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นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ความยั่งยนื  

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโต
อย่างยั่งยืนภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ียงัคงใหค้วามส าคญักบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัท
มุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่กบัผูค้นและสงัคม (People)   ความมั่นคงและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Prosperity) สิ่งแวดลอ้ม (Planet) สนัติดภาพและความสงบสุข (Peace) ซึ่งตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้ป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล (Partnership) ดังนัน้ บริษัท จึงไดจ้ัดท านโยบายการ
ขบัเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนโดยแบ่งเป็น 3 หมวด ดงันี ้ 

 
หมวดที ่1 มิตดิ้านธรรมมาภบิาลและเศรษฐกจิ 

บริษัทมุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัท่ีเปลี่ยนแปลง
จงึก ากบัดแูลใหม้ีการด าเนินกิจการท่ีดดีว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและตัง้มั่นท่ีจะแข่งขนัทางการคา้ตามกฎหมายหลกั
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบการคา้ สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค ปฏิเสธ
พฤติกรรมใดๆท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ การ
เรียก รบั และใหผ้ลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการคา้ในการจัดซือ้สินทรพัยเ์ป็นตน้ รวมถึงการด าเนินงานของ
บริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน ์และผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ พนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่าง
เหมาะสม เช่น วางแนวทางป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการใชข้อ้มูลภายใน  นอกจากนัน้บริษัท
เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ื่น ดว้ยการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกับสิทธิใน
ทรพัยส์ินทางปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย อีกทัง้บริษัทมีโครงการ
รณรงคก์ารส่งเสริมและปลูกจิตใตส้  านึกใหแ้ก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดบัชัน้ใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ดว้ย 

 
1.1 การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
บริษัท มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปรง่ใส มีจริยธรรม ยดึมั่นในหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

และปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบนกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐหรือภาคเอกชน อนึ่งบริษัทได้จัดให้มีโยบายต่อต้านการคอรร์ัปชั่น โดยใช้หลักการและแนวทางของ 
“โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต” (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างเครง่ครดั 
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1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
บริษัท มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาบริการของบริษัท และบริษัทย่อยเพ่ือความพงึพอใจและประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ 

และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสัตย ์และเอาใจใส่ลูกคา้เสมือนเป็นบุคคลใน
ครอบครวัของบริษัท ดงันี ้

1.2.1  บริษัทค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัท  อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นการ
ใหบ้ริการที่มีมาตรฐาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัใสใ่จในการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือใหล้กูคา้
ไดใ้ชบ้ริการที่มีคณุภาพและไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ  
1.2.2 บริษัทยึดมั่นในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับ
บริการของบริษัท ท่ีถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือใหลู้กคา้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เพียงพอในการตดัสินใจ 
1.2.3   บริษัทค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้ และมุง่มั่นท่ีจะใหล้กูคา้ไดร้บับริการที่มีคณุภาพและมีความ 
ปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บังคบัดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมถึงมีการพัฒนาและปรบัปรุงบริการอยู่เสมอ เพ่ือใหลู้กคา้มีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน 
และความปลอดภยัของบริการของบริษัท 
1.2.4 บริษัทจัดใหม้ีระบบลูกคา้สัมพันธเ์พ่ือใชใ้นการสื่อสารติดต่อกับลูกคา้ รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรียน
เก่ียวกบัคณุภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศพัท ์เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
1.2.5  บริษัทจะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมน่ าขอ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ  จดัให้
มีกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือเสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูคา้และระหวา่งลกูคา้กบับริษัท ใหย้ั่งยืน 

 
 

หมวดที ่2  มิตดิา้นสังคมและชุมชน 
 บริษัท ตระหนกัถงึความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม เพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชน และตอบ
แทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งงาน สรา้งคน ดังนั้น บริษัท จึงมี
นโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือและพฒันาสังคมโดยมุ่งเนน้การบริจาคและการสนบัสนุนเงินทุนการศกึษาหรือ
สนับสนุนอุปกรณ์เสริมทักษะเพ่ือการเรียนรูต้่างๆ แก่โรงเรียน การจดักิจกรรมบูรณะซ่อมแซมอาคาร รวมถึงให้
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นท่ีท่ีบริษัทเข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั้ง
ตอบสนองต่อเหตุการณท่ี์มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท
ดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัท ยงัไดส้่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัท มีจิตส านกึและความ
รบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคมดว้ย 
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2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัท มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิตอ่ผู้ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งไม่ว่า

