแผนรองรับตอ

เหตุการณในสภาวะวิกฤตท่ีเหมาะสมตอไป 

 

ปจจัยความเส่ียง (Risk Factors) 

เด็มโก วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจท้ังจากปยจัยภายในและภายนอกองคกร รวมถึงแนวโนมท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมอืง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม คูแขง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือกำหนดปจจัยความเสี่ยงท่ีสำคัญระดับองคกร โดย

สามารถแบงปจจัยความเสีย่งดังกลาวได ดังน้ี 
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ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม  (EMERGING RISK) 

จากการประเมินความเสี่ยงของกลุมธุรกิจเด็มโก พบความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหมท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ ความเสี่ยงจาก

เทคโนโลยีใหม (Technology Disruption) ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงดานภูมิอากาศ (Climate Change) และความเสี่ยงดาน

โรคระบาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

 ดวยสถานการณปจจุบันการดำเนินธุรกิจของเด็มโกตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีสำคัญในหลายๆ ดาน ถึงแมวาเด็มโกจะมี

การบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบแลวก็ตาม แตก็มีปจจัยเสี่ยงบางประการท่ีไมสามารถปองกันได เชน ปจจัยเสี่ยงจาก

ภัยคุกคามจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปจจัยเสี่ยงจากการกอการราย วินาศกรรม การโจมตีทางไซเบอร 

และการเกิดโรคระบาด เปนตน ซึ่งปจจัยเสี่ยงดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบรษัิท ช่ือเสียง และความเช่ือมั่น 

 ดังน้ัน เด็มโกจึงไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Management : 

BCM) และการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือใหมั่นใจวาระบบการบริหารธุรกิจ

อยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพและมั่นใจไดวาหากเกิดเหตุการณวิกฤตตาง ๆ เด็มโกจะสามารถดำเนินการไดอยางตอเน่ืองหรือ

กลับมาดำเนินธุรกิจไดในเวลาท่ีเหมาะสม 

  

แนวทางการบริหารจัดการ 

การบริหารธุรกิจอยางตอเน่ือง เนนการใหความสำคัญกับการฟนคืนกระบวนการหลักท่ีจำเปนท่ีสงผลกระทบตอผูมีสวน

ไดเสียในกรณีเกิดภาวะวิกฤติภายในเวลาท่ียอมรับได สวนกระบวนการสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดมีความจำเปนเรงดวน จะไดรับการ

ฟนคืนในลำดับถัดไป  
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การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำคัญ 

เด็มโก ใหความสำคัญในดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืนเปนประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เน่ืองจาก

เปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหเด็มโก สามารถพัฒนาความสัมพันธกับคูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ขยายความสามารถในการแขงขันและ

ลดความเสี่ยงท่ีอาจกระทบตอการดำเนินธุรกิจดานตาง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการดำเนินงานของคูคา นอกจากน้ี เพ่ือสงเสริมใหธุรกิจ

สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน เด็มโก จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการหวงโซอุปทานท่ีครอบคลุมตั้งแตข้ันตอนการคัดเลือกคูคา 

การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสินคาและบรกิารของคูคาจนถึงกระบวนการประเมนิผลการดำเนินงานประจำป ตลอดจนการรักษา

ความสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอุปทาน ซึ่งสอดคลองกับความมุงมั่นของ เด็มโก ท่ีจะดำเนินธุรกิจรวมกับคูคาดวย

ความโปรงใส 

 

แนวทางการบริหารจัดการ 

นโยบายการจัดซื้อจัดจางของกลุมธุรกิจเด็มโก กลุมธุรกิจเด็มโกใหความสําคัญในการจัดซื้อจัดจางซึ่งเปนกระบวนการ

สําคัญท่ีสนับสนุนการดําเนินการธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางในกลุมธุรกิจเด็มโก

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย

สรางความเช่ือมั่นตอผูมีสวนไดเสียผานการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางท่ีโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได และเพ่ือแสดงเจตนารมณ

ของกลุมธุรกิจเด็มโก ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบอยางสิ้นเชิง  
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ภาพรวมการบริหารจัดการคูคา 

เด็มโก ไดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคูคาขององคกรเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือใหคูคาของกลุมธุรกิจเด็มโกมีแนวทาง

เดียวกัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบัติของคูคาของกลุมธุรกิจเดม็โก (Supplier Code of Conduct and Guideline) ท่ีครอบคลุม

ประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance)  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความ

มุงมั่นของเด็มโกในการสนับสนุนใหคูคามีการดำเนินงานอยางมีจริยธรรมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเกิดความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมถึง ปฏิบัติตามตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

ตลอดหวงโซอุปทาน และเสริมสรางการเติบโตในระยะยาวไปดวยกัน ซึ่งกรอบของแนวทางประกอบไปดวย 4 แนวทางหลัก ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการคัดเลือกคูคา (Supplier Screening) 

การคัดเลือกคูคาเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนคูคาผูมีประสิทธิภาพ และใหไดมาซึ่งคูคาท่ีเด็มโก สามารถมั่นใจวาจะสงมอบ

ผลิตภัณฑและบรกิารตรงกับความตองการของเด็มโก ขอบเขตการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามหลักเกฑณในการ

จัดกลุมประเภทคูคาตามความสำคัญของกลุมสินคาและคูคาตามมูลคาการจัดหาและระดับความเสี่ยงในการจัดหา  เพ่ือสามารถ

จัดลำดับความสำคัญและแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากกลุมสินคาและคูคาท่ีมีมูลคาสูง 

ระดับความเสี่ยงและผลกระทบตอรายไดของบรษัิท โดยเด็มโก ไดจัดทำแบบฟอรมการประเมินความยั่งยืนคูคารายใหมเพ่ือใหไดคู

คาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตองการ และเมื่อผานการอนุมัติการคัดเลือกคูคาแลว เจาหนาท่ีจัดซื้อภายในบริษัท จะดำเนินการบันทึกคู

คาเขาทะเบียนคูคาท่ีผานการอนุมัติ (Approval Vender List : AVL) ในระบบ ผลการดำเนินการเด็มโก สามารถจำแนกระดับ

ความสัมพันธคูคาเปน 2 ระดับไดแก  

1.คูคาหลัก (Critical Supplier) คูคาท่ีมียอดการใชจายสูง สินคาทดแทนยากและอยูในกลุมสินคาหลักท่ีสำคัญ และมี

ความเสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงสูง โดยบริษัทกำหนดใหคูคากลุมน้ีมีการประเมินผลการทำงานทุกปผานแบบประเมินคูคาและ

เยี่ยมชมพ้ืนท่ีการปฎิบัติงานโดยผานข้ันตอนการตรวจสอบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและการประเมนิการ

ตรวจสอบดานการปฎิบัติอยางยั่งยืน  

2. คูคารอง (Non-Critical Supplier) คูคาท่ียอดการใชจายปานกลางหรือต่ำและความเสี่ยงอยูในระดับปานกลางหรือ

ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบริษัทกำหนดใหมีการประเมินผลการทำงานเปนประจำทุกปผานแบบประเมินตนเองของคูคาตามแนวทางการ

ปฎิบัติอยางยั่งยืนของคูคา  

 

เด็มโก มุงหวังใหคูคาทุกรายดำเนินการสอดคลองกับคูมือสำหรับการดำเนินงานภายใตแนวทางการปฏิบัติของคูคาของ

กลุมธุรกิจเด็มโก (Supplier Code of Conduct and Guideline) อยางเครงครัด  
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การบริหารความสัมพันธลูกคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความสำคัญ 

เด็มโก เครงครัดในการปฏิบัติตามขอกำหนดและขอปฏิบัติโดยระบุไวใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและ

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ในเรื่องของการสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ตรงเวลา หรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา 

ภายใตเง่ือนไขท่ีเปนธรรม โดยเด็มโก ไดใหขอมูลเก่ียวกับบริษัทท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณ เพ่ือใหลูกคามีขอมูลใน

การตัดสินใจ อีกประเด็นท่ีสำคัญคือการรักษาความลับของลูกคา ซึ่งเด็มโกปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณวาดวยการรักษา

ความลบั การเก็บรักษาขอมลูและการใชขอมูลภายใน ซึ่งรวมถึงการปกปดขอมูลลูกคาและความลับทางการคา ไมมีการนำขอมูลใด 

ๆ ไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ ยิ่งไปกวาน้ันเด็มโก ไดทำการตอบสนองความตองการของลูกคาดวย

ความรวดเร็ว และจัดใหมีระบบตลอดจนชองทางใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกคาและสรุปขอมูลเพ่ือนำไปวิเคราะห เพ่ือเขาสูการทบทวนระบบคุณภาพและการ

พัฒนาตอไป 
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แนวทางการบริหารจัดการ 

• เสริมสรางความผูกพันกับลูกคาอยางตอเน่ือง ดวยการเขาถึงและตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและทันทวงที 

• มุงมั่นในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคา 

• นำเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีคำนึงถึงความยั่งยืนและสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาได 

 

ความพึงพอใจของลูกคา 

เด็มโก ใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจรวมกับลกูคาเปนอยางสูง โดยจัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา เปน

ประจำทุกป เพ่ือยกระดับความผูกพันและความสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ำเสมอและเปนแนวทางในการแกไขขอรองเรียนจากลูกคา

อยางถูกตองและรวดเร็ว โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือนำมาใชเปนแนวทางการวางแผน 

บริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ การสงมอบและบริการ ตลอดจนถายทอดขอมูล และการดำเนินการตอบสนองตอผลตอบ

รับของลูกคาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา โดยแบงการสำรวจเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1  ภายหลังการประมลูงาน (หลังจากทราบผลการประมูลอยางเปนทางการแลวภายใน 15 วันทำการ) 

ระยะท่ี 2  ระหวางดำเนินโครงการ (ความกาวหนาของงานประมาณ 50%) 

ระยะท่ี 3  ปดจบโครงการ (หลังจากวางบิลงวดสุดทายแลว ภายใน 15 วันทำการ) 

 

ท้ังน้ี หลักเกณฑและผลการสำรวจน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงระดับความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีตอบ

โจทย ความตองการของลูกคาผานการดำเนินงานของเด็มโก พรอมกันน้ีผลของการสำรวจความพึงพอใจและขอเสนอแนะจาก

ลูกคาจะถูกพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยรวมถึงประเด็นสำคัญท่ีตองไดรบัการแกไขจากผลการสำรวจ ความพึง

พอใจของลูกคาในแตละครั้ง เพ่ือใชเปนสวนหน่ึงในการวางแผนงาน พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐาน 

การบริการสูความเปนเลิศในระดับสากล โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาในป 2564 พบวาไดคะแนน รอยละ 90.98 ซึ่ง

ถือวาประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวคือไมตํ่ากวา รอยละ 85 เปนบทพิสูจนใหเห็นวาการดำเนินงานดานการบริหาร

จัดการลูกคาสัมพันธสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกคาเปนอยางดี 

 

การรักษาขอมูลของลูกคา 

เด็มโก มีการกำกับดูแลปองกันและรักษาขอมูลของลูกคาอยางเขมงวด โดยไดจัดทำนโยบายการจัดการขอมูลลับและ

ขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และนโยบายการทำสัญญาปกปดความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลและเก็บรักษา

ขอมูลสัญญา การรักษาความลับและการใชขอมูล 

นอกจากน้ี สำหรับขอมูลสวนบุคคลของกรรมการผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทลูกคา เด็มโกไดดำเนินการวางแผน 

วิเคราะหและปฏิบัติการเพ่ือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี เด็มโกไมพบกรณีการละเมิด

ขอมลูของลูกคาและไมมขีอรองเรียนดานการรักษาขอมูลลูกคา 
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การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน 

เด็มโกตระหนักวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต ซึ่งความทาทายขององคกรคือ

การเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีไม

หยุดน่ิง ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลตอทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสราง

แรงจงูใจและความผูกพันของพนักงาน 
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นโยบายดานการบรหิารงานบุคคล กลุมบริษัทเดม็โก มุงเนนขอปฏิบัติในดานสำคัญตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรบุคคล คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีขอปฏิบัติในนโยบายดังกลาว คือ 

1) การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรเขาทำงานโดยไมจำกัดจาก อายุ เพศเช้ือชาติ สัญชาติ ความพิการ ศาสนา โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติท่ีตองการตามตำแหนงงานท่ีรับสมัคร 

2)  การจายคาตอบแทนสำหรับชายและหญิงท่ีเทาเทียมกันในลักษณะงานมคีุณคาเทากัน 

3) การพัฒนาบุคลากรอยางท่ัวถึง เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของตำแหนงและ

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

4) การกำหนดและเปดเผยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนท่ีรับรูและเปดเผยผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานใหพนักงานทราบอยางโปรงใสและเปนธรรม 

5) การสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในสายงานอาชีพดวยการพัฒนาฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

6) การสงเสริมใหพนักงานเติบโตอยางยั่งยืนดานคุณธรรม จรยิธรรมในบุคคลเพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนาใหเปน

คนดีและคนเกง พัฒนาความรู ความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตองานและบริษัท รวมท้ังสงเสริมใหมีการแสดงออกถึง

การมี คุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม 

ในป 2564 เด็มโกดำเนินงานสานตอตามแผนงาน DEMCO : 2020 – 2022 Year of Organization Development 

โดยมเีปาหมายเพ่ือสรางรากฐานใหแข็งแกรง โดยการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ของเด็มโก ใหมี

ตนทุนท่ีเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตวัไดภายใตปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการปรับรากฐาน

สำคัญ 4 ดาน คือ 
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การปรับรากฐานสำคัญดานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

 

• การพัฒนาปรับปรุงดานการคดัเลอืกและสรรหาบุคลากร 

(Recruitment Transformation) 

1) เพ่ิมชองทางในการสรรหาบุคลากรในตำแหนงงาน

บริหารและตำแหนงงานท่ีมีคุณสมบัติพิเศษและสรร

หาไดยาก โดยใชบริการเพ่ิมเติมทางบริษัทจัดหางาน

ระดั บ ป ระ เท ศ แ ล ะภู มิ ภ าค  (Head Hunter) 

นอก เห นื อจากสื่ อ การรับ สมั ค รงาน อ่ืน  เช น 

Jobtopgun, Jobsdb ซึ่งเปนเว็ปไซตรับสมัครและ

หางานออนไลนระดับแนวหนาของประเทศท่ีมี

ตำแหนงงานกวา 14,000 ตำแหนงตอวัน  

2) ในชวงสถานการณของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19 

ทำใหเด็มโก ตองงดกิจกรรมในการดำเนินงานรับ

ส มั ค ร งา น ท า ง กิ จ ก ร ร ม  Job Fair ข อ งท า ง

ม ห า วิท ย าลั ย ช้ั น น ำ  แ ต เด็ ม โก ยั งค งส ร า ง

ความสัม พันธทางวิชาการกับคณาจารยคณ ะ

วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยช้ันนำ (Campus 

Network) เชน การเชิญคณาจารยผูเช่ียวชาญจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี  

บรรยายใหความรูเพ่ิมเติมในวิชาชีพวิศวกร เปนตน 

 

• การพัฒนาดานการธำรงรักษาทรพัยากรบุคคลเพ่ือให

พนักงาน มีความภาคภมูิใจและผกูพันตอองคกร (Loyalty 

& Bonding) 

1) สื่อสารใหความชัดเจนเก่ียวกับการทำ Employee 

Engagement Survey แกกลุมผูบังคับบัญชา กลุม

ผูบริหารและกลุมพนักงาน โดยการทำ Employee 

Engagement Survey เปนเครื่องมือหน่ึงในการ

เสริมสรางใหพนักงานรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร 

แสดงถึงความเอาใจใสดูแลพนักงานเปนอยางดี ให

พนักงานอยากรวมงานในระยะยาว และเกิดความ

จงรักภักดีตอองคกรไดในท่ีสุด นอกจากน้ันยังชวย

ทำใหพนักงานคนพบปญหาและแจงกลับสูองคกรได

อยางรวดเร็ว ทันทวงทีและชัดเจน ทำใหองคกร

สามารถแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสทิธิภาพ 

2) ปรับปรุงชองทางการสื่อสารขาวสารของเด็มโก 

เพ่ือใหพนักงานไดรับขอมูลท่ีสะดวกและแลกเปลี่ยน

ข า ว ส า ร ไ ด ม า ก ข้ึ น  เช น จั ด ตั้ ง  ไ ล น ก ลุ ม

คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน /  ไลนกลุม

พนักงานผูทำโครงการ Innovation /  ไลนกลุม

พนักงานทุกระดับ และ Facebook แจงขาวสารท่ี

เปนทางการของเด็มโก เปนตน 

3) จัดกิจกรรมและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเสริมสรางความผูกพันระหวาง

พนักงานกับเด็มโกและกับสังคมชุมชนโดยรอบอยาง

สม่ำเสมอ 

 

• การปรับปรุงพัฒนาดานการประเมินผลการปฎิบัตงิาน 

1) ใชแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน โดยเช่ือมโยง

เปาหมายการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลรวม

เปาหมายขององคกร  

2) พิจารณาเกณฑการประเมินผลพนักงานโดยกำหนด

หัวขอการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

สมรรถนะและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ผูรับการประเมิน เปนกลุมพนักงานระดับบริหาร

และพนักงานท่ัวไป 

 

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสงเสริมการเติบโตอยาง

ยั่งยืนดานคุณธรรม จริยธรรมในบุคคลเพ่ือใหพนักงาน

ไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีและคนเกง พัฒนาความรู 

ความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตองานและองคกร รวมท้ัง

สงเสริมใหมีการแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมใน

เชิงพฤติกรรม แมวาสถานการณปองกันการแพรระบาด

ของโควิด-19 ทำใหการจัดอบรม บรรยายเปนกลุมไม

สามารถทำได แตเด็มโกไดจัดหาชองทางในการสงเสริม

จริยธรรม การตอตานการทุจริต ใหแกพนักงานไดศึกษา 

ทบทวนโดยไดนำหลักสูตร HRD - E Learning ท่ีจัดโดย

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. การ

อบรมในหลักสูตร “สุจริตไทย” กำหนดใหพนักงานอบรม

พรอมไดรับวุฒิบัตรผานการอบรม 
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เด็มโก มีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน โดยมุงพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถพิเศษ ทัศนคติและ

ความมีคุณธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรเด็มโกทุกคน เพ่ือใหเกิดความสำเร็จในนโยบายดังกลาว เด็มโกจึงมีนโยบายสงเสริมให

พนักงานทุกระดับช้ัน ตั้งแตระดับพนักงานจนถึงผูบริหารระดับสูงไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถท้ังดานทฤษฎี และ

ควบคูไปกับการปฏิบัติงานจริงอยางตอเน่ืองตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดทักษะในการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเด็มโกจัดใหมีการ

ฝกอบรม  เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะดานจากคำแนะนำของผูท่ีมีประสบการณในแตละสายงาน รวมถึงการจัดใหพนักงาน

ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมการอบรมสัมมนาตามสายงานท่ีเก่ียวของอยาง

สม่ำเสมอท้ังในและนอกสถานท่ี นอกจากน้ี เด็มโกไดมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ใหกับพนักงาน รวมท้ัง

จัดใหพนักงานไดมีโอกาสพัฒนาความรูในการใชภาษาอังกฤษดวยการจัดหลักสูตรฝกอบรมภายใน และดำเนินการจัดสอนจาก

ผูบริหารและพนักงานชาวตางชาติของเด็มโก  

การพัฒนาศักยภาพท่ีมีประสิทธิภาพชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ และผลักดันใหกลุมบริษัทเด็มโกสามารถ

ประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย นำไปสูวิสัยทัศนในการเปนบริษัทไฟฟาช้ันนำดานนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล 

เด็มโกใหความสำคัญกับการพัฒนากรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียน จึงมีแนวทางพัฒนาบุคลากรของเด็มโก ดังน้ี 

(ก)  การพัฒนากรรมการบริษัท

1) เด็มโก จัดใหกรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรท่ีสงเสริม

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือเปนการพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

2) เด็ม โก  จะเปดเผยขอมูลการเขารับการพัฒนาและ

ฝกอบรมของกรรมการในปท่ีผานมา 

3) เด็มโก สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการไดรับการอบรม

และเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ ในเรื่อง

ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพ่ือให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึน 

