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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานความยั่งยืนของบริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) (“เด็มโก”) จัดทำขึ้นอยางตอเนื่อง โดยฉบับ
นี้เปนปที่ 6 โดยขอบเขตของรายงานจะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ทั้งดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและ
ทางออม ในขอบเขตของขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยรายงานนี้ ไดถูกจัดทำ
ตามมาตรฐานการจั ด ทำรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting
Standards 2016 ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้เด็มโกไดนำกรอบการรายงานตาม
เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งสิ้น 13 ประเด็น ประกอบดวยดานเศรษฐกิจ 6
ประเด็น ดานสังคม 4 ประเด็น และดานสิ่งแวดลอม 3 ประเด็น ซึ่งผูบริหารและฝายจัดการมีหนาที่ในการ
กำกับดูแลใหการดำเนินงานของเด็มโกเปนไปอยางครบถวน
ทั้งนี้ เด็มโกมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานความยั่งยืน และคาดหวังที่จะยกระดับการ
เปดเผยขอมูลใหดียิ่งขึ้น พรอมตั้งใจที่จะสื่อสารความสำเร็จและผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ใหผูมีสวนไดเสียทราบอยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ พรอมยินดีรับฟงขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อ
นำมาพัฒนาบูรณาการเขากับกระบวนการดำเนินงาน ตอไป
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ในป 2564 มีปจจัยทาทายตาง ๆ ที่กระทบตอการดำเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก อาทิ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
(COVID-19) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคดิจิทัล และเทคโนโลยี กลุมธุรกิจ
เด็มโกไดใหความสำคัญตอมาตรการการปองกันและรับมือกับสถานการณและผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อรักษาความตอเนื่องในกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้ ภายใตวิสัยทัศนของเด็มโก ที่ “มุงสูการเปนผูประกอบการชั้นนำ
ดานวิศวกรรมไฟฟา พลังงาน และสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย”
เด็มโกมุงสูการเปนองคกรที่เติบโตอยางยั่งยืน ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางสมดุล พรอมปรับตัวให
มีความยืดหยุน (Reselience) รับมือดวยความคลองตัว (Agility) และรวดเร็ว (Speed) พรอมคุมเขมมาตรการบริหารจัดการความ
ตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (BCM) และรวมมือกับผูมีสว นไดเสียทุกกลุมและทุกภาคสวนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณการ
แพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 (COVID - 19) ประกอบกั บ ที่ ผ า นมาเด็ ม โก ไ ด ป ระยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) และเตรียมพรอมมองไปขางหนา โดยในดานเศรษฐกิจ เด็มโกมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อรักษาไวซึ่ง
คุณภาพ ความพึงพอใจและความเชื่อถือ เชื่อมั่นของลูกคา ในดานสังคมและสิ่งแวดลอม เด็มโกมุงมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
เด็มโกไดติดตามสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID - 19) อยางใกลชิด และมีแนวปฏิบัติสำหรับ
พนักงาน โดยยึดหลักการเวนระยะหางระหวางบุคคล (Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เชน สวมหนากากอนามัย ลาง
มือดวยสบูหรือแอลกอฮอล ลดการรวมกลุม โดยจัดระบบการทำงานอยูที่บานหรือ Work from Home สลับวันเขาทำงาน พรอม
จัดเครื่องมือสนับสนุนการทำงานผานออนไลน และระบบรายงาน Timeline ของพนักงาน เพื่อดูแลติดตามใหความชวยเหลือ
พนักงานไดทันสถานการณ
สุดทายนี้ ในนามของบริษัทในกลุมธุรกิจเด็มโก ดิฉันขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดิฉันเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา
ความทุมเทและความรวมมือกันของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจ ทำใหกลุมธุรกิจเด็มโกสามารถดำเนินธุรกิจ
และเติบโตอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงคุณคาตอผูมีสวนไดเสียอยางสมดุล จะนำสูประโยชนตอทั้งสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม และ
นำพาใหกลุมธุรกิจเด็มโกเดินหนาอยางมั่นคง
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
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รูจักเด็มโก
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ธุรกิจของ เด็มโก
บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงานดานวิศวกรรมอยางครบวงจร (Turnkey Basis) โดยธุรกิจ
การใหบริการของบริษัทสามารถแบงตามลักษณะงานไดดังตอไปนี้
งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและติดตั้งงาน
วิศวกรรมไฟฟาแบบครบวงจร

งานดานพลังงานทดแทน
บริษัทใหบริการ ออกแบบ จัดหา และกอสรางโครงการผลิต
กระแสไฟฟาโดยใชพลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก
พลังงานสิ้นเปลือง
งานดานระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณ
บริษัทใหบริการ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสาร
รวมถึงงานวางโครงขายสายไฟเบอรออฟติค

งานดานระบบไฟฟาและเครื่องกล (M&E)
บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางติดตั้ง รวมทั้งการ
บำรุงรักษา ระบบ M&E

งานดานเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร
บริษัทใหบริการออกแบบ จัดหา กอสรางและบริการติดตั้งเสา
โครงเหล็กสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคม
งานดานอนุรักษพลังงาน
บริษัทใหบริการเปนที่ปรึกษา เพือ่ ใหบริการศึกษา วางแผน
ติดตั้ง ออกแบบ ดานการอนุรักษพลังงาน
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เหตุการณสำคัญ

หวงโซคุณคา
ในการดำเนินธุรกิจตัง้ แตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) ธุรกิจตองเผชิญหนากับประเด็นความ
ทาทายตาง ๆ ดานความยั่งยืนทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเขามามีผลกระทบและกลายเปนปจจัยความเสี่ยงหรือโอกาสของ
ธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจจึงตองบูรณาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
สังคม และสิ่งแวดลอม ในนโยบายและกลยุทธองคกร ตลอดจนมีการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสูความยั่งยืนอยางเปนระบบและ
เห็นผลเปนรูปธรรม หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจสูความยั่งยืนนี้คือทุกคนในองคกร ตั้งแตระดับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนั กงาน ต องมี สวนรวมในการนำพาใหธุรกิจ กาวไปข างหนาและเติบ โตได อยางยั่งยื น ทำใหผู มีส วนได เสี ยมั่น ใจไดวา ธุรกิ จ
ดำเนินงานอยูบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถบริหารจัดการ
ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการ
ดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม
หวงโซคุณคาของธุรกิจ

10

วิสัยทัศน/พันธกิจ
เด็มโกมีแผนกลยุทธในการสรางผลการดำเนินงานและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยในป 2564 เด็มโกไดทบทวนและปรับ
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร และเปาหมายการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

คานิยมองคกร
แนวทางสูการพัฒนาความยั่งยืนของเด็มโก มีฐานรากจากคานิยมองคกร (Core Value) “ i DEMCO”
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วัฒนธรรมองคกร
ซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความคิดริเริม่

เปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
เด็มโกมงุ มั่นทีจ่ ะพัฒนาองคกร และขยายธุรกิจ ทั้งภายในและตางประเทศในดานที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมไฟฟา โดย
มีเปาหมายหลักที่จะเปนผูออกแบบ กอสราง และติดตั้งงานระบบไฟฟาแบบครบวงจร ตั้งแตงานระบบไฟฟาและเครื่องกล จนถึง
งานกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังลม และพลังแสงอาทิตย รวมถึงแสวงหาโอกาสเปน
ผูลงทุนในธุรกิจการใหบริการ ในฐานะผูผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ
เพื่ อให บรรลุวิสัยทั ศน ดานการพั ฒ นาความยั่ งยืน ของเด็ มโกที่ มุงมั่น เสริม สรางความแข็งแกรง ตามศั กยภาพและการ
ดำเนินงานในระยะยาวดวยการพัฒนาความยั่งยืน เด็มโกไดระบุยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ไดแก
1. พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอยางยั่งยืน (เพื่อสรางการเติบโตดวยเทคโนโลยีใหม (New Technology) ดวยการบริหาร
จัดการใหธุรกิจเติบโต ตอยอดโอกาสทางธุรกิจ)
2. บริหารจัดการพันธมิตร และหวงโซอุปทาน คุณคาที่ยั่งยืน
3. การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และยุทธศาสตรเสริมอีก 2 ประการ คือ
1. ปลูกฝงและสงเสริมใหการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานขององคกร
2. สงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสรางวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
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เด็มโกไดกำหนดกลยุทธตามแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยใชปจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่
ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ระหวาง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ พนักงานทุกคน เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก ตามแนวทางของการพัฒนา
อยางยั่งยืน คณะกรรมการความยัง่ ยืน และคณะทำงานความยั่งยืน ไดรวมกันใหคำจำกัดความของการพัฒนาอยางยั่งยืนของเด็มโก
โดยการพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง
“การจัดการองคกรอยางสมดุล โดยคำนึงถึงการสรางความเขมแข็ง และการเจริญเติบโตของกิจการอยางยั่งยืน ควบคู
กับความรับผิดชอบที่พึงมีตอ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลที่เกี่ยวของ ภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน ยังไดกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเด็ม
โก เพื่อใชดำเนินการของกลุมบริษัทเด็มโกในการพัฒนาความยั่งยืนไดมุงใหบังเกิดผลลัพธดานธุรกิจ และ / หรือ ผลลัพธดานสังคม
ที่จะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย สังคม สิ่งแวดลอม และบุคคลที่เกี่ยวของ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของพนักงานและผูบริหาร
ของเด็มโกเปนกำลังสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ยังจะตองตระหนักถึงคุณคาที่พึงมีตอสิ่งแวดลอม สังคม
และการประกอบกิจการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโกอีกดวย

13

บริษัท และบริษัทในเครือ

14

โครงสรางและบทบาทการกำกับดูแลการดำเนินการดานความยั่งยืน

15

การมีสวนรวมของผูมีสว นไดเสีย

เด็มโกตระหนักถึงความสำคัญของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่มีผลกระทบ และอิทธิพลตอการดำเนินธุรกิจขององคกร จึง
มุงมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการได
กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียเปนลายลักษณอักษรไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซึ่งไดเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของเด็มโก และในการดำเนินการตาง ๆ เด็มโกเคารพสิทธิ
ของผูม ีสวนไดเสียในทุก ๆ ที่ ที่เด็มโกดำเนินธุรกิจเสมอ โดยเด็มโกไดแบงกลุมผูมีสวนไดเสียเปน 6 กลุมหลัก ไดแก

ทั้งนี้ เด็มโกดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความคาดหวังของผูมสี วนไดเสีย และตอบสนองตอประเด็นทีใ่ หความสนใจ และ
การมีสวนรวมของผูม สี วนไดเสียจะแตกตางกันไปในแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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แนวทางการบริหารความสัมพันธและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดเสีย

ความตองการ / คาดหวัง

กลุมผูถือหุน • การขยาย และพัฒนาธุรกิจ
นักลงทุนและ
มีความมั่นคงและเติบโต
สถาบัน
อยางตอเนื่อง
การเงิน
• ดำเนินธุรกิจอยางเที่ยง
ธรรม เพื่อสรางผล
ประกอบการที่ดี
• ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ และ
ไดรับการปฏิบตั ิอยางเทา
เทียมกัน
• มีระบบการตรวจสอบ และ
ควบคุมภายในที่ดี
• มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
กลุมลูกคา • การผลิตและสงมอบไดตาม
สัญญาดานปริมาณและคุณภาพ
• การตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็วทันที
• การปฏิบัตติ อลูกคาทุกกลุม
อยางเทาเทียมกัน ภายใต
กฎหมายที่เกีย่ วของ
• การมองหาโอกาสทางธุรกิจ
ใหม ๆ รวมกัน
กลุมพันธมิตร • ดำเนินการแขงขันทางการ
(คูคา) และ
คาอยางเปนธรรม ถูกตอง
คูแขงทางการ
ตามหลักจริยธรรมและตาม
คา
หลักการกำกับดูแลกิจการที่
(ผูรับเหมา / ผู
ดี
สงมอบ)
• มีการแขงขันอยางเปนธรรม
และโปรงใส
• การสื่อสารกับคูคา
• ระบบการจัดซื้อจัดจางที่มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส

การดำเนินงานของบริษัท
• การกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี การบริหารความ
เสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามขอกำหนด
• ความมั่นคงดาน
เสถียรภาพและความ
พรอมของการ
ดำเนินการผลิต
• การสื่อสารและการ
สรางความนาเชื่อถือ

ชองทางการมีสวนรวม

• การประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป
• การประกาศผลประกอบการ
รายไตรมาส
• การพบปะกับนักวิเคราะห /
นักลงทุน ผานทางกิจกรรมตาง ๆ
อาทิ Opportunity Day
• ระบบตรวจสอบ และการ
บริหารความเสี่ยง
• การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ผาน
ชองทางการสื่อสารของเด็มโก
ไดแก เว็บไซต จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และอืน่ ๆ
• การบริหารจัดการ
• กำหนดมาตรการเพื่อ
ความสัมพันธกับลูกคา
พัฒนาการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ความมั่นคงดาน
เสถียรภาพ และความ • การสำรวจความพึงพอใจของ
พรอมของการ
ลูกคาประจำป
ดำเนินการผลิต
• ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
จากลูกคา

เนื้อหาในรายงาน
• ผลการดำเนินงาน
ดานเศรษฐกิจ
• ผลการดำเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม
• ผลการดำเนินงาน
ดานสังคม

• การบริหารความ
สัมพันธลูกคา

• การกำกับดูแลกิจการ • การเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี
• การบริหารการ
ที่ดี การบริหารความ
และมีความสัมพันธในระยะยาว
จัดการหวงโซ
เสี่ยง และการปฏิบัติ • รักษาความลับทางการคา
อุปทาน
ตามขอกำหนด
ภายใตกฎหมาย และ
• การบริหารจัดการหวง
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
โซอุปทาน
• หลีกเลี่ยงจากการสืบหา
• การบริหารจัดการคูคา
ขอมูลจากพันธมิตร และ
อยางยั่งยืน
คูแขงทางการคาอยางไม
ซื่อสัตย และไมเปนธรรม
• การสำรวจความพึงพอใจของ
คูคาปละ 1 ครั้ง
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ผูมีสวนไดเสีย

ความตองการ / คาดหวัง

กลุมชุมชน • ความปลอดภัยของสังคม
และสังคม
สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
(ชุนชนรอบ
ชีวติ ประชาชน มีการใช
พื้นที่กอสราง
ทรัพยากรอยางมี
โครงการ /
ประสิทธิภาพ
ชุมชนรอบ • บุคลากรเด็มโกมีจติ สำนึก
สำนักงาน
ของความรับผิดชอบตอ
ใหญ)
สังคม และสิ่งแวดลอมของ
บุคลากรเด็มโก
• ความผูกพันของชุมชน
สังคมกับเด็มโก
• การสนับสนุนกิจกรรม
รวมกับชุมชนอยาง
สม่ำเสมอ
• การสรางความเขาใจการ
ดำเนินงานของเด็มโกตอ
ชุมชน
• การมอบโอกาสใหคนใน
ชุมชนเขารวมทำงาน
กับเด็มโก
หนวยงาน • การปฏิบัตติ ามระเบียบ
ราชการ
ขอบังคับ กฏหมายและ
ภาครัฐ และ
นโยบายของหนวยงาน
หนวยงานที่
กำกับดูแล
เกี่ยวของ • การดูแลรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
• การอยูรวมกันกับชุมชน
อยางยั่งยืน
• ระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย
• การใหความรวมมือ
สนับสนุนโครงการตาง ๆ
ของหนวยงานภาครัฐ