จะเป็นพนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณคา่ของความเป็นมนษุย ์ค านงึถงึความเสมอภาค
และเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกัน ไมล่ะเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่วา่จะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สญัชาติ 
ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหม้ีการดแูลไม่ให้
ธุรกิจของบริษัท เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทาง
เพศ เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัท ไดส้ง่เสริมใหม้ีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน โดยจดัให้
มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการรอ้งเรียนส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัความเสียหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และด าเนินการเยียวยาตามสมควร 

ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ไดด้  าเนินการสรา้งองคค์วามรูด้า้น
สิทธิมนษุยชนและปลกูจิตส านกึใหบ้คุลากรของบริษัท ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

 
2.2 การปฏบิัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนั

เป็นปัจจัยท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท ในอนาคต โดยบริษัท ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

2.2.1 เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 
2.2.2 จดัใหม้ีกระบวนการจา้งงานและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน 

และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ารประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม 
2.2.3 สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการจดัอบรบ สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึสง่บคุลากรเขา้รว่ม

สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถและ
ศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่
บคุลากร 

2.2.4 จัดให้มีสวัสดิการดา้นต่างๆ ส  าหรบัพนักงาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม และ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ สวสัดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่ารกัษาพยาบาล 
เป็นตน้ ตลอดจนจดัใหม้ีการใหเ้งินช่วยเหลือประเภทตา่งๆ แก่พนกังาน เช่น เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 
และเงินช่วยฌาปนกิจศพ เป็นตน้  

2.2.5 จดัใหม้ีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัย
ความเสี่ยงตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแตล่ะบคุคล 

2.2.6 ด าเนินการใหพ้นกังานปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภัยและมีสขุอนามัยในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจัด
ให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสรา้งให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภัย 
รวมถึงจัดอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี ตลอดจนดูแลสถานท่ีท างานให้ถูก
สขุลกัษณะและมีความปลอดภยัอยู่เสมอ 
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2.2.7 เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรอ้งเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมหรือการกระท าท่ีไมถ่กูตอ้งในบริษัท รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเรื่องดงักลา่ว 

 
 
หมวดที ่3 มิตดิ้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทด าเนินการและควบคุมใหก้ารใหบ้ริการของ
บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั ด าเนินกิจการภายใต้
แนวคิดการใสใ่จและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยมุง่เนน้ดแูลและพฒันากระบวนการใหบ้ริการและเลือกใชว้สัดตุลอดจน
สินคา้ท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี้บริษัทยงัใหค้วามส าคญัต่อการลดการเกิดขยะหรือของ
เสีย โดยยึดหลักการใชใ้ห้นอ้ยหรือใชเ้ท่าท่ีจ าเป็น โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้มีการหมุนเวียนการใชท้รัพยากร
ร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลี่ยงการท าลายสิ่งแวดลอ้ม โดยใชว้สัดุไม่สิน้เปลืองและสามารถน า
กลับมาใชไ้ดห้ลายครัง้ จัดหาระบบรกัษาสิ่งแวดลอ้มทั้งท่ีก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ  

เพ่ือให้โนบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างครอบคลุมทั้งสามหมวด
ขา้งต้น บริษัทจึงส่งเสริมกิจกรรมและการให้บริการเชิงสรา้งสรรคท่ี์มีแรงจูงใจอยู่ ท่ีการรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดลอ้มและผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเหมาะสม โดยมุง่หวงัใหม้ีการสรา้งสรรคน์วตักรรมในการด าเนินงานของบรษัิท 
เป็นอนัดบัแรก ซึ่งการมีนวตักรรมเป็นกระบวนการและการใหบ้ริการทางสังคมไดด้ว้ยนัน้ อยู่บนพืน้ฐานของการ 
“คิดใหม่” เพ่ือตอบโจทยข์องสังคมในแง่มุมต่างๆ นอกจากนี ้บริษัท ยงัเปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถมีส่วนร่วม
และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการท างานในเชิงสรา้งสรรคไ์ดด้ว้ย 
 
 
 อนุมตัิโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2565 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565  ทัง้นี ้ใหม้ีผล
บงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565   เป็นตน้ไป 
 

 
 
 
 

(นายวิทรู เจียกเจียม) 
  ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 