(ข) การพัฒนาผูบริหา

1) เด็ ม โก ก ำห น ด ให มี ส ม ร รถ น ะ ส ำห รั บ ผู บ ริ ห า ร 

(Managerial Competency) เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการ

พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะ ความรู ความสามารถในการ

ทำงานใหประสบความสำเร็จ 

2) จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมและแนวทางการพัฒนาอ่ืน 

ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสมรรถนะสำหรับผูบริหาร 

ใหกับผูบริหารของเด็มโก 

(ค)  การพัฒนาพนักงาน 

1) เด็มโกกำหนดใหมีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional 

Competency) สำหรับพนักงานในแตละบทบาทงาน 

เพ่ือใช เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาพนักงานใหมี ทักษะ 

ความรู ความสามารถในการทำงานใหประสบความสำเร็จ 

2) เด็มโกสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาองคความรูใหมใน

ยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และการใชชีวิต

ทำงานในรูปแบบวิถีใหม New Normal อันเน่ืองมาจาก

สถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด - 19  โดยจัดใหมี

การเรียนรูฝกอบรมผานทาง ระบบออนไลน Zoom และ

หรือ Microsoft Team ในหลักสูตร Digital Literacy ท่ี

จัดโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 

และการอบรมในหัวขอหลักสูตร “สุจริตไทย” ซึ่งเปน

หลักสูตรท่ีไดรับการวิจัย และจัดทำข้ึนโดยไดรับความ

รวมมือของนักวิชาการ อาจารยครู และองคกรตาง ๆ ท่ี

เห็นความสำคัญของปญหาทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย 

หลายองคกรช้ันนำในประเทศไทยไดนำหลักสูตรน้ี ใชใน

การปลูกจิตสำนึก ในการตอตานทุจริตคอรรัปชัน ให

แนวทางในการดำเนินชีวิตท่ีเหมาะสม เพ่ือจะไมกระทำ

การคอรรัปชัน เชนองคกรสำนักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สำนักงานจเรตำรวจ

แหงชาติ เปนตน 

3) เด็มโกจัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานใหมท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เพ่ือใหพนักงานใหมมีความเขาใจใน

วิสัยทัศน คานิยม นโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
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ของบริษัท จรรยาบรรณ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน นโยบายการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชัน ความปลอดภัยในการทำงาน ระบบ

บริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวัสดิการท่ี

พนักงานพึงไดรับ รวมถึงการรวมกิจกรรมภาคสนามเพ่ือ

สรางเสริมพฤติกรรมบุคลากรใหสอดคลองกับคานิยมหลัก 

iDEMCO สงเสริมการทำงานรวมกันเปนทีมและปลูกฝง

ความรักในองคกรอยางยั่งยืน 

4) เด็มโกกำหนดใหหัวหนางาน ผูจัดการรวมกับพนักงาน

ผูใตบังคับบัญชา จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual   

Development Plan : IDP) ประจำป เพ่ือใหมีการพัฒนา

ทักษะ องคความรูแกพนักงาน อยางตอเน่ือง 

 

นอกจากการจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาความรูในสวนท่ีเก่ียวของกับสายงานแลว เด็มโกยังเห็นถึงความสำคญัของการให

ความรูในดานตาง ๆ ดังน้ี 

• อบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001 : 2015) โดย ดร.ชัชวาล เลิศสุโภชวณิชย จาก

บริษัทซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จำกัด เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 

• อบรมหลักสูตร “Creating Valuable Innovation เสริมสรางนวัตกรรมใหสรางคุณคา” วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรม

ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนทีมงานใหสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณคา และเกิดข้ึนไดจริง และสามารถวิเคราะห 

ประเมิน และเสนอไอเดียนวัตกรรมท่ีมีคุณคาและพัฒนาการทำงานขององคกรได วิทยากรโดยอาจารยธงชัย โรจนกังสดาล 

อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 

• อบรมหลักสูตร “กระบวนการนวัตกรรมดวยการคิดเชิงออกแบบ”  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูกระบวนการทาง

นวัตกรรม โดยใชการคิดเชิงออกแบบเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางทักษะทางความคิด และการแกประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน 

เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

• หลักสูตร “หลักการท่ัวไปของการบริหารสัญญา และความเสี่ยงของงานกอสราง” เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในหลักการ

บริหารสัญญาและการบรหิารความเสี่ยงในงานกอสราง สามารถวิเคราะหและเขาใจเทคนิคการควบคุมและติดตามแผนการ

จัดการความเสี่ยง อบรมโดยวิทยากร ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธ์ิ ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพยบัณฑิตวิทยาลัยการ

จัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564  

• อบรมหลักสูตร “ความรูเก่ียวกับกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ความรูเก่ียวกับโรคตดิตอโควิด - 19 และ

กฎหมายแรงงงานและการแรงงานสัมพันธ” โดยวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานมีความรูเก่ียวกับกองทุนประกันสังคม กองทุน

เงินทดแทน ความรูเก่ียวกับโควิด - 19 กฎหมายแรงงานและการแรงงานสัมพันธ โดยวิทยากรจากสภาองคการนายจาง 

ผูประกอบการคาไทย เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 256

การสงเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม 

การพัฒนาองคความรูเชิงนวัตกรรมจะชวยสรางมูลคาเพ่ิม

และคุณคาใหแกธุรกิจและสังคม อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน

แสดงศักยภาพของตนเอง ในป 2564 เด็มโก ไดริเริ่มโครงการสงเสริม

น วัตกรรมองค ก ร  (Innovation Year) โดย ใช ช่ื อ โครงการว า 

“Innovation Program 1 : 1 : 1” ซึ่งหมายถึง 1 ป 1 สายงาน มี

โครงการ Innovation นำเสนออยางนอย 1 โครงการ ไดรับความ

สนใจจากพนักงานสงโครงการเขารวมประกวดจำนวน 9 กลุมซึ่งเปน

โครงการท่ีสะทอนความคิดสรางสรรคและความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการทำงานจนสามารถตอ

ยอดเปนนวัตกรรมองคกร 
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ทีมชนะเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทนวัตกรรมท่ีคิดคนข้ึนใหม ไดแก โครงการการเช่ือม

กราวร็อดขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 ม. ดวยเครื่องตัดแกส 

ตามราง" ฝายผลิต บริษัท DEMCO POWER โรงงานลพบุรี 

ซึ่งริเริ่มจากปญหาดานคุณภาพเน่ืองจากเดิมเราใชพนักงานใน

การเช่ือม บางครั้งแนวเช่ือมไมสม่ำเสมอพนักงานเกิดความ

เมื่อยลาและเจ็บตา ประกอบกับไดจำนวนช้ินงานไมทันตอ

ความตองการของลูกคา ทำใหเสียโอกาส ไมสามารถรับงาน

เพ่ิมได พนักงานเลยไดรวมกันระดมความคิดในการแกปญหา

โดยไดนำเสนอเครื่องตัดแกสตามรางท่ีไมไดใชงานแลวนำมา

ติดหัวเช่ือม 2 หัว เพ่ือเพ่ิมจำนวนใหสามารถเช่ือมงานได

จำนวนท่ีมากข้ึน ผลการดำเนินงานสามารถผลิตช้ินงานได 

มากกวาวิธีการเดิมเฉลี่ย 60 ตัว / 1 จุดเช่ือม สามารถ

ประหยัดเวลาในการเช่ือมลง 9.6 นาที / ตัว ทำใหตนทุน

คาแรงผลิตลดลง เฉลี่ย 12.22 บาท / ตัว โครงการน้ีชวยให

บริษัท DEMCO POWER โรงงานลพบุรีสามารถเปนผูชนะ 

Bidding งานกราวดร็อด ไดงานเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน  

จำนวน 48,687 ตวั 

 

 

รองชนะเลศิ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ การประยุกตใชโปรแกรม PDF มาใชในการ

ตรวจสอบความถูกตองของแบบแปลนและรายการ

คำนวณ เพ่ือชวยลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากร

ของบริษัท  เชน  กระดาษ หมึกพิมพ และลดคาใชจาย

ในสวนของคาวัสดุอุปกรณสำนักงานลง โดยไดนำเอา

ความสามารถของโปรแกรม PDF มาประยุกตใชในงาน

ออกแบบดานวิศวกรรมโยธาโดยเริ่มทดลองใชเมื่อวันท่ี 1 

เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน

สามารถลดการปริ้นกระดาษลงไดท้ังสิ้น 3,658 แผน

เทียบเทากับกระดาษ 7.32 รีม คิดเปนเงิน 1,830 บาท 

และลดการใชหมึกพิมพ 0.21 ตลับหมึก 

 คิดเปนเงิน 1,680 บาท

การดูแลและสรางการมีสวนรวมใหกับพนักงาน 

เด็มโกถือวาพนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุด เปนผูขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จและการพัฒนาอยางยั่งยืน การ

ดูแลพนักงานใหเกิดความผูกพันกับองคกร และการสรางองคกรใหทุกคนอยากรวมทำงานดวย จึงเปนประเด็นสำคัญ เด็มโกจัดใหมี 

“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” ตาม พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 ดวยวิธีการเลือกตั้งผูสมัครเปนตัวแทนของ

พนักงานและไดรับการลงคะแนนคัดเลือกจากพนักงานดวยกัน เพ่ือทำหนาท่ีเปนตัวแทนของพนักงาน ใหคำปรึกษา เสนอแนะ

ความเห็นแกนายจาง รวมไปถึงรวมหารือกับนายจางเพ่ือจัดสวัสดิการ และสภาพการทำงานแกพนักงานอยางเหมาะสมและท่ัวถึง 

รวมไปถึงการดูแล ตรวจสอบ และควบคุม เพ่ือใหสวัสดิการท่ีมีอยูบังคับใชไดจริง และเปนประโยชนแกพนักงานทุกระดับเทาเทียม

กัน เปนชองทางเพ่ือชวยใหความคิดเห็นของพนักงานไดรับการรับฟง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

ประกอบดวยตัวแทนฝายพนักงานจำนวน 8 คนท่ีมาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี 2 ป นับจากวันท่ีไดรับการ

แตงตั้ง 
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เด็มโกมุงมั่นในการเปนสถานประกอบการท่ีมีระบบบรหิารจัดการดานแรงงานท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคมธำรง

รักษาบุคลากร สรางสรรสวัสดิการและแรงงานสมัพันธสูระดับประเทศ : สถานประกอบกิจการดเีดนดานแรงงานสัมพันธและ

สวัสดิการแรงงานระดับประเทศ สามารถเปนตนแบบใหกับสถานประกอบกิจการอ่ืน ๆ นำไปใชเปนแบบอยางในการพัฒนาองคกร

ใหดียิ่งข้ึนท้ังในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และขวัญกำลังใจของลูกจาง  ในป 2564 จึงไดเขารวมการเสนอช่ือเพ่ือรบัการคดัเลือก

เปนสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสมัพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจำป 2564 จาก สำนักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน จังหวัดปทุมธานี  

 ผลการพิจารณา เดม็โกไดรบัการคดัเลือกใหเปนสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน

ระดับประเทศ ซึ่งแมในการเขายื่นประกวดเปนปแรกท่ีตั้งเปาหมายเพียงผานเกณฑในระดับจังหวัด แตจากคะแนนการประเมินท่ีสูง 

อยูในระดับประเทศไดในปแรกท่ียืน่ประกวด นับเปนความภาคภูมิใจของฝายจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน สายงาน

ทรัพยากรบุคคล และกลุมพนักงานทุกระดับช้ัน 

 

สานตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานอยางตอเนื่อง (Empolyee Engagement) 

เด็มโกมีการสำรวจความผูกพันตอองคกรของพนักงาน (Employee Engagement) ปละ 2 ครั้ง ดวยความโปรงใส 

นาเช่ือถือ ท้ังดานความเปนอิสระและเก็บรักษาความลับในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือใชพัฒนาปรับปรุง ปจจัยดาน

ตาง ๆ  ในสวนหลัก ๆ คือความผูกพันของพนักงาน และปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันหรือความพึงพอใจของพนักงาน เชนความ

ภูมิใจในองคกร โอกาสในหนาท่ีการงาน คุณภาพของชีวิตการทำงาน รวมท้ังสรุปและวิเคราะหผลอยางเปนกลางโดยมีนโยบายนำ

เสียงสะทอนจากพนักงานมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดกิจกรรมสรางสรรค และพัฒนาองคกรใหมีมาตรฐาน ดูแลพนักงาน

เทียบเทาบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะมีความเช่ือวา “พนักงาน” คือกลไกสำคัญท่ีทำใหกลุมบริษัทเด็มโกเติบโตอยาง

ยั่งยืน คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ป 2560, 2561, 2562  2563 และ 2564 มีระดับคะแนนท่ีสะทอนถึง

ความพึงพอใจและความผูกพันท่ีมีตอหนวยงานของตนและของบริษัทอยางตอเน่ืองในระดับดีมาโดยตลอด ตั้งแตเริ่มทำการสำรวจ

โดยไดคะแนนท่ี 3.72, 3.74, 3.74, 3.83 และ 3.93 สูงตอเน่ืองเปนลำดับ  

ท้ังน้ีเด็มโกไดพยายามสื่อสารทิศทางธุรกิจ ความเคลื่อนไหวในองคกรและขาวสารตาง ๆ ใหพนักงานทราบเปนระยะผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางความเขาใจของทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงท่ีตองเกิดข้ึนและการสรางแรงบันดาลใจใหกับ

พนักงานในการทำงานการบริหารคาตอบแทนและการรักษาพนักงาน 

เด็มโกไดทำการสำรวจคาตอบแทน (Salary Survey) ระหวางอุตสาหกรรมใกลเคียง เพ่ือนำมาทบทวนและปรับปรุง

หลักเกณฑคาตอบแทนใหเหมาะสม รวมถึงศึกษาการบริหารคาตอบแทนใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการของพนักงานรุน

ใหม และการจายคาตอบแทนระยะยาว 

 

รูปแบบการประเมินผล 

เด็มโกมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางครบถวน โดยใช

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) ท่ีสอดคลองกับแผนธุรกิจ

ของเด็มโก โดยเกณฑการประเมินไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับระดับของพนักงาน ซึ่งพนักงานรับทราบลวงหนา ภายหลังการ

ประเมิน ผูบังคับบัญชาจะทำการสื่อสารใหพนักงานทราบและใหคำชมเชยในสิ่งท่ีพนักงานปฏิบัติไดดี รวมท้ังคำแนะนำเพ่ือ

ปรับปรุงในสิ่งท่ีพนักงานยังสามารถพัฒนาได ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชนตอตัวพนักงานและตัวองคกร 

การจัดการความรู 

เด็มโกสงเสริมการเรยีนรูของพนักงาน โดยกำหนดใหมีการกำหนดองคความรูองคกร สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน

การเรยีนรู รวมถึงติดตามประเมินผล และปรบัปรุงกระบวนการจดัการความรูภายในองคกรอยางตอเน่ือง รวมถึงพัฒนารูปแบบ / 

เครื่องมือในการจัดการความรูองคกร เชน จัดใหมีการเรยีนรูฝกอบรมผานทางระบบออนไลน Zoom และ/หรือ Microsoft Team 

ในชวงท่ีมีการระบาดของโควิด - 19  
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องคความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของพนักงาน 

เด็มโกใหความสำคัญกับพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีพนักงานควรไดรับ ควบคูไปกับ

สวัสดิการท่ีดี นอกจากจะดึงดูดใหมีผูตองการมารวมงานกับเด็มโกแลว ยังมีสวนชวยในการรักษาพนักงานปจจุบันไวกับเด็มโก 

สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานท่ีดีข้ึนขององคกรอีกดวย นอกจากสวัสดิการตามท่ีกฎหมายกำหนดแลว เด็มโกยังจัดสวัสดิการ

อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม และเปนประโยชนตอพนักงาน ครอบคลุมถึงดานสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เวลา

พักผอนสวนตัว การวางแผนการออมกอนการเกษียณ  ซึ่งการสื่อสารภายในองคกรเปนเรื่องยุงยาก ดวยจำนวนพนักงานจำนวน

มาก เด็มโกจึงใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รับหนาท่ีเปนหูเปนตาในการตรวจสอบและควบคุมใหสวัสดิการท่ีมีอยูใชได

จริง และเปนประโยชนตอพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน อาทิเชน บริษัทไดจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนใหกับพนักงานทุก

ระดับในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของพนักงาน ดังน้ี 
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ดานการเงิน 

 ประธานกรรมการบริษัท ไดสนับสนุนเงินเพ่ือมอบใหเปนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน กลุมบริษัท เด็มโก จำกัด 

(มหาชน) อยางตอเน่ืองเปนประจำทุกป โดยในป 2564 เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 200,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เด็มโกจัดใหมสีวัสดิการเงินกูยมืฉุกเฉินสำหรับพนักงาน เพ่ือไวสำหรับหมุนเวียนในกองทุนสำหรับพนักงานท่ีมีความเดือดรอน

ในกรณีฉุกเฉิน  

 โครงการเตรยีมความพรอมเพ่ือการเกษียณอาย ุ

        เด็มโกไดเห็นความสำคัญของพนักงานท่ีไดทุมเทกำลัง และมีความจงรักภักดีกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน จึงไดพัฒนา

แผนการหลังการเกษียณอายุใหกับพนักงานเตรียมสิ้นสุดอายุงานตามวาระ  และใหความรูดานประกันสังคม   

 

ดานสุขภาพกายและใจ 

โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสรมิสรางดานสุขภาพกายและใจ ดังน้ี 

 มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีในบริเวณบริษัท ปรับปรุงอุปกรณ โตะเกาอ้ี

ในโรงอาหาร สถานท่ีพักผอน ปลูกตนไม จัดทำสวนหยอมให

สวยงาม 

 จัดสวัสดิการใหพนักงานกลุมบริษัทเด็มโกไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจำป โดยมีโรงพยาบาลเปาโลรังสิต ใหบริการตรวจสุขภาพ 

ท่ีหองประชุม สำนักงานใหญเด็มโก เพ่ือเปนการอำนวยความ

สะดวกใหกับพนักงาน 

 สงเสริมใหมีกิจกรรม ลดพุง ลดโรค เปนกิจกรรมท่ีจุดประกายใหพนักงานหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากข้ึน 
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การสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 

 ไดขอรับสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จัดทีมเจาหนาท่ีเขามาฉีดพนยาฆาเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

ท้ังภายในและภายนอกทุกพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับพนักงาน  

 สนับสนุนใหพนักงานในกลุมธุรกิจเด็มโกฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งมีจุดใหบริการฉีดวัคซีน 

ท่ีศูนยฉีดวัคซีนประกันสังคม ณ บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลปทุมธานี 

 เด็มโกจัดเตรียมกลองรอดตาย เพ่ือมอบใหกับพนักงานท่ีติดเช้ือจากสถานการณการระบาดของโรค COVID - 19  

 แจกหนากากอนามัยใหกับพนักงานทุกคนเพ่ือสวมใสปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

 จัดใหมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิ เพ่ือคัดกรองผูมาติดตอและ

ผูปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานจากบาน (Work from Home) 

 สงเสริมการรักษาระยะหางทางสังคม 

 การรกัษาความสะอาดของจุดสัมผัสท่ีใชรวมกัน 

 ระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference) 

 

 

 

 

 

 

การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

เด็มโกเปดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอกังวลของพนักงาน หากมีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวาง

พนักงานกับผูบังคับบัญชา ในดานการปฏิบัติงาน พนักงานมสีิทธิรองทุกข (Whistle Blower) ผานชองทางท่ีหลากหลาย เชนกลอง

รับฟงความคิดเห็น จากแบบสอบถาม Employee Engagement Survey โดยผูท่ีรับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ และ

ข้ันตอนท่ีกำหนดไว และหากพิสจูนไดวากระทำไปโดยสุจรติจะไดรับความคุมครองโดยไมสงผลกระทบใด ๆ ซึ่งเดม็โกจะไมถือเปน

การเลิกจาง หรือการพิจารณาลงโทษท่ีจะสงผลเสยีตอพนักงานหรือผูท่ีเก่ียวของแตประการใด 
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เด็มโกใหความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสวัสดภิาพของพนักงานทุกคนรวมถึงผูรับเหมาท่ีทำธุรกิจรวมกับบริษัท เด็มโก

ตระหนักวาการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึงการฝกอบรมพนักงานเก่ียวกับมาตรฐานความ

ปลอดภัยอยางตอเน่ือง ถือเปนมาตรการและการจัดการปองกันการเกิดเหตุท่ีไมคาดคิดท่ีไดผลดีและมปีระสิทธิภาพ ซึ่งลวนนำไปสู

วัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองคกร สงเสริมความมั่นใจและกำลงัใจของพนักงาน นอกจากน้ีการจดัการดานอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัยท่ีดียังชวยลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจอันเน่ืองมาจากเหตุการณดานความปลอดภัย  

เด็มโกมุงมั่นในการดำเนินกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานภายใตคำขวัญ 

“มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององคกร” โดยกำหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบาย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของเด็มโกอยางเครงครัด ภายใตกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549) และ

กำหนดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)  ซึ่งประกอบดวย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจางแตงตั้ง) 

กรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 

(จป.วิชาชีพ) เปนกรรมการและเลขานุการ โดยกำหนดใหมีการจัดประชุมอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้ง เพ่ือรายงานและรับ

ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการทำงาน ตอเด็มโก พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงมีการติดตามผล

ดำเนินงานดานความปลอดภัยอยูเสมอ และนำขอมูลไปใชในการวางแผนการดำเนินงานตอไป 



52 

 

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

1. บริษัทถือวาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ 

โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ อยางเครงครัด และถือเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาการประเมินผล

ประจำป 

2. บริษัทใหการสงเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงานท้ังทางดาน

งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอ่ืน ๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

3. บริษัทถือวากฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ ขอกำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเปนมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานท่ีตองปฏิบัติดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

 

สรุปผลการดำเนินงานในป 2564 

 

 

 

 

จำนวนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานแตละระดับ 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. กลุมบริษัทเด็มโก ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ โดยจดัทำขอกำหนดและมาตรฐานทางดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ท่ีมีมาตรการไมนอยกวาท่ีกฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล 

พนักงานตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงานท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. กลุมบริษัทเด็มโก จะดำเนินการเพ่ือควบคุมและปองกันความสูญเสยีในรปูแบบตาง ๆ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคภีัย การ

บาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทำงาน ทรัพยสินสญูหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม

ถูกวิธี และความผดิพลาดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีปลอดภยัตอพนักงานของกลุมธุรกิจ

เด็มโก จดัใหมีอุปกรณความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการซักซอมแผนงานดานความปลอดภัยเปนประจำ 

ท้ังน้ีถือเปนหนาท่ีรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ โดยปฏิบัตติามข้ันตอนท่ีกำหนดไว 

3. ประเมินความเสี่ยงกอนเริม่การทำงาน รวมถึงตองศึกษาขอมลูตาง ๆ เก่ียวกับสภาพการทำงานท่ีไมปลอดภัย หรืออาจเปน

อันตราย เพ่ือวางแผนหรือเตรียมการปองกันท่ีเหมาะสม 

4. หากพบเห็นสิ่งผดิปกติท้ังจากเครือ่งจักร อุปกรณ และสถานท่ีในบรเิวณท่ีทำงาน ใหยุติการปฏิบัติงานเทาท่ีทำไดช่ัวคราว เพ่ือ

แจงผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และหนวยงานผูรับผิดชอบเพ่ือดำเนินการแกไขหรือวางแผนแกไขตอไป 

5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและชุมชนรอบดาน โดยกลุม

บริษัทเด็มโก จัดใหมีการประชาสมัพันธและสื่อสารเพ่ือสรางความรูความเขาใจ และเผยแพรขอมลูใหกับพนักงานของกลุม

บริษัทเด็มโก พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ 
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  ระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

1. การติดตาม ตรวจวัดและการควบคุมการปฎบัิต ิ

เด็มโกใหความสำคญัและมุงเนนมาตรการเชิงปองกันในการปฏิบัตงิานใหปลอดภยั ตองเริ่มตนท่ีผูปฏบัิติงานตองอยูในสภาพ

ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน เชน ตองไมมีสารเสพติด แอลกอฮอล เปนตน เราจึงจัดใหมีการสุมตรวจวัดแอลกอฮอล และสาร

เสพติดในผูปฏิบัติงาน 

• การตรวจสภาพความพรอมกอนปฏิบัติงาน 

• ตรวจวัดแอลกอฮอล 

2. การติดตามตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหมั่นใจวาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย ไดถูกนำไปปฏิบัติสอดคลองตามมาตรฐานท่ีบรษัิทกำหนด รวมถึงการ

ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอพนักงานและชุมชนใกลเคียงท่ีทางเดม็โก ดำเนินโครงการ  

3. การสื่อสารความปลอดภัยและการสรางความตระหนัก 

เพ่ือกระตุนใหผูปฏิบัติงานไดเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภยัและสรางจติสำนึกแหงการระมัดระวังการทำงาน ทุก

โครงการจะจัดใหหัวหนางาน เจาหนาท่ีความปลอดภัย ผูบริหารโครงการ ไดผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบงปน

ประสบการณในระหวาง Safety Morning Talk  รวมถึงพูดคุยมาตรการปองกันตามแผนควบคมุและจัดการความเสีย่งใน

กลุมยอยกับผูปฏิบัติงานกอนเริ่มงาน 
 

     

    การดำเนินงานดานความปลอดภัย

กลุมบริษัทเด็มโกมีความปรารถนาและมุงมั่นในการจัดการใหกระบวนการทำงานมีสภาพการทำงานท่ีปลอดภัย และมี

สภาพแวดลอมท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอผูเก่ียวของกับกระบวนการทำงานท่ีปลอดภัย และตระหนักดีวาสภาพแวดลอมในการ

ทำงานและสุขภาพอนามัยท่ีดีของพนักงาน จะชวยสงเสริมใหมีการทำงานอยางปลอดภัย และมีความสุขในการทำงาน จึงดำเนิน 

การควบคุมความปลอดภัยอยางเครงครัด และในป 2564 เด็มโกมีการดำเนินการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สงเสริมการฝกอบรม ใหความรูดานความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหแก

พนักงานโดยการฉายวิดีทัศน (Clip) ดานความปลอดภัย 

 สงเสริมใหมีการรายงานสภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Near 

Miss) เพ่ือปรับปรุงแกไข หรอืเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

 สงเสริม รณรงค พนักงานท่ีข่ีจักรยานยนตใหสวมหมวก

นิรภัย ภายใตโครงการ “ขับข่ีใกล ไกล เราสวมหมวก

นิรภัย 100%” 

 จัดใหมีการ Safety Talk แกพนักงานแตละโครงการใน

ตอนเชากอนการปฏิบัติงาน โดยเจาหนาท่ีความปลอดภัย

ทำการแจงแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพ่ือช้ีแจงความ

เสี่ยง จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับการ

ทำงานในแตละวัน เพ่ือใหแรงงานมีความระมัดระวังเพ่ิม

มากข้ึน 

 มีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (หมวกนิรภัย 

รองเทา แวนตานิรภัย ฯลฯ) 

 ผู รับ เหมาต องมีมาตรการด านความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีเด็มโกกำหนด 

 ติดตัง้ปายสัญลักษณ ปายเตือนภัย  และ

ปายขอควรปฏิบัติการทำงานภายใตภาวะ

อันตรายตาง ๆ บริเวณพ้ืนท่ีกอสราง 
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 สื่อสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมายเก่ียวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทำงาน ใหพนักงานไดเรยีนรู และจดจำเพ่ือความปลอดภัย

ในการทำงาน 

 จัดใหมีการตรวจสอบความพรอมใชงานของเครื่องมือ 

อุปกรณ เพ่ือใหเกิดความปลอดภยัตอชีวิตและทรัพยสิน 

 มีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานถึงกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และวิธีการปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในการ

ทำงาน 

 ดำเนินการปองกันพาหะนำโรค (ปลวก มด แมลงสาบ ยุง 

และหนู) ซึ่งดำเนินการทุกเดือน 

 เพ่ือใหพนักงานเขาใจถึงการใชอุปกรณเซฟตี้ตาง ๆ ไดงาย

และเขาใจมากข้ึน เด็มโกจึงผลิตคูมือการดำเนินงานดาน

ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมโครงการ  (Safety and 

Environment Operation Guideline for Construction) โดยผลิต

เปนรูปเลมหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาไดสะดวก 

แจกจายใหพนักงานไดเห็นภาพ และเขาใจไดงายข้ึน ซึ่ง

เปนการยกระดับการจดัการดานความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานโครงการให

เปนระบบมากข้ึน

  
  

หลักสูตร “การบริหารแรงงานสัมพันธสำหรับหัวหนางาน”  

 

บริษัท จัดอบรมหลักสตูร "ความปลอดภัยอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอมในการทำงานสำหรบัลูกจางท่ัวไปและลูกจาง

เขาทำงานใหม" ในสถานประกอบกิจการ เพ่ือปฏิบัตติาม

กฎหมายและเพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทำงาน สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยวิทยากร

ชำนาญการคณุรุจน เฉลยไตร จากบริษัท เพอรเฟค เซฟตี้ 

เทรนน่ิง แอนด คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 

2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมใหญบริษัท 

เด็มโก จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับพนักงานท่ัวไปและพนักงานใหม 

ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยวิทยากรชำนาญการ 

นายรจุน เฉลยไตร จากบริษัท เพอรเฟค เซฟตี้ เทรนน่ิง แอนด คอนซัลติ้ง จำกัดเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 
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 จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารแรงงานสัมพันธสำหรับหัวหนางาน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมในระดับ

หัวหนางาน ไดเรียนรูขอกฎหมายคุมครองแรงงาน และการบริหารแรงงานสัมพันธ การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุในงาน 

โดยนายปยะฉัตร ธานีเจตน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

 เขารวมกิจกรรมของโครงการ สสวท. เรื่องการพัฒนาสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานระบบ

จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (TOSH – OSHMS : 2019) 

 จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเก่ียวกับปนจั่น” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนความรูใหพนักงาน

ผูปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับปนจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือตาม

หลักสูตรท่ีกฎหมายกำหนด เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงข้ันตน” ใหกับพนักงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

สอดคลองตามท่ีกฎหมายกำหนดใหนายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกซอมแผนปองกัน 

และระงับอัคคีภัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหนายจางตองจัดใหลูกจางไมนอยกวา 40% 

ของจำนวนลูกจางในแตละหนวยงาน ภายในสถานประกอบกิจการไดรับการเขาฝกอบรม

ดับเพลิงข้ันตน  เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 “การซอมอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการประจำป 2564” 

 

บริษัทจัดใหมี “การซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟในสถานประกอบการประจำป 2564” เพ่ือใหพนักงานมีความ

พรอมสามารถหนีไฟ และชวยชีวิตผูประสบภัยได

อย างปลอดภัย พรอม ท้ั งกำหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบบุคลากรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมตามแผน

ฉุกเฉิน เพ่ือใหรูและสามารถควบคุมสถานการณ

ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินไดตามข้ันตอนการปฏิบัติ 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอผูรวมงานไดทันเวลา เมื่อวันท่ี 

9 ธันวาคม 2564 ณ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)
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การเช่ือมโยงชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม

กลุ มบ ริ ษั ท เด็ ม โก ได ให ค วามสำคัญ กับความ

รับผิดชอบตอสงัคม ซึ่งหมายถึง การดำเนินกิจกรรมขององคกร

ท้ังภายนอกและภายในท่ีคำนึงถึงผลกระทบตอตัวองคกร สังคม 

และสิง่แวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดการอยูรวมกัน

ในสังคมอยางเปนสุข ดังน้ันการดำเนินการอยางมีความ

รับผิดชอบตอสงัคมจึงเปนสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการองคกร

ใหพัฒนาไปสูการเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหความรับผิดชอบตอ

สังคมเปนสวนหน่ึงของนโยบายแผนงานและกระบวนการ

ดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือท่ีจะสราง

มูลคาเพ่ิมใหกลุมบริษัทเด็มโกในอนาคต โดยในปจจุบันได

กำหนดแนวทางปฏบัิติไวเบ้ืองตน คือในการสรางสรรคองคกรท่ี

มีความสามารถในการทำกำไร ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืนน้ัน 

เด็มโกจะตองพิจารณาถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ังตองบริหารจัดการองคกรใน

รูปแบบท่ีจะเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของเด็มโก

ควบคูไปกับการสรางสรรสิ่งท่ีดีใหแกเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดลอม ของผูท่ีมีสวนไดเสียของเด็มโก ไมวาจะเปน

พนักงาน ลูกคา ผูผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน หรือสังคมใน

วงกว าง เพ่ื อ ให ก ารดำเนิน กิจการขององค กรประสบ

ความสำเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำเนินการอยางถูกตองและ

จริงจัง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาจะสามารถดำเนินการใหบรรลุ

เปาหมายเปนไปตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีกำหนดไว สราง

ความมั่นใจตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรอยางแทจริง โดยเดม็โกมี

ความมุงมั่นท่ีจะใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการ

เติบโตท่ีสมดุลและมั่นคงในอนาคต  

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการความ

ยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน และให

ตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนจากผูบริหารของเด็มโกเพ่ือ

สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการความยั่งยืน โดย

คณะกรรมการความยั่งยืนจะเปนผูกำหนดกรอบทิศทาง กล

ยุทธ และนโยบายทางดานความยั่งยืน เพ่ือใหมั่นใจวาการ

ดำเนินการตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธในการดำเนิน

ธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก มีการบูรณาการกรอบและประเด็น

ความยั่งยืนท่ีสำคัญ (Materiality) และแนวทางสูการพัฒนาความ

ยั่งยืนท่ีมีความชัดเจน ในขณะท่ีคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน

จะทำหนาท่ีแปลงนโยบายไปสูแผนการปฏิบัติและทำหนาท่ี

กำกับดูแลใหฝายงานทางดานความยั่งยืนดำเนินการตามแผน

และแนวปฏิบัติท่ีวางไว บุคลากรในองคกรตั้งแตระดับกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน มีสวนรวมในการนำพาใหธุรกิจกาวไป

ขางหนา และเติบโตไดอยางยั่งยืน ทำใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจได

วากลุมธุรกิจเด็มโกดำเนินงานอยูบนพ้ืนฐานของการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน และ

พัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการดำเนิน

ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม 
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สำหรับนโยบายความรับผิดชอบของสังคม เด็มโกใหความสำคัญกับปจจัยแหงความสำเร็จท่ีใชเปนแนวทางในการบริหาร

ใหเกิดความยั่งยืน ดานตาง ๆ ไดแก 

1. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

2. การตอตานการทุจรติคอรรปัชัน 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัตติอพนักงานอยางเปนธรรม 

5. ความรับผดิชอบตอนักลงทุนและผูถือหุน 

6. การดำเนินการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และสงัคม 

 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1. กลุมธุรกิจเด็มโก มุงมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ บนพ้ืนฐานความรับผดิชอบตอชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางและรักษาภาพลักษณและช่ือเสียงท่ีดี รวมท้ังความนาเช่ือถือขององคกร เพ่ือใหไดรับการ

ยอมรับและความไววางใจจากชุมชนและสังคม ในภาพรวมอันจะนำไปสูความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและ

เติบโตอยางยั่งยืนของกิจการ 

2. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมและชุมชน ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศตามความเหมาะสม 

3. มีสวนรวมในการทำกิจกรรมอันเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมเพ่ือเสรมิสราง

คุณภาพชีวิตใหกับผูมสีวนไดเสีย 

4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของ กลุมธุรกิจเดม็โก มีจติสำนึกท่ีดีและมีความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

5. การสงเสริมธรรมาภิบาลและจรยิธรรม 

6. ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล ในการดำเนินการตามมาตรฐาน และรายงานขอมลูท่ีเก่ียวกับการฝาฝน หรือการ

ไมปฏิบัตติามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ เพ่ือชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม  

7. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และความปลอดภยั กอนเริ่มการ

ทำงาน หรือการลงทุน หรือรวมทุนในกิจการใด ๆ เพ่ือวางแผนหรือเตรียมการปองกันท่ีเหมาะสม  
 

ในป 2564 เด็มโกจัดกิจกรรมสงเสริมจรยิธรรมใหพนักงาน เพ่ือสรางจิตสำนึกท่ีดี มีจริยธรรมในการทำงาน สามารถสราง

สุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมท้ังใหความสำคญักับการมสีวนรวมในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

ควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม สรุปไดดังน้ี 

 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม ภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคสนาม (Walk Rally) วัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานทราบถึง

โครงสรางการบริหารงานของเด็มโก ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ความ

ปลอดภัยในการทำงาน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวัสดิการท่ีพนักงานพึงไดรับ รวมถึงการรวม

กิจกรรมภาคสนามเพ่ือสรางเสริมพฤติกรรมบุคลากรใหสอดคลองกับคานิยมหลัก iDEMCO สงเสริมการทำงานรวมกันเปน

ทีมและปลูกฝงความรักในองคกรอยางยั่งยืน 

 สรางวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมใหเขมแข็ง โดยจัดใหมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชันและ

เสริมสรางจริยธรรมในองคกร” โดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ เพ่ือสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมใหกับคณะผูบริหาร และพนักงานขององคกร เมื่อวันท่ี 7 

กันยายน 2564 
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ไดรับเลือกใหเปนศูนยประสานงานทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  นายชัยวัฒน ช่ืนโกสุม ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี  พรอมท้ัง

ผูบริหารกระทรวงแรงงาน ผูบริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหนาสวนราชการจังหวัดปทุมธานี เจาหนาท่ีสำนักงานประกันสังคม 

ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมการใหบริการศูนยประสานงาน โดยมีกรรมการ ผูบริหารเด็มโก ใหการตอนรับเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เพ่ือแสดงออกซึ่งความจงรักภกัดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  

ณ หองโถงสำนักงานใหญเด็มโก 
 

 

การรวมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เปนกิจกรรมการรักษาและ

อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีของไทย แมจะงดกิจกรรมท่ีมีการ

รวมคนในหมูมาก ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโค

วิด - 19 เด็มโกไดสงตัวแทนพนักงานในการถวายเทียนพรรษา 

ณ วัดดาวเรือง ท่ีอยูใกลสำนักงานใหญ เพ่ือสืบทอดประเพณี

สำคัญอยางตอเน่ือง 
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 การบริจาคโลหิต เปนการสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาส

บำเพ็ญประโยชนตอสังคม เสียสละบริจาคโลหิตเพ่ือเปน

ประโยชนตอเพ่ือนมนุษย โดยพนักงานไดเขารวมบริจาค

โลหิตตามท่ีเด็มโกรวมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาล

ราชวิถี ไดมาจัดบริการให ท่ีสำนักงานเด็มโก  โดยได

ดำเนินการตอเน่ืองเปนปท่ี 10 ซึ่งในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด - 19 ทำใหไมสามารถบริจาคโลหิตได

ตามกำหนด ในชวงเวลาปกติจะมีการดำเนินการเปน

ประจำปละ 4 ครั้ง โดยในป 2564 เด็มโกสามารถจัดใหมี

การบริจาคโลหิตไดเปนจำนวน 2 ครั้ง คือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 และวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพนักงาน ผูบริหารของ

บริษัทรวมบริจาคโลหิต จำนวนท้ังสิ้น 71 คน ไดปริมาณโลหิตรวม 31,600 ซีซี แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของพนักงานในการ

บำเพ็ญประโยชน เสียสละบริจาคโลหิตเพ่ือเปนประโยชนตอเพ่ือนมนุษย  
 

             เด็มโก จิตอาสา  

ใหพนักงานเด็มโกรวมบริจาคเสื้อผา หนังสือ กระเปา รองเทา เครื่องใชไฟฟาเกา ของเลน ในโครงการ “เหลือ – ขอ เปลี่ยน

สิ่งของเปนคาเทอมใหนอง ๆ มูลนิธิบานนกขมิ้น” เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมน้ีถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมเพ่ือ

สังคมตามนโยบายของเดม็โกท่ีใหความสำคัญกับการสงเสริมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลอืผูดอยโอกาสทางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริจาคส่ิงของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธ ิ

    ผูบริหาร พนักงาน รวมกันบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ แกมูลนิธิ

มิตรภาพสงเคราะหบานพักคนชราหญิงติวานนท จังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานสวัสดิการคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 
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 ตัวแทนเด็มโก มอบหนากากอนามัย สเปรย และเจล