การดำเนินงานของบริษัท
• การอยูรวมกับชุมชน
อยางยั่งยืน

ชองทางการมีสวนรวม

เนื้อหาในรายงาน

• การดำเนินงานดวยความ
• การดำเนินงาน
รับผิดชอบและไมสราง
ดานความ
ผลกระทบทางลบตอชุมชน
ปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม
• การดำเนิน
• ไมสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่
กิจกรรมเพื่อสังคม
เปนภัยตอสังคม หรือศีลธรรม
ของเด็มโก
อันดีงาม
• ใหความสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน และสังคม โดยมุงเนน
ใหเกิดการพัฒนาสังคม
ชุมชน สิ่งแวดลอม รวมทั้ง
กิจกรรมสาธารณประโยชน

• การกำกับดูแลกิจการ • ถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอ • การดำเนิน
ที่ดี การบริหารความ
กฎหมายที่เกีย่ วของในดาน
กิจกรรมเพื่อสังคม
เสี่ยง และการปฏิบัติ
ตาง ๆ ทั้งสิง่ แวดลอม
ของเด็มโก
ตามขอกำหนด
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย • การดำเนินการ
แรงงานการจัดการดานภาษี
• การจัดการสิ่งแวดลอม
ดานสิ่งแวดลอม
อากร และบัญชี รวมทั้ง
• การรับมือตอการ
ประกาศตาง ๆ ของราชการ
เปลี่ยนแปลง สภาพ
ที่เกี่ยวของกับการดำเนิน
ภูมิอากาศ
ธุรกิจของเด็มโก
• ใหการสนับสนุนโครงการ
ของรัฐที่เปนประโยชนตอ
สังคม และสวนรวม
• การดำเนินธุรกิจอยางเปน
ธรรมและโปรงใส
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ผูมีสวนไดเสีย

ความตองการ / คาดหวัง

การดำเนินงานของบริษัท

กลุมพนักงาน • การดูแลคุณภาพชีวิตของ • การพัฒนาศักยภาพ
(ผูบริหาร /
พนักงานรวมถึงสุขภาพและ
พนักงาน
พนักงาน)
ความปลอดภัยในสภาพ
• สุขภาพและความ
แวดลอมการทำงาน
ปลอดภัย ใน
• คาตอบแทนและสวัสดิการ
สภาพแวดลอมการ
ที่ดี
ทำงาน
• ความกาวหนาและความ
มั่นคงในสายอาชีพและการ
มีสวนรวมในการวางแผน
ตามระดับตำแหนงและ
หนาที่ความรับผิดชอบ
• ระบบการประเมินผลที่เปน
ธรรม

ชองทางการมีสวนรวม

เนื้อหาในรายงาน

• การประเมินผลการ
• การพัฒนา
ปฏิบัติงาน / การประเมินผล
ศักยภาพและการ
ความพึงพอใจในการทำงาน
ดูแลพนักงาน
• การสำรวจความผูกพันของ
พนักงานที่มีตอองคกร ปละ
1 ครั้ง (Employee
Engagement Survey)
• โครงการ HR Change
Management
• การประกาศเกียรติคณ
ุ
พนักงาน
• ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน
• การสื่อสารภายใน Intranet
อีเมล เว็บไซต / วารสาร
DEMCO Journal
• การจัดการประชุมเพื่อให
ผูบริหารมีโอกาสพูดคุยกับ
พนักงาน (Manager
Forum, Town Hall
Meeting, Safety Talk)
• คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ
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การประเมินประเด็นที่สำคัญตอความยั่งยืน
กลุมบริษัทเด็มโกไดคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนที่มีความสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มจากการศึกษาประเด็น
ความยั่งยืนในปจจุบันที่องคกรตาง ๆ ในระดับสากลใหความสำคัญ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม จากนัน้ ไดคัด
กรองเฉพาะประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก โดยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญและ
ขอบเขตผลกระทบ มี 4 ขั้นตอนดวยกัน ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนของเด็มโก ประจำป 2564
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ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนของเด็มโก ประจำป 2564

ลูกคา

คูคา / ผูรับจางชวง / ผูสงม

ชุมชน / สังคม

ประเด็นดานบรรษัทภิบาล (Governance)
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลกิจการดวยหลักบรรษัทภิ
บาลและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
ครบถวน

ราชการ / ภาครัฐ

ความสําคัญของประเด็น
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• 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)



8

• Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
33
• Organization Profile (102-11)
• Strategy (102-15)
• Effectiveness of risk management processes (102-30)
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• Organization Profile (102-11)
35
• Strategy (102-15)
• Effectiveness of risk management processes (102-30)
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• Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
• Organization Profile (102-9)
• Supplier Environmental Assessment (308-1,308-2)
• Child Labor (408-1)

36



8 17

• Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
• Stakeholder Engagement (102-43)

38

• Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
• Organizational Profile (102-8)
• Market Presence (202-1)

41

ภายในเด็มโก

ประเด็นสําคัญ

ความสอดคลอง

ผูถือหุน

ขอบเขตผลกระทบ
ภายนอกเด็มโก

2. จรรยาบรรณธุรกิจและ
มาตราการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น

ความโปรงใสในการดําเนินงาน และการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน





3. การบริหารความเสี่ยง

การวางแผนกลยุทธธุรกิจและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อมุงสูการดําเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืน







4. การจัดการความตอเนื่อง
ธุรกิจ

บริหารจัดการสภาวะฉุกเฉิน /
วิกฤตการณที่อาจสรางความเสียหายตอ
ความตอเนื่องทางธุรกิจ







5 การบริหารจัดการหวงโซ
อุปทาน

สรางการมีสวนรวมกับผูคาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูคา การจัดซื้อจัดจางสีเขียว
การจัดซื้อที่เปนธรรม และการประเมินคู
คาดาน ESG ตลอดหวงโซคุณคา



6. การบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา

การสรางคุณคารวมกับลูกคา (RCM)
และตอบสนองตอความตองการอยางมี





SDGs

GRI
Standard

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)
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ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ประเด็นดานสังคม (Social)
7. การพัฒนาศักยภาพและ
การดูแลพนักงาน

8. ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยในการทํางาน

รักษาและพัฒนาพนักงานกลุม Talented
Group ใหมีศักยภาพและเตรียมความ
พรอมสูการเปน Successor การพัฒนา



พนักงานรายบุคคลและการเพิ่มศักยภาพ
ในการทํางานใหบุคลากร เชน การ

• Employment (401-1, 401-2, 401-3)
• Labor/Management Relations (402-1)

ฝกอบรม การบริหารจัดการองคความรู

• Training and Education (404-1, 404-2, 404-3)
• Diversity and Equal Opportunity (405-1)

สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในทุก
พื้นที่ปฏิบัติงานของเด็มโก รวมถึงอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และ
ความปลอดภัยในการขนสงทางรถยนต









38

• Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
• Occupational Health and Safety (403-1, 403-2,)

51
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9. การเชื่อมโยงชุมชน

การสรางงานที่มีคุณคาและการจาง
แรงงานทองถิ่น สรางการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน



10. การดําเนินการดานสิทธิ
มนุษยชน

การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิทธิ
มนุษยชนตลอดสายโซอุปทาน











ความสอดคลอง

ชุมชน / สังคม

คูคา / ผูรับจางชวง / ผูสงม

ลูกคา

ราชการ / ภาครัฐ

ความสําคัญของประเด็น

ผูถือหุน

ประเด็นสําคัญ

ภายในเด็มโก

ขอบเขตผลกระทบ
ภายนอกเด็มโก
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• ManagementApproach (103-1, 103-2, 103-3)
• Local Communities (413-1)
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• Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
• Non-Discrimination (406-1)
• Human Rights Assessment (412-1, 412-2)
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• Management Approach (103-1, 103-2, 103-3)
• Water (303-1, 303-5)
• Energy (302-1, 303-4)

64

ดานสิ่งแวดลอม (Environment)
11. การจัดการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและใชทรัพยากรให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนการลดความ
เสี่ยงดานการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด





• Effluents and Waste (306-2)
• Environmental Compliance (307-1)

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
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุมบริษัทเด็มโกใหความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 หรือ
Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) และข อ แนะนำของสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเด็มโกมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม สุจริต โปรงใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด สำหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหนาที่ไดยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำคัญ 4
ประการ เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งเปนสวนสำคัญในการสงเสริมความเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ยั่งยืนขององคกร
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด กำหนดใหการกำกับดูแลกิจการเปน
หนึ่งในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกลุมบริษัทเด็มโก รวมทั้งกำหนดใหมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการกำกับ
ดูแลกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางสม่ำเสมอ ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยประกาศกำหนด

แนวทางการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ดี ที่ยึดมั่นตามจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ขอ
พึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ
บริษัท จดทะเบียน ป 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการ
ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก ให
สอดคลองกับ กฎหมายและแนวปฏิบั ติสากล รวมทั้งขอเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวของ และเสนอคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติเปนประจำทุกป
ดวยปณิธานอันมั่นคงแนวแนของเด็มโก ที่จะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดการบริหารองคกร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเปนองคกรหนึ่งที่มีความเปนเลิศทางดานบรรษัทภิบาล จึงไดเผยแพรนโยบายธรรมาภิบาลของเด็ม
โกไวบนระบบเครือขาย DEMCO Intranet และบนเว็บไซตของเด็มโก www.demco.co.th เพื่อใหพนักงานและลูกจางของเด็มโก
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ทุกคนไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของเด็มโก ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดเปนรูปธรรม
โดยในป 2559 - 2564 เด็มโก ไดรับการประเมินตามผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตาม
รายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies อยูในระดับ 5 สัญลักษณ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แหงชาติ ติดตอกันเปนปที่ 6 ในสวนของการดำเนินงานดานการตอตานการทุจริตคอรรปั ชันเด็มโกไดประกาศเจตนารมณเขาเปน
แนวรวมตอ ต านคอรรัป ชัน ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดย
คณะกรรมการ CAC มีมติรับรองมาตรฐานการตอตานการทุจริตคอรรัปชันใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการ
ตอตานการทุจริต ตั้งแต 22 เมษายน 2559 และปจจุบันเด็มโกไดพัฒนาการรับรูเรื่องการตอตานการทุจริตในหมูพนักงาน และ
ผูบริหาร เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง สำหรับการพัฒนาองคกรเพื่อความ
ยั่งยืน ภายใตปรัชญาการดำเนินธุรกิจอยางสมดุล ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสภายใตการจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่
ดี มีการบริหารจัดการอยางสมเหตุสมผลเปนประโยชนตอสวนรวม ดำเนินธุรกิจอยางมีศีลธรรม และเปนมิตรตอสังคม สิ่งแวดลอม
กับรูความเปนไป รูเทาทันความเปลี่ยนแปลง ภายใตกรอบ DEMCO Sustainable Development Platform
นอกจากนี้ เด็มโกยังผลักดันใหการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการตอตานคอรรัปชัน
เปนสวนหนึ่งของการทำงานปกติ ยึดถือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร เพื่อสงเสริมใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกตองตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง โดยสื่อสารผานชองทางที่หลากหลาย อาทิ การอบรม
พนักงานใหม, เว็บไซตของบริษัท, Intranet, และอีเมลเวียนแจงใหพนักงานรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการทบทวนนโยบายใหเปน
ปจจุบัน

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ
หลักธรรมาภิบาลในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถ ือหุนและผู
มี ส ว นได เสี ย ทุ ก ฝ า ย และให ค วามสำคั ญ กั บ การสรรหา
กรรมการ การกำหนดโครงสรางและบทบาทหนาที่ รวมถึง
การประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ที่ตอง
เป น ไปตามกรอบจริย ธรรม ความเท าเที ยมกั น และรัก ษา
ผลประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ในการสรรหากรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน
และกำกั บดูแลกิ จการ เพื่ อทำหนาที่สรรหาและกลั่น กรอง
บุคคลที่เหมาะสม มีการกำหนดหลักเกณฑการสรรหา โดยให
ความสำคัญกับความโปรงใส โดยคำนึงถึงความหลากหลาย
ของคุณ สมบัติกรรมการ ทั้งในดานความเปนอิสระ ความรู
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ตลอดจนเพศและอายุ และไดจัดทำตารางองคประกอบ
ความรู ค วามชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills
Matrix) เพื่ อ ให มั่ น ใจว า องค ป ระกอบของคณะกรรมการ
โดยรวมมีความเหมาะสม ครบถวนตามความจำเปนตอการ
บรรลุวัตถุประสงคและเป าหมายหลักขององคกร สามารถ
ตอบสนองความต อ งการของผู มี ส ว นได เสี ย ทุ ก กลุ ม ได จึ ง
สงผลใหองคประกอบของคณะกรรมการชุดปจจุบัน เปนไป

ตามกฎหมายและหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ใน ป 2564 โครงสร า งคณ ะกรรมการบ ริ ษั ท
ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
จ ำน ว น 6 ค ณ ะ ได แ ก ค ณ ะ ก ร รม ก า รต ร ว จ ส อ บ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และกำกับดูแล
กิ จ ก าร ค ณ ะ ก ร รม ก าร บ ริ ห าร ค ว าม เสี่ ย งอ งค ก ร
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการความยั่งยืน ซึ่งเด็ม
โกไดกำหนดขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับ ผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท พรอมกฎบัตรคณะกรรมการชุด
ยอยทั้ง 5 คณะ โดยมุงเนนการสรางประโยชนและบริหาร
ความยั่งยืนแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล อ ม ดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย า งเป น ธรรม โปร ง ใส
ตรวจสอบได ซึ่ งเด็ ม โก มี ค ณะกรรมการสรรหา พิ จารณา
คาตอบแทน และกำกับดู แลกิจการ เปนผูกำหนดนโยบาย
และแนวทางการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องเด็ ม โก อ ย า ง
สม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล พรอม
ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของกรรมการและฝ ายจั ด การ เพื่ อ ให
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหนวยงานกำกับ
ตาง ๆ พรอมกันนี้ไดมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติ
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องคประกอบคณะกรรมการ (คน)
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ตารางกำหนดขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน
กรรมการอิสระ 4 คน

คณะกรรมการลงทุน

กรรมการอิสระ 2 คน
กรรมการทีไ่ มเปนผูบริหาร 2 คน
กรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร 2 คน

คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คาตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ 3 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 คน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร

กรรมการอิสระ 2 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 คน
กรรมการที่เปนผูบ ริหาร 2 คน

คณะกรรมการความยั่งยืน

กรรมการอิสระ 4 คน
กรรมการที่เปนผูบ ริหาร 2 คน

หนาที่และความรับผิดชอบ
- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท และ
ค วาม เพี ย งพ อ ข อ งระ บ บ ค วบ คุ ม แ ล ะ
ตรวจสอบภายใน ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายพิ จ ารณาการ
เปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีเกิดรายการ
ที่มีความเกี่ยวโยงหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
- กำหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุน นโยบาย
การบริหารสภาพคลอง กำหนดกรอบการลงทุน
พิจารณาแผนกลยุทธ แผนการลงทุนและกรอบ
วงเงินงบประมาณ
- สรรหาและคั ด เลือกบุ ค คลเข าดำรงตำแหน ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ประธานเจ า หน า ที่
บริหาร และผูบริหารระดับสูง
- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน
และผลประโยชนอื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่
บริหาร
- พิจารณาโครงสรางเงินเดือน และผลตอบแทน
อื่น ๆ ของพนักงาน
- พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการ
บริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแลและสนับสนุนใหมีการดำเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลอง
กับกลยุทธและเปาหมายทางธุรกิจ
- พิจารณาและกำหนดเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ
ตลอดจนแผนดำเนิ น การด านความยั่ งยื น ที่
สอดคล อ งกั บ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในด า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงานและการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท เด็มโกไดจัดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการรายบุคคล เปนประจำทุกป ดวยวิธีการ
ประเมินตนเอง (Self Evalfuation) และ / หรือ ประเมินแบบไขว (Cross Evaluation) โดยเด็มโกจะนำขอเสนอแนะตาง ๆ ที่
ไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการมาปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของเด็มโก ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำป 2564
มีดังนี้
ผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
แบบที่ 1 :
ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
แบบที่ 2 :
ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล
 ผลการประเมินตนเอง
แบบที่ 3 :ผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอย

หมายเหตุ :

จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนดังนี้
0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไมเห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนัน้ เล็กนอย
2 = เห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

คะแนน
3.69
3.69
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การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท
ในป 2564 กรรมการเขารวมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูในการทำหนาที่กรรมการ โดยมีจำนวนกรรมการ มากกวา
รอยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ เขาอบรมสัมมนากิจกรรม ตาง ๆ อาทิ
หลักสูตร
Post – Expectations : A Power and Energy Dialogue with New Governors

ผูจัดการอบรม

จํานวนคณะกรรมการที่
เขารวม

IEEE.PES. (Thailand)

1

IEEE PES Webinar.

1

Director Forum (R - DF1/2564 )

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1

National Director Conference (NDC 1/2564 )

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1

Electric Utilities.
Flexibility and Enabling Technologies for Deregulated Market

เพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการทํางานของผูสังเกตการณ แนวปฎิบัติ และ สิทธิ การ

องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)

1

องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ( Thailand

1

World Business Council for Sustainable

1

สํานักงานสอบบัญชี ดีไอเอ

1

มูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย รวมกับศูนยนิติศาสตร คณะ

1

McKinsey & Company

1

Google Workspace

1

Supply Chain Cybersecurity

Oliver Wyman Digital

1

Myths, realities, and the new normal of digital business building

McKinsey & Company

1

CIO Academy Asia

1

McKinsey & Company

1

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

Fujitsu Thailand

1

2021 TBCSD Annual Seminar) : Vision 2050
บทบาทขององคกรพันธมิตรในการรวมสนับสนุนการสรางความยั่งยืน ของภาคธุรกิจ
กรณีศึกษา TFRS15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
ปญหาการปฏิบัติตามสัญญาในวิกฤตโรคระบาดรายแรง Covid – 19
Reimagining your business with AI
Deliver Superior Customer Experience, Remotely

Zero - Trust Cyber Security
Top tech trends: What do they mean for your organization
Digital Transformation of your frontline workforce

Building Organization Sustainability with Data-Driven Cloud Strategy

บรรยายโดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการ
การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและเสริมสรางจริยธรรมในองคกร

จริยธรรมประจําสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

4

กระทรวงการคลัง
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 Standard

1

THE SECRET SAUCE STRATEGY FORUM 2022 คัมภีรกลยุทธฝาวิกฤตป 2022
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จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

เด็มโกใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย
กลุมตาง ๆ ของกลุมธุรกิจเด็มโก และในป 2558 เด็มโกไดลงนามเขารวมเปน “สมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชน
ไทย” เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบนในทุกรูปแบบ เพื่อใหมั่นใจวาเด็มโกมี
นโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันและ
สินบนกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก โดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน (“CAC”) มีมติใหการรับรองบริษัทเปนสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption : CAC) ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2559 จนถึงปจจุบัน

นโยบาย / ขอกำหนด / แนวปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชันของเด็มโก
เด็มโกมุงมั่นที่จะปองกันการทุจริตคอรรัปชันและสินบน เพื่อนำไปสูการเปนองคกรโปรงใสอยางแทจริง โดยดำเนินธุรกิจ
ภายใตปรัชญากลุม ธุรกิจเด็มโก คือ “iDEMCO” ซึ่งเปนคานิยมหลัก (Core Value) ที่กลุมธุรกิจเด็มโกยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยให
ความสำคัญตอการกำกับดูแลกิจการภายใตกรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริตภายในองคกร รวมถึงการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม คณะกรรมการบริษัทจึงใหมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันขึ้น โดยใหถือเปนสวน
หนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเด็มโก มีการปฏิบัติที่สอดคลองกับ
นโยบายทีก่ ำหนดไว ตลอดจนเพื่อใหบุคลากรทุกระดับของกลุมบริษัทเด็มโกยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และสนับสนุน
ใหมีการรายงานกรณี พบความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งเด็มโกจัดใหมีการสื่อสารนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชันและ
แนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชันนี้ โดยเผยแพรผานชองทางตาง ๆ เชน วารสารของเด็มโก
อินทราเน็ตของกลุมบริษัทเด็มโก รายงานประจำปและเว็บไซตของเด็มโก ที่ www.demco.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนีผ้ ูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน
โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับพนักงานใหม บริษัทจะสื่อสารหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
ผานการปฐมนิเทศ
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน
คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติในการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชันและสินบน 3 ขอ
ประกอบดวย
 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันและสินบน
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชันและสินบน
 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามแนวทางปฏิบตั ิในการปองกันการมีสว นเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัป
ชันและสินบน

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เด็มโกไดจดั ทำชองทางการแจงเบาะแส เพื่อใหพนักงานและผูมสี วนไดเสียภายนอกองคกร สามารถรายงานและแจง
เบาะแสหรือขอรองเรียนในกรณีทสี่ งสัยวาจะมีการทุจริต และการกระทำผิดกฎหมายขึ้น โดยกำหนดใหมีมาตรการคุม ครองผูแจง
เบาะแสดวยเชนกัน ในสวนของชองทางการแจงเบาะแสการทุจริตและกระทำผิด มีดังนี้
ชองทางการแจงเบาะแสหรือรองเรียน ผานระบบอิเล็กทรอนิกสตามชองทาง ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
Email : Auditcom@demco.co.th
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

Email : goodgovernance@demco.co.th

3. เลขานุการบริษัท
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

Email : Com_Secretary@demco.co.th
Email : Ac_Secretary@demco.co.th

5. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

Email : Gov_Secretary@demco.co.th

หรือสงจดหมาย หรือชองทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึงสำนักงาน
ตรวจสอบ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู 1 ตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร
02-9595811 ตอ 2018 และกรณีทพี่ บประเด็นที่ตอ งรายงานอยางเรงดวน ให
รีบรายงานตรงตอเลขานุการบริษทั หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการตรวจสอบขอรองเรียน
 ดำเนินการสอบสวนตามแนวปฏิบตั ิของคูมอื บริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเมื่อมีหลักฐานที่เพียงพอ
 แจงผูรองทุกขทราบถึงผลการสอบสวนผานชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
 พิจารณามาตรการในการดำเนินการในกรณีพสิ ูจนไดวามีการกระทำตามที่รองเรียนเกิดขึ้นจริง
 รายงานสรุปใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมถึงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายป

เด็มโกมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน โดยจะเก็บขอมูลและตัวตนของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
และผู ถูก รอ งเรียนเป นความลั บ จะเป ด เผยข อมูล เทาที่ จำเป น โดยคำนึ งถึงความปลอดภั ย และความเสีย หายของผูรายงาน
แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับความเสียหาย จะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เหมาะสม
และเปนธรรม
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เด็มโก ในฐานะภาคีสมาชิกแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานคอรรัปชัน จัดกิจกรรมภายใตแนวคิด “รวมพลัง
อาสาสูโกง” เพื่อแสดงถึงความมุง มั่นในการรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งสื่อสารเรื่อง No Gift Policy ใหกับผูเกี่ยวของ
ทราบ

“การบรรยายพิเศษ หัวขอ "การตอตานทุจริตคอรรัปชันและเสริมสรางจริยธรรมในองคกร"
โดย นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) ผานระบบ Microsoft Team
เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ หองประชุมใหญ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)

การขัดแยงทางผลประโยชน
นโยบายการของดําเนินธุรกิจเด็มโกเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยูบนหลักการที่วาการตัดสินใจ ใด ๆ ในการ
เขาทําธุรกรรม หรือรายการใด ๆ ของเด็มโกหรือบริษัทยอย จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนของเด็มโกและ
หลีกเลี่ยงการกระทํ าที่ อาจก อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกํ าหนดใหผูที่ มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนได เสียกับรายการที่
พิจารณาตองแจงใหคณะกรรมการหรือผูบริหารทราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาวและตองไมมี
สวนรวมในการพิจารณารวมถึงไมมีอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการดังกลาว ดังนั้น เด็มโกจึงไดจัดทํานโยบาย การปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อเปนแนวทางใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ
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ในป 2564 เด็มโกไมมีขอรองเรียนและอุบัติการณดานการทุจริตคอรรปั ชัน เด็มโกมีการดำเนินการดานการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชันและสินบน ดังนี้
1. ทบทวนนโยบาย / คูมือการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน โดยมีมติอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
2. อนุมัติคูมือการบริหารความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปชันและสินบน ฉบับทบทวน กรกฎาคม 2564 เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและสินบน
3. สื่อสารชองทางการรองเรียนและแจงเบาะแสผานทางระบบอินทราเน็ต (info.demco) และจัดทำ Infographic
4. สราง Line Group “CG & Legal Corner” เพื่อใหคำปรึกษา แนะนำ ขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ของกลุม
บริษัทเด็มโก

ผลการดำเนินการดานความยั่งยืน ป 2564
 ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (2562 – 2565)

รางวัลประกาศเกียรติคุณการเปดเผยขอมูลความยั่งยืน ประจำป 2564
“Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน

รางวัล “Pathum Thani Labour Excellence Award 2021”
บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดาน
แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ เปนปที่ 1
ประจำป พ.ศ. 2564
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การบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการ
จากสถานการณ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ตางใช
มาตรการที่เขมขนเพื่อควบคุมแพรระบาด ไมใหกระจายในวงกวาง สงผลกระทบตอการดำเนินงานตามไซตงานของบริษัท ซึ่งหาก
นั บ รวมผลกระทบจาก Technology Disruption การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมส ว นบุ ค คล ครอบครั ว และสั งคม แบบ New
Normal มีการนำเทคโนโลยีมามีสวนในการสื่อสารและการใชชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ เชน การซื้อสินคา การประชุม การทำงาน
ออนไลน สามารถทำงานที่ไหนก็ได รวมถึง การปรับนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ความลาชาของการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ลวนสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย ในปนี้เด็มโกไดทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงแผนกล
ยุทธ นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบรอบดานทางธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
และ/หรืออาจจะเกิดขึ้น มีการทบทวน ปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัย ตามมาตรฐานสากล กรอบการบริหารความ
เสี่ ย ง “Enterprise Risk Management - Aligning Risk with Strategy and Performance 2017 หรือ COSO 2017 มี ก าร
เพิ่ ม ความเสี่ ย งด า นความยั่ ง ยื น (Sustainable Risk) ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น ความเสี่ ย งด า น “ESG” หรื อ สิ่ ง แวดล อ ม
(Environmental Risk) สังคม (Social Risk) และบรรษัทภิบาล (Governance Risk) ซึ่งเปนความทาทายของบริษัทที่จะตองหา
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แตกตางไปจากเดิม

ผลการดำเนินงาน
ปจจุบันระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกธุรกิจของเด็มโก อีกทั้งหนวยธุรกิจไดเริ่มนำตัวชี้วัดดานความ
เสี่ยงเขามาใช (Key Risk Indicators: KPI) และรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ทั้งนี้เด็มโก มุงมั่นใหมี
การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
กระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยงนั้น จะครอบคลุมผลกระทบ 5 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานการดำเนินงาน ดาน
นโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ขอบังคับ ดานลูกคา / คูคา / พันธมิตรธุรกิจ และดานความพึงพอใจโดยประเมินความเสี่ยงทั้ง
ระดั บ ของโอกาสเกิ ด (Likelihood) และระดั บ ของผลกระทบ (Impact) ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) และเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative) ซึ่ งจะแสดงผลการประเมิน ระดั บ ความเสี่ยงบน Risk Matrix เพื่ อ ให ท ราบถึ งความเสี่ย งที่ ส งผลกระทบอยางมี
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นัยสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของเด็มโก และสามารถกำาหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation Plan) และแผนรองรับตอ
เหตุการณในสภาวะวิกฤตที่เหมาะสมตอไป

ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)
เด็มโก วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งจากปยจัยภายในและภายนอกองคกร รวมถึงแนวโนมทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คูแขง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดปจจัยความเสี่ยงทีส่ ำคัญระดับองคกร โดย
สามารถแบงปจจัยความเสีย่ งดังกลาวได ดังนี้
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ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (EMERGING RISK)
จากการประเมินความเสี่ยงของกลุมธุรกิจเด็มโก พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความเสี่ยงจาก
เทคโนโลยีใหม (Technology Disruption) ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงดานภูมิอากาศ (Climate Change) และความเสี่ยงดาน
โรคระบาด

การจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ
ดวยสถานการณปจจุบันการดำเนินธุรกิจของเด็มโกตองเผชิญกับความเสี่ยงที่สำคัญในหลายๆ ดาน ถึงแมวาเด็มโกจะมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบแลวก็ตาม แตก็มีปจจัยเสี่ยงบางประการที่ไมสามารถปองกันได เชน ปจจัยเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปจจัยเสี่ยงจากการกอการราย วินาศกรรม การโจมตีทางไซเบอร
และการเกิดโรคระบาด เปนตน ซึ่งปจจัยเสี่ยงดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท ชื่อเสียง และความเชื่อมั่น
ดังนั้น เด็มโกจึงไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Management :
BCM) และการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อใหมั่นใจวาระบบการบริหารธุรกิจ
อยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพและมั่นใจไดวาหากเกิดเหตุการณ วิกฤตตาง ๆ เด็มโกจะสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องหรือ
กลับมาดำเนินธุรกิจไดในเวลาที่เหมาะสม

แนวทางการบริหารจัดการ
การบริหารธุรกิจอยางตอเนื่อง เนนการใหความสำคัญกับการฟนคืนกระบวนการหลักที่จำเปนที่สงผลกระทบตอผูมีสวน
ไดเสียในกรณีเกิดภาวะวิกฤติภายในเวลาที่ยอมรับได สวนกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ ที่ไมไดมีความจำเปนเรงดวน จะไดรับการ
ฟนคืนในลำดับถัดไป
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การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