แอลกอฮอลใหกับองคการบริหารสวนตำบลสวนพริกไทย 

จังหวัดปทุมธานี เน่ืองในโอกาสครบรอบวันกอตั้งบริษัท 

เด็มโก จำกัด (มหาชน) ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท เด็มโก  เพาเวอร จำกัด (โรงงานลพบุรี) มอบ

อุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร หนากากอนามัยและกลอง

รอดตาย ใหกับโรงพยาบาลหนองมวง จังหวัดลพบุรี เมื่อ

วันท่ี 9 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด รวมใจตานภัย COVID - 19 

และเพ่ือเปนการรวมรณรงค ใชเทาเหยียบ - งดมือจับ - 

ระงับเช้ือ - เพ่ือตัวเรา โดยไดจัดทำอุปกรณจายเจล

แอลกอฮอลแบบเทาเหยียบ สงมอบใหกับนายชัย ภูเจริญ

ชัยวรรณ นายอำเภอหนองมวง ณ ท่ีวาการอำเภอหนอง

มวง สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองมวง โรงพยาบาลหนอง

มวง และวัดบานใหมโสพิมพ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันท่ี 26 

มกราคม 2564 

 

 นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ ไดมอบหมาย

ใหตัวแทนเด็มโกมอบเครื่องคอมพิวเตอรจำนวน 5 เครื่อง 

พรอมท้ังเสื้อผา หนากากอนามัย ขนม ของเลนสำหรับเด็ก 

ใหกับโรงเรียนบานปรือพวงสำราญ ตำบลตาจาง อำเภอ

ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยมีนายสุรศักดิ์ จันออน 

ผูอำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูเปนผูรับมอบ เมื่อ

วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายสุรสิงห  ถาวร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน

ทรัพยากรบุคคล เปนผูแทนเด็มโกเดินทางไปรวมบริจาค

สิ่งของ ขาวสาร อาหารแหง ใหกับคณะครูโรงเรียนบาน

สมปอยศึกษา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีนางมณี

รัตน เขียวงาม ผูอำนวยการโรงเรียน เปนผูรับมอบ 
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สิทธิมนุษยชน 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

  การดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน เปนสิ่งท่ีบุคลากรทุกคนในกลุมธุรกิจเด็มโก ตระหนัก

และใหความสำคัญ โดยกำหนดไวในจรรยาบรรณเด็มโก ในคูมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของเด็มโก  ท่ีตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง 

 เด็มโก มุงเนนใหการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย

ความเคารพ  ใหเกียรติซึ่งกันและกันบนพ้ืนฐานศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

ท่ีขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยแนวปฏิบัติดังกลาวเปนมาตรฐานจริยธรรมองคกรท่ีบุคลากรทุกคนในเด็มโก ตองถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด ซึ่งหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามระดับของความรายแรงแหงการกระทำและถือเปนการ

กระทำผิดทางวินัยดวย 

 เด็มโก ใหความสำคัญตอกิจกรรมท่ีอาจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ดาน โดยยึดถือและปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของ โดยเด็มโกมีนโยบายอยางชัดเจนท่ีจะไมจางแรงงานเด็ก  ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไมเลือกปฏิบัติจาก

ความแตกตางทางดานเช้ือชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคม นอกจากน้ีเด็มโกยังใหความเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชนของ

พนักงานทุกระดับช้ัน อยางเครงครัดโดยจะปกปอง และไมนำขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติสวนตัว คาจางเงินเดือน ฯลฯ 

ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของรับทราบ โดยเด็มโกไดกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล รวมถึงไดกำหนดใหมีการใชขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานซึ่งไดจัดทำเปนคูมือ สื่อสารใหกับพนักงานไดรับทราบถึงกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับเก่ียวกับการทำงานและมีการปฐมนิเทศกอนการเริ่มปฏิบัติงาน 

นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนฉบับเต็ม ไดถูกเผยแพรในเว็บไซตเด็มโก 

www.demco.co.th/การกำกับดแูลกิจการ/นโยบายสิทธิมนุษยชน 

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1. กลุมธุรกิจเด็มโก เคารพในสิทธิมนุษยชนดำเนินการคัดเลือกบุคลากรโดยไมแบงแยกในเรื่อง เพศ เช้ือชาติและหรือศาสนา 

2. กลุมธุรกิจเด็มโก คำนึงถึงความสามารถของบุคลากรโดยไมอิงกับเพศ เช้ือชาติและ/หรือศาสนา 

3. กลุมธุรกิจเด็มโก จะไมรวมทำธุรกิจกับคูคาและหรือผูรวมทำธุรกิจท่ีเปนท่ีทราบดีวามีการละเมิดสทิธิมนุษยชนหรือผิดกฏหมาย

ในดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล 
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จำนวนพนักงานและความหลากหลาย 

เด็มโกใหความสำคัญกับพนักงาน โดยพนักงาน

ทุกคนจะไดรับโอกาสในการเขาถึงสิทธิประโยชนและ

สวัสดิการ การอบรมเพ่ิมทักษะตาง ๆ รวมถึงการไดรับ

การประเมินผลการทำงาน และความกาวหนาทางอาชีพ

ไดอยางเทาเทียม โดยไมมีการกีดกันทางเพศ อายุ  

สัญชาติและเช้ือชาติ 
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรอยาง

คุมคา(การอนุรักษธรรมชาติ) 
 

 เด็มโกใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคูกับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยนอกจากการขยายการลงทุนดานพลังงานทดแทน ท้ังพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจาก

ชีวมวล เพ่ือชวยลดมลพิษท่ีเกิดจากการใชพลังงานจากเช้ือเพลิงท่ีไดจากฟอสซิล ซึ่งเปนมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญท่ีทำให

เกิดปรากฎการณโลกรอน ในสวนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของกลุมบริษัทเด็มโก ก็ไดใหความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย

การดำเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO14001 ซึ่งเนนเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดลอมเปนหลัก 

นอกจากน้ี เด็มโกยังใหความสำคัญกับการไมสรางภาระดานสิ่งแวดลอม มลภาวะ ความปลอดภัยหรือแมแตมลภาวะทาง

สายตา ท่ีอาจเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีทำงานและหนวยงานกอสรางท่ีเด็มโกเขาไปดำเนินการ จะไดรับการเอาใจใสตามมาตรฐานและ

ขอกำหนดของทางการ รวมถึงชุมชน และองคกรสวนทองถ่ินอีกดวย 
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ปจจุบันกระแสการใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังในระดบัโลกและระดับประเทศ สงผลใหผูบริโภค

มีความตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวมากข้ึน โดยมีแนวโนมในการลดการใชพลาสติกประเภทใชครั้งเดียวท้ิง 

(Single - used Plastic) และการเพ่ิมข้ึนของการเลือกซื้อสินคาท่ีผลิตจากวัสดุทดแทนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการนำขยะ

พลาสติกกลับมาใชประโยชน 
 

 

การใชไฟฟา 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังน้ัน 

เด็มโกจึงติดตั้งอุปกรณและจัดสภาพแวดลอมในอาคารเพ่ือ

ประหยัดพลังงาน เชน ติดตั้งมานแมชชีทบังแดดตรงหนา

ตางดานนอกของอาคารฝงทิศตะวันตกท่ีหองงานความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันความรอนเขามาภายใน

อาคาร ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาอยางคุมคาและมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในอาคารสำนักงานใหญ  มี

มาตรการกำหนดชวงเวลาเปด - ปดไฟฟา นอกจากน้ี ได

จัดทำโครงการตนแบบ Solar Rooftop ขนาดเล็ก โดยติดตั้งชุด

แผง Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริเวณสนามหญาและ

ศาลาอเนกประสงค ทางเดินท่ีบริเวณศาลพระพิฆเนศ 

สามารถชวยลดภาระการใชพลังงานไฟฟาลงได  

 

การบริหารจัดการน้ำ 

เด็มโก คำนึงถึงการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการ

เลือกและติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ำ จัดทำระบบน้ำหยดมา

ใชรดน้ำตนไมเพ่ือควบคุมปริมาณการใชน้ำ จำนวน 2 ชุด 

รวมถึงไดทดลองนำน้ำท่ีมาจากการควบแนนของระบบ

เครื่องปรับอากาศมาใชรดน้ำตนไม จำนวน 1 ชุด ทำให

สามารถนำน้ำกลับมาใชไดอยางคุมคา  

 

การจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

เด็มโก สงเสริมการจัดการขยะผานกิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธใหความรูแกพนักงานภายใตแนวคิด 3Rs 

“Reduce Reuse Recycle” เพ่ือใหมีการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีและตระหนักถึงปญหาขยะท่ีไมสามารถรีไซเคิลได เชน กลองโฟม 

แกวน้ำ และถุงพลาสตกิ ในป 2564 มีการดำเนินงาน ดังน้ี 

 จัดวางถังขยะคัดแยก 4 ประเภท ไดแก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปยก ขยะอันตราย 

 รณรงคใหมีการใช กลองอาหารหรือปนโตสวนตัว แทนการใชกลองอาหารพลาสติกหรือโฟม 

 รณรงคใหมีการใช ถุงผา เพ่ือใสกลองอาหารหรือปนโตแทนการใชถุงพลาสตกิ 

 สงเสริมการจัดการคัดแยกขยะพลาสติกอยางถูกวิธี และนำกลับมาใชใหมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย

จัดทำโครงการ “ลด ละ เลิก ใชแกวน้ำพลาสติก” เพ่ือใหพนักงานมีจิตสำนึกท่ีดีในการชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

และยังเปนการชวยลดโลกรอนอีกทางหน่ึงดวย 

 สงมอบกลองนมครั้งท่ี 5 รวมเปนจำนวน 12,000 กลอง โดยมอบใหกับพันธมิตร บ๊ิกซี เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 โดย

เปนโครงการหลังคาเขียวท่ีผลติจากกลองเครื่องดื่มรีไซเคิล ผานโครงการ “หลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภา

ฯ) ยามยาก” โดยเด็มโกสมัครเปนผูอาสาเก็บกลองเครื่องดื่ม โดยนำสงท่ีหางบ๊ิกซีซึ่งเปนจุดรับกลองหลัก  และ

บริษัท เต็ดตราแพ็ค จำกัด ผูผลิตกลองเครื่องดื่ม ริเริ่มโครงการรีไซเคิลกลองเครื่องดื่มเปนแผนหลังคา นำไปใหกับผู

ท่ีตองการความชวยเหลือในพ้ืนท่ีประสบภัยตาง ๆ โครงการหลังคาเขียวมีการสี่อสารเรื่องความยั่งยืนและการคัด

แยกขยะออกไปในวงกวาง หลังคา 1 แผน มีขนาด 0.9 x2.4 เมตร ใชกลองเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กลองในการผลิต  
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การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

การปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทำธุรกิจเปน สาเหตุของภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 

ซึ่งมีผลสะทอนกลับมายังธุรกิจและสังคม เชน ภัยธรรมชาติ ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน ตนทุนการผลิตสูงข้ึน เปนตน 

เด็มโก จึงใหความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาซึ่งเปนปจจยัหลักในการทำธุรกิจควบคูกับดูแลการใชทรัพยากรอ่ืน ๆ 

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหมากท่ีสุด มีแนวทางดังน้ี 

1. จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2. ใชพลังงานทดแทน เชน ติดตั้งชุดแผง Solar Cell ขนาดเล็ก พรอมหลอด LED จำนวน 3 ชุด ท่ีศาลาอเนกประสงค ติดตั้ง

ชุดแผง Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริเวณสนามหญาและศาลาอเนกประสงค จำนวน 4 ชุดติดตั้งชุด Solar Cell โคม

ทางเดนิท่ีบริเวณศาลพระพิฆเนศ จำนวน 4 ชุด ติดตั้งชุด Solar Cell โคมไฟสปอตไลท ท่ีบริเวณสนามหญา จำนวน 2 ชุด 

 

เด็มโก พิจารณาแลววาการใชไฟฟาเปนแหลงกำเนิดกาซเรือนกระจกใน

สำนักงานใหญ จึงกำหนดเปาหมายการลดการใชพลังงานไฟฟาในเด็มโก 

(สำนักงานปทุมธานี) ลง 10% เทียบกับป 2562 นอกจากน้ี เด็มโกมุงสู

การเปนองคกรคารบอนต่ำ โดยอยูระหวางจัดทำแผนชดเชยการปลอย

กาซเรือนกระจก  
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กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ป 2564 

 จัดใหมีกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ

บริเวณเด็มโก เพ่ือกระตุนใหพนักงานมีจิตสำนึกท่ีดี  ในการชวยกันสราง

บรรยากาศ ดูแลรักษาสิ่ งแวดลอมในสถานท่ีทำงานใหดี ข้ึน สงเสริม

ภาพลักษณท่ีดีขององคกร เมื่อวันท่ี  12 มีนาคม 2564 

 สงตอปฏิทินเกาเพ่ือนำไปผลติหนังสอือักษรเบรลล 
 

  

              โครงการและพัฒนาเทคโนโลยีรไีซเคลิท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

    ศูนย วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ สาขาวิชา

วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยผูช วย

ศาสตราจารย ดร.สงบ คำคอ และอาจารยทนงศักดิ์ ยิ่งนคร ไดเขาเยี่ยม

ชม ศึกษาดูงานเพ่ือเปนประโยชนสูงสุดในการดำเนินงานโครงการและ

พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการนำขยะ ของเสีย

จากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนกลับมาใชประโยชนไดใหม ท่ี

บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (โรงงานลพบุรี) (“DP”) ซึ่ง DP ไดบริจาค 

Zinc Dross ใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี เพ่ือเปนการศึกษาวิจัย

ตอไป เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 

 

จัดกิจกรรมปลูกตนไม “ฟาทะลายโจร”  

          เน่ืองในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ 30 ป ในวันท่ี 

1 มิ ถุ น า ย น  2565 โ ด ย ม อ บ ส ว น ส มุ น ไ พ ร เ พ่ื อ

สาธารณประโยชนแกชุมชนใกลเคียง และถวายเปนพระราช

กุศล แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันสวรรคต ณ 

บริเวณดานหนาสำนักงานเด็มโก เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 

      

                      แจกพันธุกลาไม 
      

             เด็มโกตองการใหพนักงานตระหนักถึง

ความสำคัญของสิ่งแวดลอมอันเปนรากฐานของชีวิต

และลมหายใจของมนุษย หากปาไม พ้ืนดิน ทะเล และ

ระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหลงอาหารของเรา

จะไดรับผลกระทบ รวมไปถึงสัตวอ่ืน ๆ บนโลกก็จะใช

ชีวิตลำบาก ดังน้ันเด็มโกจึงจัดใหมีการแจกพันธุกลาไม 

ใหพนักงานนำไปปลูกเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณท่ีอยู

อาศัยของตนเอง และมอบใหกับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนวัดดาวเรอืง เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เพ่ือ 

คงไวซึ่งสมดลุของธรรมชาติตลอดไป
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ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               เศรษฐกิจ

2562 2563 2564

 - รายไดจากการขายและบริการ ลานบาท 2,975.90      2,225.67    2,586.34     

 - EBITDA ลานบาท 184.07        168.53      120.97       

 - คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ลานบาท 280.36        236.82      223.39       

 - การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป ลานบาท 21.91          งดจาย 21.91         

 - กําไรสุทธิ ลานบาท 83.61          7.10         50.92         

 - สินทรัพยรวม ลานบาท 5,784.67      7,223.23    6,687.75     

 - หนี้สินรวม ลานบาท 2,772.75      2,792.95    2,587.59     

 - สัดสวนของผูถือหุน ลานบาท 3,011.92      4,430.29    4,100.15     

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ

GRI 201-1

GRI ขอมูลที่จําเปน หนวย

              บุคลากร

2562 2563 2564

จํานวนพนักงาน

 - จํานวนพนักงานประจํา คน 370 370 342

 - ลูกจางโครงการ คน 29 25 31

 - ลูกจางชั่วคราว คน 5 5 6

 - ชาย คน 260 257 236

 - หญิง คน 144 143 143

 - คนพิการ คน 2 2 2

 - ชาวตางชาติ คน 1 1 1

ผลการดําเนินงาน

GRI 102-7

GRI ขอมูลที่จําเปน หนวย หมายเหตุ
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2562 2563 2564

กรรมการบริษัท คน 10 10 11

 - ชาย คน 9 9 10

 - หญิง คน 1 1 1

จํานวนพนักงานแบงตามตําแหนง

 - ผูบริหารระดับสูง (CEO, SEVP, EVP, SVP) คน 13 13 16

 - ผูบริหารระดับกลาง (VP, AVP) คน 22 28 30

 - พนักงาน คน 326 329 288

 - อื่น ๆ (แมบาน, พนักงานสงเอกสาร และพนักงานขับรถ ) คน 10 11 9

รอยละของพนักงานที่จะเกษียนอายุ

 - จะเกษียนอายุใน 5 ป % 4 4 3

 - จะเกษียนอายุใน 10 ป % 11 12 12

การจางงาน

 - จํานวนพนักงานใหม คน 26 26 18

 - จํานวนพนักงานที่ลาออก คน 40 34 42

 - อัตราการออกจากงานรวม % 10.81 9.19 12.28

GRI 401-3 พนักงานที่ใชสิทธิ์ในการลาคลอด /ลาเลี้ยงดูบุตร คน 7 4 4

พนักงานแบงตามระดับและอายุ

กรรมการบริษัท กําลังคน 10 10 11

อายุ 50 ปขึ้นไป กําลังคน 9 9 10

อายุระหวาง 30-50 ป กําลังคน 1 1 1

อายุต่ํากวา 30 ป กําลังคน 0 0 0

ผูบริหารระดับสูง (CEO, SEVP, EVP, SVP) กําลังคน 13 13 13

อายุ 50 ปขึ้นไป กําลังคน 9 8 4

อายุระหวาง 30-50 ป กําลังคน 4 5 12

อายุต่ํากวา 30 ป กําลังคน 0 0 5

ผูบริหารระดับกลาง (VP, AVP) กําลังคน 23 28 30

อายุ 50 ปขึ้นไป กําลังคน 4 6 7

อายุระหวาง 30-50 ป กําลังคน 19 22 23

อายุต่ํากวา 30 ป กําลังคน 0 0 0

พนักงานทั้งหมด กําลังคน 364 329 342

อายุ 50 ปขึ้นไป กําลังคน 43 36 49

อายุระหวาง 30-50 ป กําลังคน 219 215 225

อายุต่ํากวา 30 ป กําลังคน 102 78 68

อื่น ๆ (แมบาน, พนักงานสงเอกสาร และพนักงานขับรถ ) กําลังคน 13 11 15

อายุ 50 ปขึ้นไป กําลังคน 3 3 4

อายุระหวาง 30-50 ป กําลังคน 8 6 9

อายุต่ํากวา 30 ป กําลังคน 2 2 2

 - คาเฉลี่ยเวลาการฝกอบรมพนักงาน ชั่งโมงตอคน 46.23 35.93 27.67

 - คาเฉลี่ยเวลาการฝกอบรมพนักงานตําแหนงวิศวกร ชั่งโมงตอคน 5.04 23.22 18.94

GRI ขอมูลที่จําเปน หนวย
ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

GRI 404-1

GRI 405-1

GRI 201-3

GRI 401-1

GRI 102-8



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            สิ่งแวดลอม

2562 2563 2564

การใชพลังงาน

 - ปริมาณการใชพลังงาน กิโลวัตตชั่วโมง 521,504      509,168     489,272      

การใชน้ํา

 - ปริมาณการใชน้ําทั้งหมด ลูกบาศกเมตร 5,616          6,162        5,435         

 - ปริมาณการใชน้ําประปา ลูกบาศกเมตร - 424          59             

 - ปริมาณการใชบาดาล ลูกบาศกเมตร 5,616          5,738        5,376         

GRI 303-5

หนวย หมายเหตุGRI ขอมูลที่จําเปน

GRI 302-1

ผลการดําเนินงาน

             ความปลอดภัย

2562 2563 2564

อัตราการขาดงานและการบาดเจ็บ

 - จํานวนอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คน 0 0 3

 - อัตราการเสียชีวิต คน 0 0 0

GRI ขอมูลที่จําเปน หนวย

GRI 403-2

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
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