ความสำคัญ
เด็มโก ใหความสำคัญในดานการบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางยั่งยืนเปนประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนือ่ งจาก
เปนปจจัยที่สนับสนุนใหเด็มโก สามารถพัฒนาความสัมพันธกับคูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ขยายความสามารถในการแขงขันและ
ลดความเสี่ยงที่อาจกระทบตอการดำเนินธุรกิจดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของคูคา นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมใหธุรกิจ
สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน เด็มโก จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการหวงโซอุปทานที่ครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกคูคา
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสินคาและบริการของคูคาจนถึงกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานประจำป ตลอดจนการรักษา
ความสัมพันธท่ีดีกับผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอุปทาน ซึ่งสอดคลองกับความมุงมั่นของ เด็มโก ที่จะดำเนินธุรกิจรวมกับคูคาดวย
ความโปรงใส

แนวทางการบริหารจัดการ
นโยบายการจัดซื้อจัดจางของกลุมธุรกิจเด็มโก กลุมธุรกิจเด็มโกใหความสําคัญในการจัดซื้อจัดจางซึ่งเปนกระบวนการ
สําคัญที่สนับสนุนการดําเนินการธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางในกลุมธุรกิจเด็มโก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
สรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียผานการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางที่โปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได และเพื่อแสดงเจตนารมณ
ของกลุมธุรกิจเด็มโก ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบอยางสิ้นเชิง
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ภาพรวมการบริหารจัดการคูคา
เด็มโก ไดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคูคาขององคกรเพื่อความยั่งยืน เพื่อใหคูคาของกลุมธุรกิจเด็มโกมีแนวทาง
เดียวกัน โดยจัดทำแนวทางการปฏิบตั ิของคูคาของกลุมธุรกิจเด็มโก (Supplier Code of Conduct and Guideline) ที่ครอบคลุม
ประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance) เพื่ อแสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่นของเด็มโกในการสนับสนุนใหคูคามีการดำเนินงานอยางมีจริยธรรมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเกิดความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมถึง ปฏิบัติตามตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
ตลอดหวงโซอุปทาน และเสริมสรางการเติบโตในระยะยาวไปดวยกัน ซึ่งกรอบของแนวทางประกอบไปดวย 4 แนวทางหลัก ดังนี้

กระบวนการคัดเลือกคูคา (Supplier Screening)
การคัดเลือกคูคาเพื่อขึ้นทะเบียนเปนคูคาผูมีประสิทธิภาพ และใหไดมาซึ่งคูคาที่ เด็มโก สามารถมั่นใจวาจะสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการตรงกับความตองการของเด็มโก ขอบเขตการประเมินครอบคลุมการประเมินศักยภาพตามหลักเกฑณในการ
จัดกลุมประเภทคูคาตามความสำคัญของกลุมสินคาและคูคาตามมูลคาการจัดหาและระดับความเสี่ยงในการจัดหา เพื่อสามารถ
จัดลำดับความสำคัญและแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากกลุมสินคาและคูคาที่มีมูลคาสูง
ระดับความเสี่ยงและผลกระทบตอรายไดของบริษัท โดยเด็มโก ไดจัดทำแบบฟอรมการประเมินความยั่งยืนคูคารายใหมเพื่อใหไดคู
คาที่มีคุณสมบัติตรงตามตองการ และเมื่อผานการอนุมัติการคัดเลือกคูคาแลว เจาหนาที่จัดซื้อภายในบริษัท จะดำเนินการบันทึกคู
คาเขาทะเบียนคูคาที่ผานการอนุมัติ (Approval Vender List : AVL) ในระบบ ผลการดำเนินการเด็มโก สามารถจำแนกระดับ
ความสัมพันธคูคาเปน 2 ระดับไดแก
1.คูคาหลัก (Critical Supplier) คูคาที่มียอดการใชจายสูง สินคาทดแทนยากและอยูในกลุมสินคาหลักที่สำคัญ และมี
ความเสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงสูง โดยบริษัทกำหนดใหคูคากลุมนี้มีการประเมินผลการทำงานทุกปผานแบบประเมินคูคาและ
เยี่ยมชมพื้นที่การปฎิบัติงานโดยผานขั้นตอนการตรวจสอบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและการประเมินการ
ตรวจสอบดานการปฎิบัติอยางยั่งยืน
2. คูคารอง (Non-Critical Supplier) คูคาที่ยอดการใชจายปานกลางหรือต่ำและความเสี่ยงอยูในระดับปานกลางหรือ
ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบริษัทกำหนดใหมีการประเมินผลการทำงานเปนประจำทุกปผานแบบประเมินตนเองของคูคาตามแนวทางการ
ปฎิบัติอยางยั่งยืนของคูคา
เด็มโก มุงหวังใหคูคาทุกรายดำเนินการสอดคลองกับคูมือสำหรับการดำเนินงานภายใตแนวทางการปฏิบัติของคูคาของ
กลุมธุรกิจเด็มโก (Supplier Code of Conduct and Guideline) อยางเครงครัด
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การบริหารความสัมพันธลูกคา

ความสำคัญ
เด็ ม โก เครงครัด ในการปฏิ บั ติต ามข อ กำหนดและข อ ปฏิ บั ติ โดยระบุ ไวใน “นโยบายการกำกั บ ดู แลกิ จการที่ ดี แ ละ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ในเรื่องของการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ตรงเวลา หรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา
ภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม โดยเด็มโก ไดใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณ เพื่อใหลูกคามีขอมูลใน
การตัดสินใจ อีกประเด็นที่สำคัญคือการรักษาความลับของลูกคา ซึ่งเด็มโกปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณวาดวยการรักษา
ความลับ การเก็บรักษาขอมูลและการใชขอมูลภายใน ซึ่งรวมถึงการปกปดขอมูลลูกคาและความลับทางการคา ไมมีการนำขอมูลใด
ๆ ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ ยิ่งไปกวานั้นเด็มโก ไดทำการตอบสนองความตองการของลูกคาดวย
ความรวดเร็ว และจัดใหมีระบบตลอดจนชองทางใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกคาและสรุปขอมูลเพื่อนำไปวิเคราะห เพื่อเขาสูการทบทวนระบบคุณภาพและการ
พัฒนาตอไป
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แนวทางการบริหารจัดการ
•

เสริม สรางความผู ก พั น กับ ลู ก ค าอย างตอ เนื่ อ ง ด วยการเข าถึ งและตอบสนองตอ ความตอ งการของลูก ค าได อย างมี
ประสิทธิภาพและทันทวงที

•
•

มุงมั่นในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคา
นำเสนอผลิตภัณฑและบริการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได

ความพึงพอใจของลูกคา
เด็มโก ใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจรวมกับลูกคาเปนอยางสูง โดยจัดใหมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา เปน
ประจำทุกป เพื่อยกระดับความผูกพันและความสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ำเสมอและเปนแนวทางในการแกไขขอรองเรียนจากลูกคา
อยางถูกตองและรวดเร็ว โดยมีการนำเสนอผลการสำรวจตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำมาใชเปนแนวทางการวางแผน
บริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ การสงมอบและบริการ ตลอดจนถายทอดขอมูล และการดำเนินการตอบสนองตอผลตอบ
รับของลูกคาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกคา โดยแบงการสำรวจเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ภายหลังการประมูลงาน (หลังจากทราบผลการประมูลอยางเปนทางการแลวภายใน 15 วันทำการ)
ระยะที่ 2 ระหวางดำเนินโครงการ (ความกาวหนาของงานประมาณ 50%)
ระยะที่ 3 ปดจบโครงการ (หลังจากวางบิลงวดสุดทายแลว ภายใน 15 วันทำการ)
ทั้งนี้ หลักเกณฑและผลการสำรวจนี้จะสะทอนใหเห็นถึงระดับความสามารถในการสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ตอบ
โจทย ความตองการของลูกคาผานการดำเนินงานของเด็มโก พรอมกันนี้ผลของการสำรวจความพึงพอใจและขอเสนอแนะจาก
ลูกคาจะถูกพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยรวมถึงประเด็นสำคัญที่ตองไดรบั การแกไขจากผลการสำรวจ ความพึง
พอใจของลูกคาในแตละครั้ง เพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการวางแผนงาน พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐาน
การบริการสูความเปนเลิศในระดับสากล โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาในป 2564 พบวาไดคะแนน รอยละ 90.98 ซึ่ง
ถือวาประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวคือไมตํ่ากวา รอยละ 85 เปนบทพิสูจนใหเห็นวาการดำเนินงานดานการบริหาร
จัดการลูกคาสัมพันธสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกคาเปนอยางดี

การรักษาขอมูลของลูกคา
เด็มโก มีการกำกับดูแลปองกันและรักษาขอมูลของลูกคาอยางเขมงวด โดยไดจัดทำนโยบายการจัดการขอมูลลับและ
ขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และนโยบายการทำสัญญาปกปดความลับ รวมถึงแนวปฏิบัติในการดูแลและเก็บรักษา
ขอมูลสัญญา การรักษาความลับและการใชขอมูล
นอกจากนี้ สำหรับขอมูลสวนบุคคลของกรรมการผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทลูกคา เด็มโกไดดำเนินการวางแผน
วิเคราะหและปฏิบัติการเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เด็มโกไมพบกรณีการละเมิด
ขอมูลของลูกคาและไมมขี อ รองเรียนดานการรักษาขอมูลลูกคา
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การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
เด็มโกตระหนักวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต ซึ่งความทาทายขององคกรคือ
การเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ ภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม
หยุดนิ่ง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลตอทักษะ ความรู ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสราง
แรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน
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นโยบายดานการบริหารงานบุคคล กลุมบริษทั เด็มโก มุงเนนขอปฏิบัติในดานสำคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคล คือ

โดยมีขอปฏิบัติในนโยบายดังกลาว คือ
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาทำงานโดยไมจำกัดจาก อายุ เพศเชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ศาสนา โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติที่ตองการตามตำแหนงงานที่รับสมัคร
2) การจายคาตอบแทนสำหรับชายและหญิงที่เทาเทียมกันในลักษณะงานมีคุณคาเทากัน
3) การพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึง เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของตำแหนงและ
ความกาวหนาในสายอาชีพ
4) การกำหนดและเปดเผยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั ิงานใหเปนที่รับรูและเปดเผยผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานใหพนักงานทราบอยางโปรงใสและเปนธรรม
5) การสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในสายงานอาชีพดวยการพัฒนาฝกอบรมอยางตอเนื่อง
6) การสงเสริมใหพนักงานเติบโตอยางยั่งยืนดานคุณธรรม จริยธรรมในบุคคลเพื่อใหพนักงานไดรับการพัฒนาใหเปน
คนดีและคนเกง พัฒนาความรู ความเขาใจและมีทัศนคติทดี่ ีตองานและบริษัท รวมทั้งสงเสริมใหมีการแสดงออกถึง
การมี คุณธรรม จริยธรรมในเชิงพฤติกรรม
ในป 2564 เด็มโกดำเนินงานสานตอตามแผนงาน DEMCO : 2020 – 2022 Year of Organization Development
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางรากฐานใหแข็งแกรง โดยการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ของเด็มโก ใหมี
ตนทุนที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการปรับรากฐาน
สำคัญ 4 ดาน คือ
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การปรับรากฐานสำคัญดานทรัพยากรบุคคล (Human Resources Transformation) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
• การพัฒนาปรับปรุงดานการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร

(Recruitment Transformation)
1) เพิ่มชองทางในการสรรหาบุคลากรในตำแหนงงาน
บริหารและตำแหนงงานที่มีคุณสมบัติพิเศษและสรร
หาไดยาก โดยใชบริการเพิ่มเติมทางบริษัทจัดหางาน
ระ ดั บ ป ระ เท ศ แ ล ะ ภู มิ ภ าค (Head Hunter)
น อกเห นื อจากสื่ อ การรั บ สมั ครงาน อื่ น เช น
Jobtopgun, Jobsdb ซึ่งเปนเว็ปไซตรับสมัครและ
หางานออนไลน ร ะดั บ แนวหน า ของประเทศที่ มี
ตำแหนงงานกวา 14,000 ตำแหนงตอวัน
2) ในชวงสถานการณ ของโรคระบาดไวรัสโควิด - 19
ทำให เด็ ม โก ตอ งงดกิจ กรรมในการดำเนิ น งานรั บ
ส มั ค ร งา น ท า งกิ จ ก ร ร ม Job Fair ข อ งท า ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ชั้ น น ำ แ ต เด็ ม โก ยั งค งส ร า ง
ความสั ม พั น ธ ท างวิ ช าการกั บ คณ าจารย ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Campus
Network) เชน การเชิญคณาจารยผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี
บรรยายใหความรูเพิ่มเติมในวิชาชีพวิศวกร เปนตน
• การพัฒนาดานการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคลเพื่อให

พนักงาน มีความภาคภูมิใจและผูกพันตอองคกร (Loyalty
& Bonding)
1) สื่อสารใหความชัดเจนเกี่ยวกับการทำ Employee
Engagement Survey แกกลุมผูบังคับบัญ ชา กลุม
ผูบริหารและกลุมพนักงาน โดยการทำ Employee
Engagement Survey เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการ
เสริมสรางใหพนักงานรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร
แสดงถึงความเอาใจใสดูแลพนักงานเปนอยางดี ให
พนักงานอยากรวมงานในระยะยาว และเกิดความ
จงรักภักดีตอองคกรไดในที่สุด นอกจากนั้นยังชวย
ทำใหพนักงานคนพบปญหาและแจงกลับสูองคกรได
อย า งรวดเร็ ว ทั น ท ว งที แ ละชั ด เจน ทำให อ งค ก ร
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

2) ปรั บ ปรุ ง ช อ งทางการสื่ อ สารข า วสารของเด็ ม โก
เพื่อใหพนักงานไดรับขอมูลที่สะดวกและแลกเปลี่ยน
ข า ว ส า ร ไ ด ม า ก ขึ้ น เช น จั ด ตั้ ง ไ ล น ก ลุ ม
คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน / ไลน ก ลุ ม
พนั ก งานผู ท ำโครงการ Innovation / ไลน ก ลุ ม
พนักงานทุกระดับ และ Facebook แจงขาวสารที่
เปนทางการของเด็มโก เปนตน
3) จัด กิ จ กรรมและส งเสริ ม ให พ นั ก งานมี ส ว นร ว มใน
กิ จ กรรมต าง ๆ ที่ เสริ ม สรา งความผู ก พั น ระหว า ง
พนักงานกับเด็มโกและกับสังคมชุมชนโดยรอบอยาง
สม่ำเสมอ
• การปรับปรุงพัฒนาดานการประเมินผลการปฎิบัตงิ าน

1) ใช แ บบประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง าน โดยเชื่ อ มโยง
เป า หมายการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คลไปสู ผ ลรวม
เปาหมายขององคกร
2) พิจารณาเกณฑการประเมินผลพนักงานโดยกำหนด
หัวขอการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สมรรถนะและบทบาทหน าที่ความรับผิดชอบของ
ผูรั บ การประเมิ น เป น กลุ ม พนั ก งานระดับ บริห าร
และพนักงานทั่วไป
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสงเสริมการเติบโตอยาง

ยั่งยืน ด านคุ ณ ธรรม จริยธรรมในบุ ค คลเพื่ อใหพ นัก งาน
ได รับ การพั ฒ นาให เป น คนดี แ ละคนเก ง พั ฒ นาความรู
ความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตองานและองคกร รวมทั้ ง
สงเสริมใหมีการแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมใน
เชิงพฤติกรรม แมวาสถานการณปองกันการแพรระบาด
ของโควิ ด -19 ทำให ก ารจั ด อบรม บรรยายเป น กลุ ม ไม
สามารถทำได แตเด็มโกไดจัดหาชองทางในการสงเสริม
จริยธรรม การตอตานการทุจริต ใหแกพนักงานไดศึกษา
ทบทวนโดยไดนำหลักสูตร HRD - E Learning ที่จัดโดย
สถาบัน พั ฒ นาข าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. การ
อบรมในหลักสูตร “สุจริตไทย” กำหนดใหพนักงานอบรม
พรอมไดรับวุฒิบัตรผานการอบรม
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เด็มโก มีนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยมุงพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถพิเศษ ทัศนคติและ
ความมีคุณธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรเด็มโกทุกคน เพื่อใหเกิดความสำเร็จในนโยบายดังกลาว เด็มโกจึงมีนโยบายสงเสริมให
พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับพนักงานจนถึงผูบริหารระดับสูงไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถทั้งดานทฤษฎี และ
ควบคูไปกับการปฏิบัติงานจริงอยางตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหเกิดทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเด็มโกจัดใหมีการ
ฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะดานจากคำแนะนำของผูที่มีประสบการณในแตละสายงาน รวมถึงการจัดใหพนักงาน
ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรปฏิบั ติงาน และสงเสริมใหบุ คลากรไดเขารวมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวของอยาง
สม่ำเสมอทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ เด็มโกไดมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ใหกับพนักงาน รวมทั้ง
จัดใหพนักงานไดมีโอกาสพัฒนาความรูในการใชภาษาอังกฤษดวยการจัดหลักสูตรฝกอบรมภายใน และดำเนินการจัดสอนจาก
ผูบริหารและพนักงานชาวตางชาติของเด็มโก
การพัฒนาศักยภาพที่มีประสิทธิภาพชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ และผลักดันใหกลุมบริษัทเด็มโกสามารถ
ประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย นำไปสูวิสัยทัศนในการเปนบริษัทไฟฟาชั้นนำดานนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล
เด็มโกใหความสำคัญกับการพัฒนากรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียน จึงมีแนวทางพัฒนาบุคลากรของเด็มโก ดังนี้
(ก) การพัฒนากรรมการบริษัท
1) เด็มโก จัดใหกรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรที่สงเสริม
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษั ท เพื่ อ เป น การพั ฒ นา สนั บ สนุ น และส งเสริม การ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
2) เด็ ม โก จะเป ด เผยข อ มู ล การเข า รั บ การพั ฒ นาและ
ฝกอบรมของกรรมการในปที่ผานมา
(ข) การพัฒนาผูบริหา
1) เด็ ม โก ก ำ ห น ด ให มี ส ม ร ร ถ น ะ ส ำ ห รั บ ผู บ ริ ห า ร
(Managerial Competency) เพื่อใชเปนพื้นฐานในการ
พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทำงานใหประสบความสำเร็จ
(ค) การพัฒนาพนักงาน

3) เด็มโก สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการไดรับการอบรม
และเสริมสรางความรูอยางตอเนือ่ งและสม่ำเสมอ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น

1) เด็มโกกำหนดใหมีสมรรถนะเฉพาะสายงาน (Functional

หลั ก สูต รที่ ได รั บ การวิ จัย และจัด ทำขึ้ น โดยได รั บ ความ

Competency) สำหรั บ พนั ก งานในแต ล ะบทบาทงาน

รวมมือของนักวิชาการ อาจารยครู และองคกรตาง ๆ ที่

เพื่ อ ใช เ ป น พื้ น ฐานในการพั ฒ นาพนั ก งานให มี ทั ก ษะ
ความรู ความสามารถในการทำงานใหประสบความสำเร็จ

เห็นความสำคัญของปญหาทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย
หลายองคกรชั้นนำในประเทศไทยไดนำหลักสูตรนี้ ใชใน

2) เด็มโกสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาองคความรูใหมใน

การปลู ก จิ ต สำนึ ก ในการต อ ต า นทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ให

ยุคที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงด านเทคโนโลยี และการใชชีวิ ต

แนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อจะไมกระทำ

ทำงานในรูปแบบวิถีใหม New Normal อันเนื่องมาจาก
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด - 19 โดยจัดใหมี

การคอรรัปชัน เชนองคกรสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สำนักงานจเรตำรวจ

การเรียนรูฝกอบรมผานทาง ระบบออนไลน Zoom และ

แหงชาติ เปนตน

2) จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมและแนวทางการพัฒนาอื่น
ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสมรรถนะสำหรับผูบริหาร
ใหกับผูบริหารของเด็มโก

หรือ Microsoft Team ในหลั กสูต ร Digital Literacy ที่

3) เด็มโกจัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานใหมทั้งภาคทฤษฎี

จัดโดยสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
และการอบรมในหั วข อ หลั ก สู ต ร “สุ จ ริ ต ไทย” ซึ่ งเป น

และภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให พ นั ก งานใหม มี ค วามเข า ใจใน
วิสัยทัศน คานิยม นโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ
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ของบริษั ท จรรยาบรรณ จริย ธรรมในการดำเนิ น ธุ รกิ จ
ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทำงาน นโยบายการต อ ต านการ

iDEMCO สงเสริมการทำงานรวมกัน เปน ทีมและปลูกฝง
ความรักในองคกรอยางยั่งยืน

ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ความปลอดภั ย ในการทำงาน ระบบ

4) เด็ม โก ก ำหนดให หั วหน างาน ผู จั ด การรว มกั บ พนั กงาน

บริ ห ารคุ ณ ภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวั ส ดิ ก ารที่

ผูใตบังคับบัญชา จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual

พนักงานพึงไดรับ รวมถึงการรวมกิจกรรมภาคสนามเพื่อ
สรางเสริมพฤติกรรมบุคลากรใหสอดคลองกับคานิยมหลัก

Development Plan : IDP) ประจำป เพื่อใหมีการพัฒนา
ทักษะ องคความรูแกพนักงาน อยางตอเนื่อง

นอกจากการจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาความรูในสวนที่เกี่ยวของกับสายงานแลว เด็มโกยังเห็นถึงความสำคัญของการให
ความรูในดานตาง ๆ ดังนี้
• อบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณ ภาพ (ISO9001 : 2015) โดย ดร.ชัชวาล เลิศสุโภชวณิชย จาก
บริษัทซีพีแอล คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
• อบรมหลักสูตร “Creating Valuable Innovation เสริมสรางนวัตกรรมใหสรางคุณ คา” วัตถุประสงคเพื่ อใหผูเขาอบรม
ตระหนักถึงความสำคัญ ของการสนั บสนุน ทีมงานใหสรางนวัตกรรมที่ มีคุณ คา และเกิดขึ้นไดจริง และสามารถวิเคราะห
ประเมิน และเสนอไอเดียนวัตกรรมที่มีคุณคาและพัฒนาการทำงานขององคกรได วิทยากรโดยอาจารยธงชัย โรจนกังสดาล
อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
• อบรมหลักสูตร “กระบวนการนวัตกรรมดวยการคิดเชิงออกแบบ” เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูกระบวนการทาง
นวัตกรรม โดยใชการคิดเชิงออกแบบเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางทักษะทางความคิด และการแกประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
• หลักสูตร “หลักการทั่วไปของการบริหารสัญญา และความเสี่ยงของงานกอสราง” เพื่อเสริมสรางความเขาใจในหลักการ
บริหารสัญญาและการบริหารความเสี่ยงในงานกอสราง สามารถวิเคราะหและเขาใจเทคนิคการควบคุมและติดตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง อบรมโดยวิทยากร ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพยบัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
• อบรมหลักสูตร “ความรูเ กี่ยวกับกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ความรูเกี่ยวกับโรคติดตอโควิด - 19 และ
กฎหมายแรงงงานและการแรงงานสัมพันธ” โดยวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานมีความรูเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน ความรูเกี่ยวกับโควิด - 19 กฎหมายแรงงานและการแรงงานสัมพันธ โดยวิทยากรจากสภาองคการนายจาง
ผูประกอบการคาไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 256
การสงเสริมความคิดเชิงนวัตกรรม
การพัฒนาองคความรูเชิงนวัตกรรมจะชวยสรางมูลคาเพิ่ม
และคุณคาใหแกธุรกิจและสังคม อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหพนักงาน
แสดงศักยภาพของตนเอง ในป 2564 เด็มโก ไดริเริ่มโครงการสงเสริม
น วั ต กรรม องค ก ร (Innovation Year) โดยใช ชื่ อ โครงการว า
“Innovation Program 1 : 1 : 1” ซึ่ งหมายถึง 1 ป 1 สายงาน มี
โครงการ Innovation นำเสนออยางน อ ย 1 โครงการ ได รับ ความ
สนใจจากพนักงานสงโครงการเขารวมประกวดจำนวน 9 กลุมซึ่งเปน
โครงการที่สะทอนความคิดสรางสรรคและความพยายามในการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการทำงานจนสามารถตอ
ยอดเปนนวัตกรรมองคกร
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ทีมชนะเลิศ

ประเภทนวัตกรรมที่คิดคนขึ้นใหม ไดแก โครงการการเชื่อม
กราวร็อดขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 ม. ดวยเครื่องตัดแกส
ตามราง" ฝ ายผลิต บริษั ท DEMCO POWER โรงงานลพบุ รี
ซึ่งริเริ่มจากปญหาดานคุณภาพเนื่องจากเดิมเราใชพนักงานใน
การเชื่อม บางครั้งแนวเชื่อมไมสม่ำเสมอพนักงานเกิดความ
เมื่ อยลาและเจ็ บตา ประกอบกับ ไดจำนวนชิ้น งานไมทั นต อ
ความตองการของลูกคา ทำใหเสียโอกาส ไมสามารถรับงาน
เพิ่มได พนักงานเลยไดรวมกันระดมความคิดในการแกปญหา
โดยไดนำเสนอเครื่องตัดแกสตามรางที่ไมไดใชงานแลวนำมา
ติ ด หั ว เชื่ อ ม 2 หั ว เพื่ อ เพิ่ ม จำนวนให ส ามารถเชื่ อ มงานได
จำนวนที่ มากขึ้น ผลการดำเนิ น งานสามารถผลิต ชิ้น งานได
มากกว า วิ ธี ก ารเดิ ม เฉลี่ ย 60 ตั ว / 1 จุ ด เชื่ อ ม สามารถ
ประหยั ด เวลาในการเชื่ อ มลง 9.6 นาที / ตั ว ทำให ต น ทุ น
คาแรงผลิตลดลง เฉลี่ย 12.22 บาท / ตัว โครงการนี้ชวยให
บริ ษั ท DEMCO POWER โรงงานลพบุ รี ส ามารถเป น ผู ช นะ
Bidding งานกราวดร็อด ไดงานเพิ่มขึ้นในปจจุบัน
จำนวน 48,687 ตัว

รองชนะเลิศ

โครงการ การประยุ ก ต ใช โปรแกรม PDF มาใช ในการ
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของแบบแปลนและรายการ
คำนวณ เพื่อชวยลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากร
ของบริษัท เชน กระดาษ หมึกพิมพ และลดคาใชจาย
ในส ว นของค าวัส ดุ อุ ป กรณ ส ำนั ก งานลง โดยได น ำเอา
ความสามารถของโปรแกรม PDF มาประยุกตใชในงาน
ออกแบบดานวิศวกรรมโยธาโดยเริ่มทดลองใชเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผลการดำเนินงาน
สามารถลดการปริ้ น กระดาษลงได ทั้ งสิ้ น 3,658 แผ น
เทียบเทากับกระดาษ 7.32 รีม คิดเปนเงิน 1,830 บาท
และลดการใชหมึกพิมพ 0.21 ตลับหมึก
คิดเปนเงิน 1,680 บาท

การดูแลและสรางการมีสวนรวมใหกับพนักงาน
เด็มโกถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด เปนผูขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จและการพัฒนาอยางยั่งยืน การ
ดูแลพนักงานใหเกิดความผูกพันกับองคกร และการสรางองคกรใหทุกคนอยากรวมทำงานดวย จึงเปนประเด็นสำคัญ เด็มโกจัดใหมี
“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” ตาม พรบ. คุมครองแรงงาน 2541 ดวยวิธีการเลือกตั้งผูสมัครเปนตัวแทนของ
พนักงานและไดรับการลงคะแนนคัดเลือกจากพนักงานดวยกัน เพื่อทำหนาที่เปนตัวแทนของพนักงาน ใหคำปรึกษา เสนอแนะ
ความเห็นแกนายจาง รวมไปถึงรวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการ และสภาพการทำงานแกพนักงานอยางเหมาะสมและทั่วถึง
รวมไปถึงการดูแล ตรวจสอบ และควบคุม เพื่อใหสวัสดิการที่มีอยูบังคับใชไดจริง และเปนประโยชนแกพนักงานทุกระดับเทาเทียม
กั น เป น ช อ งทางเพื่ อ ช ว ยให ค วามคิ ด เห็ น ของพนั ก งานได รั บ การรั บ ฟ ง คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ
ประกอบดวยตัวแทนฝายพนักงานจำนวน 8 คนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีวาระการปฏิบัติหนาที่ 2 ป นับจากวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง
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เด็มโกมงุ มั่นในการเปนสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการดานแรงงานที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคมธำรง
รักษาบุคลากร สรางสรรสวัสดิการและแรงงานสัมพันธสูระดับประเทศ : สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงานระดับประเทศ สามารถเปนตนแบบใหกับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ นำไปใชเปนแบบอยางในการพัฒนาองคกร
ใหดียิ่งขึ้นทั้งในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และขวัญกำลังใจของลูกจาง ในป 2564 จึงไดเขารวมการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือก
เปนสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจำป 2564 จาก สำนักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน จังหวัดปทุมธานี
ผลการพิจารณา เด็มโกไดรบั การคัดเลือกใหเปนสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
ระดับประเทศ ซึ่งแมในการเขายื่นประกวดเปนปแรกที่ตั้งเปาหมายเพียงผานเกณฑในระดับจังหวัด แตจากคะแนนการประเมินทีส่ ูง
อยูใ นระดับประเทศไดในปแรกที่ยนื่ ประกวด นับเปนความภาคภูมิใจของฝายจัดการ คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน สายงาน
ทรัพยากรบุคคล และกลุมพนักงานทุกระดับชัน้

สานตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานอยางตอเนื่อง (Empolyee Engagement)
เด็มโกมีการสำรวจความผูกพันตอองคกรของพนักงาน (Employee Engagement) ปละ 2 ครั้ง ดวยความโปรงใส
นาเชื่อถือ ทั้งดานความเปนอิสระและเก็บรักษาความลับในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อใชพัฒนาปรับปรุง ปจจัยดาน
ตาง ๆ ในสวนหลัก ๆ คือความผูกพันของพนักงาน และปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันหรือความพึงพอใจของพนักงาน เชนความ
ภูมิใจในองคกร โอกาสในหนาที่การงาน คุณภาพของชีวิตการทำงาน รวมทั้งสรุปและวิเคราะหผลอยางเปนกลางโดยมีนโยบายนำ
เสียงสะทอนจากพนักงานมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดกิจกรรมสรางสรรค และพัฒนาองคกรใหมีมาตรฐาน ดูแลพนักงาน
เทียบเทาบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะมีความเชื่อวา “พนักงาน” คือกลไกสำคัญที่ทำใหกลุมบริษัทเด็มโกเติบโตอยาง
ยั่งยืน คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ป 2560, 2561, 2562 2563 และ 2564 มีระดับคะแนนที่สะทอนถึง
ความพึงพอใจและความผูกพันที่มีตอหนวยงานของตนและของบริษัทอยางตอเนื่องในระดับดีมาโดยตลอด ตั้งแตเริ่มทำการสำรวจ
โดยไดคะแนนที่ 3.72, 3.74, 3.74, 3.83 และ 3.93 สูงตอเนื่องเปนลำดับ
ทั้งนี้เด็มโกไดพยายามสื่อสารทิศทางธุรกิจ ความเคลื่อนไหวในองคกรและขาวสารตาง ๆ ใหพนักงานทราบเปนระยะผาน
ชองทางที่หลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจของทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นและการสรางแรงบันดาลใจใหกับ
พนักงานในการทำงานการบริหารคาตอบแทนและการรักษาพนักงาน
เด็มโกไดทำการสำรวจคาตอบแทน (Salary Survey) ระหวางอุตสาหกรรมใกลเคียง เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑคาตอบแทนใหเหมาะสม รวมถึงศึกษาการบริหารคาตอบแทนใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการของพนักงานรุน
ใหม และการจายคาตอบแทนระยะยาว

รูปแบบการประเมินผล
เด็มโกมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความครอบคลุมผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางครบถวน โดยใช
ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Key Performance Index : KPI) ที่สอดคลองกับแผนธุรกิจ
ของเด็มโก โดยเกณฑการประเมินไดถูกออกแบบใหเหมาะสมกับระดับของพนักงาน ซึ่งพนักงานรับทราบลวงหนา ภายหลังการ
ประเมิน ผูบังคับ บัญ ชาจะทำการสื่อสารให พนักงานทราบและให คำชมเชยในสิ่งที่พ นักงานปฏิ บัติไดดี รวมทั้งคำแนะนำเพื่ อ
ปรับปรุงในสิ่งที่พนักงานยังสามารถพัฒนาได ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนตอตัวพนักงานและตัวองคกร

การจัดการความรู
เด็มโกสงเสริมการเรียนรูของพนักงาน โดยกำหนดใหมีการกำหนดองคความรูองคกร สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน
การเรียนรู รวมถึงติดตามประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการจัดการความรูภ ายในองคกรอยางตอเนื่อง รวมถึงพัฒนารูปแบบ /
เครื่องมือในการจัดการความรูองคกร เชน จัดใหมีการเรียนรูฝ กอบรมผานทางระบบออนไลน Zoom และ/หรือ Microsoft Team
ในชวงที่มีการระบาดของโควิด - 19
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องคความรู

สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของพนักงาน
เด็มโกใหความสำคัญกับพนักงานในการดูแลเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่พนักงานควรไดรับ ควบคูไปกับ
สวัสดิการที่ดี นอกจากจะดึงดูดใหมีผูตองการมารวมงานกับเด็มโกแลว ยังมีสวนชวยในการรักษาพนักงานปจจุบันไวกับเด็มโก
สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นขององคกรอีกดวย นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดแลว เด็มโกยังจัดสวัสดิการ
อื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และเปนประโยชนตอพนักงาน ครอบคลุมถึงดานสุขภาพของพนักงานและครอบครัว เวลา
พักผอนสวนตัว การวางแผนการออมกอนการเกษียณ ซึ่งการสื่อสารภายในองคกรเปนเรื่องยุงยาก ดวยจำนวนพนักงานจำนวน
มาก เด็มโกจึงใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รับหนาที่เปนหูเปนตาในการตรวจสอบและควบคุมใหสวัสดิการที่มีอยูใชได
จริง และเปนประโยชนตอพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกัน อาทิเชน บริษัทไดจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนใหกับพนักงานทุก
ระดับในรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของพนักงาน ดังนี้
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ดานการเงิน
 ประธานกรรมการบริษัท ไดสนับสนุนเงินเพื่อมอบใหเปนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน กลุม บริษทั เด็มโก จำกัด
(มหาชน) อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยในป 2564 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

 เด็มโกจัดใหมสี วัสดิการเงินกูยมื ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน เพื่อไวสำหรับหมุนเวียนในกองทุนสำหรับพนักงานทีม่ ีความเดือดรอน
ในกรณีฉุกเฉิน
 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการเกษียณอายุ
เด็มโกไดเห็นความสำคัญของพนักงานที่ไดทุมเทกำลัง และมีความจงรักภักดีกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน จึงไดพัฒนา
แผนการหลังการเกษียณอายุใหกับพนักงานเตรียมสิ้นสุดอายุงานตามวาระ และใหความรูดานประกันสังคม

ดานสุขภาพกายและใจ
โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางดานสุขภาพกายและใจ ดังนี้
 มีการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณบริษัท ปรับปรุงอุปกรณ โตะเกาอี้
ในโรงอาหาร สถานที่ พักผอน ปลูกตน ไม จัดทำสวนหยอมให
สวยงาม
 จัดสวัสดิการใหพนักงานกลุม บริษัทเด็มโกไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจำป โดยมีโรงพยาบาลเปาโลรังสิต ใหบริการตรวจสุขภาพ
ที่หองประชุม สำนักงานใหญ เด็มโก เพื่อเปนการอำนวยความ
สะดวกใหกับพนักงาน
 สงเสริมใหมีกิจกรรม ลดพุง ลดโรค เปนกิจกรรมที่จุดประกายใหพนักงานหันมาดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น
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การสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

 ไดขอรับสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จัดทีมเจาหนาที่เขามาฉีดพนยาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ทั้งภายในและภายนอกทุกพื้นที่ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับพนักงาน
 สนับสนุนใหพนักงานในกลุม ธุรกิจเด็มโกฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งมีจุดใหบริการฉีดวัคซีน
ที่ศูนยฉีดวัคซีนประกันสังคม ณ บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลปทุมธานี
 เด็มโกจัดเตรียมกลองรอดตาย เพื่อมอบใหกับพนักงานที่ติดเชื้อจากสถานการณการระบาดของโรค COVID - 19
 แจกหนากากอนามัยใหกับพนักงานทุกคนเพือ่ สวมใสปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
 จั ด ให มี ม าตรการตรวจวัด อุ ณ หภู มิ เพื่ อ คั ด กรองผู ม าติ ด ต อ และ
ผูปฏิบัติงาน
 การปฏิบัติงานจากบาน (Work from Home)
 สงเสริมการรักษาระยะหางทางสังคม
 การรักษาความสะอาดของจุดสัมผัสที่ใชรวมกัน
 ระบบการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Video Conference)

การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน
เด็มโกเปดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอกังวลของพนักงาน หากมีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวาง
พนักงานกับผูบังคับบัญชา ในดานการปฏิบตั ิงาน พนักงานมีสิทธิรองทุกข (Whistle Blower) ผานชองทางที่หลากหลาย เชนกลอง
รับฟงความคิดเห็น จากแบบสอบถาม Employee Engagement Survey โดยผูที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ และ
ขั้นตอนที่กำหนดไว และหากพิสจู นไดวากระทำไปโดยสุจริตจะไดรับความคุมครองโดยไมสงผลกระทบใด ๆ ซึ่งเด็มโกจะไมถอื เปน
การเลิกจาง หรือการพิจารณาลงโทษที่จะสงผลเสียตอพนักงานหรือผูที่เกี่ยวของแตประการใด
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เด็มโกใหความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนรวมถึงผูรับเหมาทีท่ ำธุรกิจรวมกับบริษัท เด็มโก
ตระหนักวาการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการฝกอบรมพนักงานเกีย่ วกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง ถือเปนมาตรการและการจัดการปองกันการเกิดเหตุที่ไมคาดคิดทีไ่ ดผลดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งลวนนำไปสู
วัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองคกร สงเสริมความมั่นใจและกำลังใจของพนักงาน นอกจากนี้การจัดการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ดียังชวยลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจอันเนื่องมาจากเหตุการณดานความปลอดภัย
เด็มโกมุงมั่นในการดำเนินกิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานภายใตคำขวัญ
“มาตรฐานและความปลอดภัย คือหัวใจการทำงานขององคกร” โดยกำหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบาย
ความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล อมในการทำงานของเด็ ม โกอย างเครงครัด ภายใตก รอบกฎหมายที่ เกี่ย วขอ ง
(มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549) และ
กำหนดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบดวย ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจางแตงตั้ง)
กรรมการผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
(จป.วิ ชาชีพ ) เป น กรรมการและเลขานุ ก าร โดยกำหนดให มี ก ารจั ด ประชุ ม อย างน อ ยเดื อ นละหนึ่ งครั้ง เพื่ อ รายงานและรั บ
ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทำงาน ตอเด็มโก พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงมีการติดตามผล
ดำเนินงานดานความปลอดภัยอยูเสมอ และนำขอมูลไปใชในการวางแผนการดำเนินงานตอไป
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
1. บริษทั ถือวาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เปนหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ
โดยตองปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ อยางเครงครัด และถือเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผล
ประจำป
2. บริษัทใหการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงานทั้งทางดาน
งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรอืน่ ๆ อยางเหมาะสมและเพียงพอ
3. บริษทั ถือวากฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ ขอกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานทีต่ องปฏิบัติดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

สรุปผลการดำเนินงานในป 2564

จำนวนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานแตละระดับ

แนวทางการปฏิบัติ
1. กลุมบริษัทเด็มโก ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ โดยจัดทำขอกำหนดและมาตรฐานทางดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ที่มีมาตรการไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล
พนักงานตองศึกษาและปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ขอกำหนดและมาตรฐานทางดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
2. กลุมบริษัทเด็มโก จะดำเนินการเพือ่ ควบคุมและปองกันความสูญเสียในรูปแบบตาง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การ
บาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทำงาน ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม
ถูกวิธี และความผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอพนักงานของกลุมธุรกิจ
เด็มโก จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการซักซอมแผนงานดานความปลอดภัยเปนประจำ
ทั้งนี้ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของผูบ ริหารและพนักงานในการรายงานอุบตั ิเหตุ อุบัติการณ โดยปฏิบัตติ ามขั้นตอนที่กำหนดไว
3. ประเมินความเสี่ยงกอนเริม่ การทำงาน รวมถึงตองศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไมปลอดภัย หรืออาจเปน
อันตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการปองกันที่เหมาะสม
4. หากพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครือ่ งจักร อุปกรณ และสถานที่ในบริเวณที่ทำงาน ใหยุติการปฏิบัติงานเทาที่ทำไดชั่วคราว เพื่อ
แจงผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และหนวยงานผูรับผิดชอบเพื่อดำเนินการแกไขหรือวางแผนแกไขตอไป
5. สงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใหกับผูรวมงานและชุมชนรอบดาน โดยกลุม
บริษัทเด็มโก จัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางความรูค วามเขาใจ และเผยแพรขอมูลใหกับพนักงานของกลุม
บริษทั เด็มโก พนักงานของผูรับจาง ตลอดจนผูม ีสวนไดเสียที่เกีย่ วของ
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ระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
1.

2.

3.

การติดตาม ตรวจวัดและการควบคุมการปฎิบัติ
เด็มโกใหความสำคัญและมุงเนนมาตรการเชิงปองกันในการปฏิบัตงิ านใหปลอดภัย ตองเริ่มตนที่ผูปฏิบัติงานตองอยูในสภาพ
ความพรอมที่จะปฏิบัติงาน เชน ตองไมมีสารเสพติด แอลกอฮอล เปนตน เราจึงจัดใหมีการสุมตรวจวัดแอลกอฮอล และสาร
เสพติดในผูปฏิบตั ิงาน
• การตรวจสภาพความพรอมกอนปฏิบัติงาน
• ตรวจวัดแอลกอฮอล
การติดตามตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหมั่นใจวาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย ไดถูกนำไปปฏิบัติสอดคลองตามมาตรฐานทีบ่ ริษัทกำหนด รวมถึงการ
ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงานเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอพนักงานและชุมชนใกลเคียงที่ทางเด็มโก ดำเนินโครงการ
การสื่อสารความปลอดภัยและการสรางความตระหนัก
เพื่อกระตุนใหผูปฏิบตั ิงานไดเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและสรางจิตสำนึกแหงการระมัดระวังการทำงาน ทุก
โครงการจะจัดใหหัวหนางาน เจาหนาที่ความปลอดภัย ผูบริหารโครงการ ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบงปน
ประสบการณในระหวาง Safety Morning Talk รวมถึงพูดคุยมาตรการปองกันตามแผนควบคุมและจัดการความเสีย่ งใน
กลุมยอยกับผูปฏิบตั ิงานกอนเริ่มงาน

การดำเนินงานดานความปลอดภัย
กลุมบริษัทเด็มโกมีความปรารถนาและมุงมั่นในการจัดการใหกระบวนการทำงานมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมี
สภาพแวดลอมที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูเกี่ยวของกับกระบวนการทำงานที่ปลอดภัย และตระหนักดีวาสภาพแวดลอมในการ
ทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน จะชวยสงเสริมใหมีการทำงานอยางปลอดภัย และมีความสุขในการทำงาน จึงดำเนิน
การควบคุมความปลอดภัยอยางเครงครัด และในป 2564 เด็มโกมีการดำเนินการ ดังนี้

 ส ง เสริ ม การฝ ก อบรม ให ค วามรู ด า นความปลอดภั ย
สุ ข อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทำงานให แ ก
พนักงานโดยการฉายวิดีทัศน (Clip) ดานความปลอดภัย
 สงเสริมใหมีการรายงานสภาพการณที่ไมปลอดภัย (Near
Miss) เพื่อปรับปรุงแกไข หรือเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
 สงเสริม รณรงค พนักงานที่ขี่จักรยานยนตใหสวมหมวก
นิ ร ภั ย ภายใต โครงการ “ขั บ ขี่ ใกล ไกล เราสวมหมวก
นิรภัย 100%”
 จัดใหมีการ Safety Talk แกพนักงานแตละโครงการใน
ตอนเชากอนการปฏิบัติงาน โดยเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทำการแจงแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อชี้แจงความ

เสี่ ย ง จุ ด เสี่ ย งหรื อ จุ ด อั น ตรายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ การ
ทำงานในแตละวัน เพื่อใหแรงงานมีความระมัดระวังเพิ่ม
มากขึ้น
 มี อุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คล (หมวกนิ ร ภั ย
รองเทา แวนตานิรภัย ฯลฯ)
 ผู รั บ เหมาต อ งมี ม าตรการด า นความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่เด็มโกกำหนด
 ติดตั้งปายสัญลักษณ ปายเตือนภัย และ
ปายขอควรปฏิบตั ิการทำงานภายใตภาวะ
อันตรายตาง ๆ บริเวณพื้นที่กอสราง
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 สื่อสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมายเกีย่ วกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ใหพนักงานไดเรียนรู และจดจำเพือ่ ความปลอดภัย
ในการทำงาน
 จัดใหมีการตรวจสอบความพรอมใชงานของเครื่องมือ
อุปกรณ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
 มีการฝกอบรมใหความรูกับพนักงานถึงกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อความปลอดภัยในการ
ทำงาน
 ดำเนินการปองกันพาหะนำโรค (ปลวก มด แมลงสาบ ยุง
และหนู) ซึ่งดำเนินการทุกเดือน

 เพื่อใหพนักงานเขาใจถึงการใชอุปกรณเซฟตี้ตาง ๆ ไดงาย
และเขาใจมากขึ้น เด็มโกจึงผลิตคูม ือการดำเนินงานดาน
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมโครงการ (Safety and
Environment Operation Guideline for Construction) โดยผลิต
เปนรูปเลมหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาไดสะดวก
แจกจายใหพนักงานไดเห็นภาพ และเขาใจไดงายขึ้น ซึ่ง
เปนการยกระดับการจัดการดานความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานโครงการให
เปนระบบมากขึ้น

หลักสูตร “การบริหารแรงงานสัมพันธสำหรับหัวหนางาน”
เขาทำงานใหม" ในสถานประกอบกิจการ เพื่อปฏิบัตติ าม
กฎหมายและเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน สามารถนำไปปฏิบตั ิไดอยางถูกตอง โดยวิทยากร
ชำนาญการคุณรุจน เฉลยไตร จากบริษัท เพอรเฟค เซฟตี้
เทรนนิ่ง แอนด คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมใหญบริษัท
เด็มโก จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับลูกจางทั่วไปและลูกจาง

จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม
ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยวิทยากรชำนาญการ
นายรุจน เฉลยไตร จากบริษัท เพอรเฟค เซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด คอนซัลติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
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 จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารแรงงานสัมพันธสำหรับหัวหนางาน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมในระดับ
หัวหนางาน ไดเรียนรูขอกฎหมายคุมครองแรงงาน และการบริหารแรงงานสัมพันธ การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุในงาน
โดยนายปยะฉัตร ธานีเจตน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
 เขารวมกิจกรรมของโครงการ สสวท. เรื่องการพัฒนาสถานประกอบกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานระบบ
จัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (TOSH – OSHMS : 2019)
 จัดอบรมหลักสูตร “ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปนจั่น” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนความรูใ หพนักงาน
ผูปฏิ บัติ หนาที่ เกี่ย วขอ งกับ ปน จั่น ตามประกาศกรมสวัส ดิการและคุมครองแรงงานหรือ ตาม
หลักสูตรที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นตน” ใหกับพนักงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สอดคลองตามที่กฎหมายกำหนดใหนายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหนายจางตองจัดใหลูกจางไมนอยกวา 40%
ของจำนวนลูกจางในแตละหนวยงาน ภายในสถานประกอบกิจการไดรับการเขาฝกอบรม
ดับเพลิงขั้นตน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

“การซอมอพยพหนีไฟ ในสถานประกอบการประจำป 2564”
บริษัทจัดใหมี “การซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟในสถานประกอบการประจำป 2564” เพื่อใหพนักงานมีความ
พรอมสามารถหนีไฟ และชวยชีวิตผูประสบภั ยได
อย า งปลอดภั ย พร อ มทั้ ง กำหนดหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบบุคลากรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมตามแผน
ฉุก เฉิ น เพื่ อ ให รู และสามารถควบคุ ม สถานการณ
ปฏิ บั ติ ต ามแผนฉุ ก เฉิ น ได ต ามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอผูรวมงานไดทันเวลา เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2564 ณ บริษัท เด็มโก จำกัด (มหาชน)
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การเชื่อมโยงชุมชน

นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม
กลุ ม บ ริ ษั ทเด็ ม โก ไ ด ใ ห ความสำคั ญ กั บ ความ
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งหมายถึง การดำเนินกิจกรรมขององคกร
ทั้งภายนอกและภายในที่คำนึงถึงผลกระทบตอตัวองคกร สังคม
และสิง่ แวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดการอยูรวมกัน
ในสั ง คมอย า งเป น สุ ข ดั ง นั้ น การดำเนิ น การอย า งมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคมจึงเปนสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการองคกร
ใหพัฒนาไปสูการเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหความรับผิดชอบตอ
สั ง คมเป น ส ว นหนึ่ ง ของนโยบายแผนงานและกระบวนการ
ดำเนิน งานตามนโยบายกำกับ ดูแลกิจการที่ ดี เพื่ อที่ จะสราง
มู ล ค าเพิ่ ม ให ก ลุ ม บริ ษั ท เด็ ม โก ในอนาคต โดยในป จ จุ บั น ได
กำหนดแนวทางปฏิบัติไวเบื้องตน คือในการสรางสรรคองคกรที่
มีความสามารถในการทำกำไร ใหมีการเติบโตอยางยั่งยืนนั้น
เด็มโกจะตองพิจารณาถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งตองบริหารจัดการองคกรใน
รูปแบบที่จะเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของเด็มโก
ควบคู ไปกั บ การสร างสรรสิ่ ง ที่ ดี ให แ ก เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดลอ ม ของผู ที่มี สวนไดเสี ยของเด็ม โก ไม วาจะเป น
พนักงาน ลูกคา ผูผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน หรือสังคมใน
วงกว า ง เพื่ อให ก ารดำเนิ น กิ จ การขององค ก รประสบ
ความสำเร็จ มีม าตรฐาน มี ก ารดำเนิ น การอย างถู ก ตอ งและ
จริงจัง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาจะสามารถดำเนินการใหบรรลุ
เปาหมายเปนไปตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่กำหนดไว สราง

ความมั่นใจตอผูมีสวนไดเสียกับองคกรอยางแทจริง โดยเด็มโกมี
ความมุงมั่นที่จะใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการ
เติบโตที่สมดุลและมั่นคงในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการความ
ยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน และให
ตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนจากผูบริหารของเด็มโกเพื่อ
สนั บ สนุ น การทำงานของคณะกรรมการความยั่ ง ยื น โดย
คณะกรรมการความยั่งยืนจะเปน ผูกำหนดกรอบทิศ ทาง กล
ยุ ท ธ และนโยบายทางด า นความยั่ งยื น เพื่ อ ให มั่ น ใจว าการ
ดำเนิ น การตามทิ ศ ทาง นโยบาย และกลยุ ท ธ ในการดำเนิ น
ธุรกิจของกลุมธุรกิจเด็มโก มีการบูรณาการกรอบและประเด็น
ความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และแนวทางสูการพัฒนาความ
ยั่งยืนที่มีความชัดเจน ในขณะที่คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน
จะทำหนาที่แปลงนโยบายไปสูแผนการปฏิ บัติ และทำหนาที่
กำกับดูแลใหฝายงานทางดานความยั่งยืนดำเนินการตามแผน
และแนวปฏิบัติที่วางไว บุคลากรในองคกรตั้งแตระดับกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน มีสวนรวมในการนำพาใหธุรกิจกาวไป
ขางหนา และเติบโตไดอยางยั่งยืน ทำใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจได
วากลุมธุรกิจเด็มโกดำเนินงานอยูบ นพื้นฐานของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน และ
พัฒนาศักยภาพในการเติบโต แมสภาพแวดลอมในการดำเนิน
ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม
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สำหรับนโยบายความรับผิดชอบของสังคม เด็มโกใหความสำคัญกับปจจัยแหงความสำเร็จที่ใชเปนแนวทางในการบริหาร
ใหเกิดความยั่งยืน ดานตาง ๆ ไดแก
1. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรป
ั ชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัตติ อพนักงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอนักลงทุนและผูถ ือหุน
6. การดำเนินการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และสังคม

แนวทางการบริหารจัดการ
1. กลุมธุรกิจเด็มโก มุงมั่นดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ บนพื้นฐานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อสรางและรักษาภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี รวมทั้งความนาเชื่อถือขององคกร เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับและความไววางใจจากชุมชนและสังคม ในภาพรวมอันจะนำไปสูความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาและ
เติบโตอยางยั่งยืนของกิจการ
2. ใหการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมและชุมชน ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับประเทศตามความเหมาะสม
3. มีสวนรวมในการทำกิจกรรมอันเปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสราง
คุณภาพชีวิตใหกับผูมสี วนไดเสีย
4. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานของ กลุมธุรกิจเด็มโก มีจติ สำนึกทีด่ ีและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
5. การสงเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม
6. ใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล ในการดำเนินการตามมาตรฐาน และรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการฝาฝน หรือการ
ไมปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ เพื่อชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอม
7. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย กอนเริ่มการ
ทำงาน หรือการลงทุน หรือรวมทุนในกิจการใด ๆ เพื่อวางแผนหรือเตรียมการปองกันที่เหมาะสม
ในป 2564 เด็มโกจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมใหพนักงาน เพื่อสรางจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมในการทำงาน สามารถสราง
สุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมทั้งใหความสำคัญกับการมีสวนรวมในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้
 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม ภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคสนาม (Walk Rally) วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทราบถึง
โครงสรางการบริห ารงานของเด็มโก ข อบังคับ เกี่ ยวกับ การทำงาน นโยบายการตอต านการทุจริตคอรรัปชัน ความ
ปลอดภัยในการทำงาน ระบบบริหารคุณ ภาพ (ISO 9001 : 2015) และสวัสดิการที่พนักงานพึงไดรับ รวมถึงการรวม
กิจกรรมภาคสนามเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมบุคลากรใหสอดคลองกับคานิยมหลัก iDEMCO สงเสริมการทำงานรวมกันเปน
ทีมและปลูกฝงความรักในองคกรอยางยั่งยืน
 สรางวัฒนธรรมองคกรดานจริยธรรมใหเขมแข็ง โดยจัดใหมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชันและ
เสริมสรางจริยธรรมในองคกร” โดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะ เพื่ อสรางเสริมวัฒ นธรรมองคกรดานจริยธรรมใหกับคณะผูบริหาร และพนักงานขององคกร เมื่อวัน ที่ 7
กันยายน 2564
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ไดรับเลือกใหเปนศูนยประสานงานทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวา การกระทรวงแรงงาน
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี พรอมทั้ง
ผูบริหารกระทรวงแรงงาน ผูบริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหนาสวนราชการจังหวัดปทุมธานี เจาหนาที่สำนักงานประกันสังคม
ลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ยมการใหบริการศูนยประสานงาน โดยมีกรรมการ ผูบริหารเด็มโก ใหการตอนรับเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห ัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ณ หองโถงสำนักงานใหญเด็มโก
การรวมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา เปนกิจกรรมการรักษาและ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทย แมจะงดกิจกรรมที่มีการ
รวมคนในหมูมาก ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโค
วิด - 19 เด็มโกไดสงตัวแทนพนักงานในการถวายเทียนพรรษา
ณ วัดดาวเรือง ที่อยูใกลสำนักงานใหญ เพื่อสืบทอดประเพณี
สำคัญอยางตอเนื่อง
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 การบริจาคโลหิ ต เป น การสงเสริม ให พ นัก งานไดมี โอกาส
บำเพ็ญประโยชนตอสังคม เสียสละบริจาคโลหิตเพื่อเปน
ประโยชนตอเพื่อนมนุษย โดยพนักงานไดเขารวมบริจาค
โลหิตตามที่เด็มโกรวมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาล
ราชวิ ถี ได ม าจั ด บริ ก ารให ที่ ส ำนั ก งานเด็ ม โก โดยได
ดำเนินการตอเนื่ องเป นปที่ 10 ซึ่งในชวงสถานการณ การ
แพรระบาดของโควิด - 19 ทำใหไมสามารถบริจาคโลหิตได
ตามกำหนด ในช ว งเวลาปกติ จ ะมี ก ารดำเนิ น การเป น
ประจำป ละ 4 ครั้ง โดยในป 2564 เด็มโกสามารถจัดใหมี
การบริจาคโลหิตไดเปนจำนวน 2 ครั้ง คือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โดยมีพนักงาน ผูบริหารของ
บริษัทรวมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 71 คน ไดปริมาณโลหิตรวม 31,600 ซีซี แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของพนักงานในการ
บำเพ็ญประโยชน เสียสละบริจาคโลหิตเพื่อเปนประโยชนตอเพื่อนมนุษย

เด็มโก จิตอาสา
ใหพนักงานเด็มโกรวมบริจาคเสื้อผา หนังสือ กระเปา รองเทา เครื่องใชไฟฟาเกา ของเลน ในโครงการ “เหลือ – ขอ เปลี่ยน
สิ่งของเปนคาเทอมใหนอง ๆ มูลนิธิบานนกขมิ้น” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อ
สังคมตามนโยบายของเด็มโกที่ใหความสำคัญกับการสงเสริมกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
ผูบริห าร พนั กงาน รวมกันบริจาคสิ่งของอุป โภค บริโภค และเงินสนับ สนุ นการดำเนิ นงานของมูล นิธิ แกมู ลนิ ธิ
มิตรภาพสงเคราะหบานพักคนชราหญิงติวานนท จังหวัดปทุมธานี ณ สำนักงานสวัสดิการคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
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 ตัวแทนเด็มโก มอบหนากากอนามัย สเปรย และเจล
แอลกอฮอลใหกบั องคการบริหารสวนตำบลสวนพริกไทย
จังหวัดปทุมธานี เนือ่ งในโอกาสครบรอบวันกอตั้งบริษัท
เด็มโก จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

 นางประพีร ปุยพันธวงศ ประธานกรรมการ ไดมอบหมาย
ใหตัวแทนเด็มโกมอบเครื่องคอมพิวเตอรจำนวน 5 เครื่อง
พรอมทั้งเสื้อผา หนากากอนามัย ขนม ของเลนสำหรับเด็ก
ใหกับโรงเรียนบานปรือพวงสำราญ ตำบลตาจาง อำเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย โดยมีนายสุรศักดิ์ จันออน
ผูอำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูเปนผูรับมอบ เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2564

 บริ ษั ท เด็ ม โก เพาเวอร จำกั ด (โรงงานลพบุ รี ) มอบ
อุปกรณ เครื่องคอมพิ วเตอร หน ากากอนามั ยและกลอ ง
รอดตาย ใหกับโรงพยาบาลหนองมวง จังหวัดลพบุรี เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564
 นายสุ ร สิ ง ห ถาวร ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การสายงาน
ทรัพยากรบุคคล เปนผูแทนเด็มโกเดินทางไปรวมบริจาค
สิ่งของ ขาวสาร อาหารแหง ใหกับคณะครูโรงเรียนบาน
สมปอยศึกษา อำเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีนางมณี
รั ต น เขี ย วงาม ผู อ ำนวยการโรงเรี ย น เป น ผู รั บ มอบ

 บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด รวมใจตานภัย COVID - 19
และเพื่อเป นการรวมรณรงค ใชเทาเหยียบ - งดมือจับ ระงั บ เชื้ อ - เพื่ อ ตั ว เรา โดยได จั ด ทำอุ ป กรณ จ า ยเจล
แอลกอฮอลแบบเทาเหยียบ สงมอบใหกับนายชัย ภูเจริญ
ชัยวรรณ นายอำเภอหนองมวง ณ ที่วาการอำเภอหนอง
มวง สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองมวง โรงพยาบาลหนอง
มวง และวัดบานใหมโสพิ มพ จังหวัดลพบุ รี เมื่อวัน ที่ 26
มกราคม 2564
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สิทธิมนุษยชน
นโยบายและแนวปฏิบัติดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนในกลุมธุรกิจเด็มโก ตระหนัก
และใหความสำคัญ โดยกำหนดไวในจรรยาบรรณเด็มโก ในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเด็มโก ที่ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง
เด็มโก มุงเนนใหการดำเนินงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย
ความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือไมกระทำการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
ที่ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแนวปฏิบัติดังกลาวเปนมาตรฐานจริยธรรมองคกรที่บุคลากรทุกคนในเด็มโก ตองถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ซึ่งหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามระดับของความรายแรงแหงการกระทำและถือเปนการ
กระทำผิดทางวินัยดวย
เด็มโก ใหความสำคัญตอกิจกรรมที่อาจมีผลตอหลักสิทธิมนุษยชน ในทุก ๆ ดาน โดยยึดถือและปฏิบัติตามขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดยเด็มโกมีนโยบายอยางชัดเจนที่จะไมจางแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไมเลือกปฏิบัติจาก
ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคม นอกจากนี้เด็มโกยังใหความเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานทุกระดับชั้น อยางเครงครัดโดยจะปกปอง และไมนำขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน ประวัติสวนตัว คาจางเงินเดือน ฯลฯ
ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของรับทราบ โดยเด็มโกไดกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล รวมถึงไดกำหนดใหมีการใชขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งไดจัดทำเปนคูมือ สื่อสารใหกับพนักงานไดรับทราบถึงกฎ
ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานและมีการปฐมนิเทศกอนการเริ่มปฏิบัติงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนฉบับเต็ม ไดถูกเผยแพรในเว็บไซตเด็มโก
www.demco.co.th/การกำกับดูแลกิจการ/นโยบายสิทธิมนุษยชน

แนวทางการบริหารจัดการ
1. กลุมธุรกิจเด็มโก เคารพในสิทธิมนุษยชนดำเนินการคัดเลือกบุคลากรโดยไมแบงแยกในเรื่อง เพศ เชื้อชาติและหรือศาสนา
2. กลุม ธุรกิจเด็มโก คำนึงถึงความสามารถของบุคลากรโดยไมอิงกับเพศ เชื้อชาติและ/หรือศาสนา
3. กลุมธุรกิจเด็มโก จะไมรวมทำธุรกิจกับคูคาและหรือผูรวมทำธุรกิจที่เปนที่ทราบดีวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผิดกฏหมาย
ในดานแรงงานและสิทธิมนุษยชนสากล
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จำนวนพนักงานและความหลากหลาย
เด็มโกใหความสำคัญกับพนักงาน โดยพนักงาน
ทุ กคนจะไดรั บ โอกาสในการเขาถึ งสิท ธิป ระโยชน แ ละ
สวัสดิการ การอบรมเพิ่มทักษะตาง ๆ รวมถึงการไดรับ
การประเมินผลการทำงาน และความกาวหนาทางอาชีพ
ได อ ย า งเท า เที ย ม โดยไม มี ก ารกี ด กั น ทางเพศ อายุ
สัญชาติและเชื้อชาติ
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การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา(การอนุรักษธรรมชาติ)
เด็ ม โก ให ค วามสำคั ญ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู กั บ การแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยนอกจากการขยายการลงทุนดานพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานจาก
ชีวมวล เพื่อชวยลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงที่ไดจากฟอสซิล ซึ่งเปนมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญที่ทำให
เกิดปรากฎการณโลกรอน ในสวนของโรงงานผลิตเสาโครงเหล็กของกลุมบริษัทเด็มโก ก็ไดใหความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดลอมดวย
การดำเนินการผลิตตามระบบคุณภาพ ISO14001 ซึ่งเนนเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดลอมเปนหลัก
นอกจากนี้ เด็มโกยังใหความสำคัญกับการไมสรางภาระดานสิ่งแวดลอม มลภาวะ ความปลอดภัยหรือแมแตมลภาวะทาง
สายตา ที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ทำงานและหนวยงานกอสรางที่เด็มโกเขาไปดำเนินการ จะไดรับการเอาใจใสตามมาตรฐานและ
ขอกำหนดของทางการ รวมถึงชุมชน และองคกรสวนทองถิ่นอีกดวย
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ปจจุบันกระแสการใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ สงผลใหผูบริโภค
มีความตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวมากขึ้น โดยมีแนวโนมในการลดการใชพลาสติกประเภทใชครั้งเดียวทิ้ง
(Single - used Plastic) และการเพิ่มขึ้นของการเลือกซื้อสินคาที่ผลิตจากวัสดุทดแทนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการนำขยะ
พลาสติกกลับมาใชประโยชน
การใชไฟฟา

การบริหารจัดการน้ำ

พลังงานไฟฟาเปนป จจัยสำคัญ ในการดำเนิ นธุรกิจ ดังนั้ น
เด็มโกจึงติดตั้งอุปกรณและจัดสภาพแวดลอมในอาคารเพื่อ
ประหยัดพลังงาน เชน ติดตั้งมานแมชชีทบังแดดตรงหนา
ต า งด า นนอกของอาคารฝ งทิ ศ ตะวั น ตกที่ ห อ งงานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันความรอนเขามาภายใน
อาคาร ควบคุ ม การใช พ ลั ง งานไฟฟ า อย า งคุ ม ค า และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะในอาคารสำนั ก งานใหญ มี
มาตรการกำหนดชวงเวลาเป ด - ป ดไฟฟ า นอกจากนี้ ได
จัดทำโครงการตนแบบ Solar Rooftop ขนาดเล็ก โดยติดตั้งชุด
แผง Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริ เวณสนามหญ า และ
ศาลาอเนกประสงค ทางเดิ น ที่ บ ริ เวณศาลพระพิ ฆ เนศ
สามารถชวยลดภาระการใชพลังงานไฟฟาลงได

เด็ ม โก คำนึ งถึ งการใช น้ ำอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตั้งแต การ
เลือกและติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ำ จัดทำระบบน้ำหยดมา
ใชรดน้ำตนไมเพื่อควบคุมปริมาณการใชน้ำ จำนวน 2 ชุด
รวมถึ ง ได ท ดลองนำน้ ำ ที่ ม าจากการควบแน น ของระบบ
เครื่อ งปรั บ อากาศมาใช รดน้ ำต น ไม จำนวน 1 ชุ ด ทำให
สามารถนำน้ำกลับมาใชไดอยางคุมคา

การจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
เด็ ม โก ส งเสริ ม การจั ด การขยะผ านกิ จ กรรมรณรงค แ ละประชาสั ม พั น ธให ค วามรูแ ก พ นั ก งานภายใต แ นวคิ ด 3Rs
“Reduce Reuse Recycle” เพื่อใหมีการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีและตระหนักถึงปญหาขยะที่ไมสามารถรีไซเคิลได เชน กลองโฟม
แกวน้ำ และถุงพลาสติก ในป 2564 มีการดำเนินงาน ดังนี้
 จัดวางถังขยะคัดแยก 4 ประเภท ไดแก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปยก ขยะอันตราย
 รณรงคใหมีการใช กลองอาหารหรือปนโตสวนตัว แทนการใชกลองอาหารพลาสติกหรือโฟม
 รณรงคใหมีการใช ถุงผา เพื่อใสกลองอาหารหรือปนโตแทนการใชถุงพลาสติก
 สงเสริมการจัดการคัดแยกขยะพลาสติกอยางถูกวิธี และนำกลับมาใชใหมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย
จัดทำโครงการ “ลด ละ เลิก ใชแกวน้ำพลาสติก” เพื่อใหพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
และยังเปนการชวยลดโลกรอนอีกทางหนึ่งดวย
 สงมอบกลองนมครั้งที่ 5 รวมเปนจำนวน 12,000 กลอง โดยมอบใหกับพันธมิตร บิ๊กซี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดย
เปนโครงการหลังคาเขียวที่ผลิตจากกลองเครื่องดื่มรีไซเคิล ผานโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา
ฯ) ยามยาก” โดยเด็มโกสมัครเปนผูอาสาเก็บกลองเครื่องดื่ม โดยนำสงที่หางบิ๊กซีซึ่งเปนจุดรับกลองหลัก และ
บริษัท เต็ดตราแพ็ค จำกัด ผูผลิตกลองเครื่องดื่ม ริเริ่มโครงการรีไซเคิลกลองเครื่องดื่มเปนแผนหลังคา นำไปใหกับผู
ที่ตองการความชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัยตาง ๆ โครงการหลังคาเขียวมีการสี่อสารเรื่องความยั่งยืนและการคัด
แยกขยะออกไปในวงกวาง หลังคา 1 แผน มีขนาด 0.9 x2.4 เมตร ใชกลองเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กลองในการผลิต

66

การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการทำธุรกิจเปน สาเหตุของภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
ซึ่งมีผลสะทอนกลับมายังธุรกิจและสังคม เชน ภัยธรรมชาติ ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบและพลังงาน ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เปนตน
เด็มโก จึงใหความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาซึ่งเปนปจจัยหลักในการทำธุรกิจควบคูกับดูแลการใชทรัพยากรอื่น ๆ
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหมากที่สุด มีแนวทางดังนี้
1. จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรกั ษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. ใชพลังงานทดแทน เชน ติดตั้งชุดแผง Solar Cell ขนาดเล็ก พรอมหลอด LED จำนวน 3 ชุด ที่ศาลาอเนกประสงค ติดตั้ง
ชุดแผง Solar Cell โคมไฟสนาม UFO บริเวณสนามหญาและศาลาอเนกประสงค จำนวน 4 ชุดติดตั้งชุด Solar Cell โคม
ทางเดินที่บริเวณศาลพระพิฆเนศ จำนวน 4 ชุด ติดตั้งชุด Solar Cell โคมไฟสปอตไลท ที่บริเวณสนามหญา จำนวน 2 ชุด
เด็มโก พิจารณาแลววาการใชไฟฟาเปนแหลงกำเนิดกาซเรือนกระจกใน
สำนักงานใหญ จึงกำหนดเปาหมายการลดการใชพลังงานไฟฟาในเด็มโก
(สำนักงานปทุมธานี) ลง 10% เทียบกับป 2562 นอกจากนี้ เด็มโกมุงสู
การเปนองคกรคารบอนต่ำ โดยอยูระหวางจัดทำแผนชดเชยการปลอย
กาซเรือนกระจก

67

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ป 2564


จัดให มี กิ จกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ปรับปรุงภู มิ ทั ศน โดยรอบ
บริเวณเด็มโก เพื่อกระตุนใหพนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ในการชวยกันสราง
บรรยากาศ ดู แลรั กษาสิ่ งแวดล อมในสถานที่ ทำงานให ดี ขึ้ น ส งเสริ ม
ภาพลักษณที่ดีขององคกร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564



สงตอปฏิทินเกาเพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล

โครงการและพัฒนาเทคโนโลยีรไี ซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ศู น ย วิ จั ย นวั ต กรรมการผลิ ต และรี ไ ซเคิ ล โลหะ สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมโลหการ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี นำโดยผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร.สงบ คำคอ และอาจารยทนงศักดิ์ ยิ่งนคร ไดเขาเยี่ยม
ชม ศึกษาดูงานเพื่อเปนประโยชนสูงสุดในการดำเนินงานโครงการและ
พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในการนำขยะ ของเสีย
จากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนกลับมาใชประโยชนไดใหม ที่
บริษัท เด็มโก เพาเวอร จำกัด (โรงงานลพบุรี) (“DP”) ซึ่ง DP ไดบริจาค
Zinc Dross ใหกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เพื่อเปนการศึกษาวิจัย
ตอไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564

จัดกิจกรรมปลูกตนไม “ฟาทะลายโจร”
เนื่องในโอกาสครบรอบดำเนินกิจการ 30 ป ในวันที่
1 มิ ถุ น า ย น 2565 โ ด ย ม อ บ ส ว น ส มุ น ไ พ ร เ พื่ อ
สาธารณประโยชนแกชมุ ชนใกลเคียง และถวายเปนพระราช
กุศล แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งในวั น สวรรคต ณ
บริเวณดานหนาสำนักงานเด็มโก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

แจกพันธุก ลาไม
เด็ ม โก ต อ งการให พ นั ก งานตระหนั ก ถึ ง
ความสำคั ญ ของสิ่งแวดล อมอัน เป นรากฐานของชีวิต
และลมหายใจของมนุษย หากปาไม พื้นดิน ทะเล และ
ระบบนิเวศของโลกเสียสมดุลไป แหลงอาหารของเรา
จะไดรับผลกระทบ รวมไปถึงสัตวอื่น ๆ บนโลกก็จะใช
ชีวิตลำบาก ดังนั้นเด็มโกจึงจัดใหมีการแจกพันธุกลาไม
ใหพ นักงานนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่อยู
อาศัยของตนเอง และมอบใหกับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดดาวเรือง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพื่อ
คงไวซึ่งสมดุลของธรรมชาติตลอดไป
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ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจ
GRI

GRI 201-1

ขอมูลที่จําเปน

หนวย

ผลการดําเนินงาน
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

- 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

งดจาย

หมายเหตุ

21.91

บุคลากร
GRI

ขอมูลที่จําเปน

หนวย

ผลการดําเนินงาน
2562

2563

2564

จํานวนพนักงาน

GRI 102-7

- 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

หมายเหตุ
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GRI

GRI 102-8

ขอมูลที่จําเปน

หนวย

ผลการดําเนินงาน
2562

2563

2564

กรรมการบริษัท

คน

10

10

11

- ชาย

คน

9

9

10

- หญิง

คน

1

1

1

- 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

- จะเกษียนอายุใน 5 ป

%

4

4

3

- จะเกษียนอายุใน 10 ป

%

11

12

12

- จํานวนพนักงานใหม

คน

26

26

18

- จํานวนพนักงานที่ลาออก

คน

40

34

42

- อัตราการออกจากงานรวม

%

10.81

9.19

12.28

พนักงานที่ใชสิทธิ์ในการลาคลอด /ลาเลี้ยงดูบุตร

คน

7

4

4

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
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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

จํานวนพนักงานแบงตามตําแหนง

รอยละของพนักงานที่จะเกษียนอายุ
GRI 201-3

การจางงาน
GRI 401-1

GRI 401-3

พนักงานแบงตามระดับและอายุ

GRI 405-1

GRI 404-1

หมายเหตุ
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ความปลอดภัย
GRI

ขอมูลที่จําเปน

หนวย

ผลการดําเนินงาน
2562

2563

2564

หมายเหตุ

อัตราการขาดงานและการบาดเจ็บ
GRI 403-2

- จํานวนอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

คน

0

0

3

- อัตราการเสียชีวิต

คน

0

0

0

สิ่งแวดลอม
GRI
GRI 302-1

ขอมูลที่จําเปน

หนวย

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

2562

2563

2564

กิโลวัตตชั่วโมง

521,504

509,168

489,272

- ปริมาณการใชน้ําทั้งหมด

ลูกบาศกเมตร

5,616

6,162

5,435

- ปริมาณการใชน้ําประปา

ลูกบาศกเมตร

-

424

59

- ปริมาณการใชบาดาล

ลูกบาศกเมตร

5,616

5,738

5,376

การใชพลังงาน
- ปริมาณการใชพลังงาน
การใชน้ํา

GRI 303-5

71
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