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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities Policy) 

บริษัท ฑีฆาก่อสรา้ง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสาํคัญของการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโต

อย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบ

กิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้มอย่างมีคณุธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณ ซงึบรษิัทฯ หวงัว่าการดาํเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อส่วนรวม

พรอ้มกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปดว้ย ดังนัน บริษัทฯ จึงไดจ้ัดทาํนโยบายความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม โดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดงันี 

 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งเนน้ทีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซือสตัยส์จุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตงัมนัทีจะแข่งขนั

ทางการคา้ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน 

รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามทีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูทเีป็นความลบัของ

คูแ่ข่งทางการคา้ การเรียก รบั และใหผ้ลประโยชนใ์ดๆ ทีไม่สจุรติทางการคา้ในการจดัซือสินทรพัย ์เป็นตน้ รวมถึง

การดาํเนินงานของบรษัิทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน ์และผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม นอกจากนี บรษัิทฯ ยงัไดเ้คารพต่อสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอื้น โดยบรษัิทฯ

มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกําหนดเกียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ีมีลิขสิทธิถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ อีกทงั บริษัทฯ มีโครงการรณรงคก์ารส่งเสริมและ

ปลกูจิตใตส้าํนกึใหแ้ก่บคุลากรของบรษิัทฯ ในทกุระดบัชนัใหเ้กิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ มีการบรหิารกิจการบนพืนฐานความโปรง่ใส มีจริยธรรม ยึดมนัในหลกัการการกาํกบัดแูลกิจการที

ดี และปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรร์ ัปชัน การให้หรือรับสินบนกับ

เจ้าหน้าทีของรฐัหรือภาคเอกชน อนึง บริษัทฯ ได้กาํหนดใหมี้การจัดทาํนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน โดยใช้

หลกัการและแนวทางของ “โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต” (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพือถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัทฯ  

กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างเครง่ครดั 

 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งไม่

ว่าจะเป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนุษย ์คาํนึงถึงความเสมอ

ภาคและเสรีภาพทีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขันพืนฐาน และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเชือชาติ 
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สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดใหมี้การ

ดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการ

คุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี บริษัทฯ ไดส้่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดดา้นสิทธิ

มนษุยชน โดยจดัใหม้ีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการรอ้งเรียนสาํหรบัผูท้ีไดร้บัความ

เสียหายจากการถกูละเมดิสิทธิอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และดาํเนินการเยียวยาตามสมควร 

ทังนี เพือใหก้ารเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดด้าํเนินการสรา้งองคค์วามรู ้

ดา้นสิทธิมนษุยชนและปลกูจิตสาํนึกใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนั

เป็นปัจจัยทีจะช่วยเพิมมูลค่าของกิจการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่าง

ยงัยืนของบรษัิทฯ ในอนาคต โดยบรษัิทฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี 

4.1 เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

4.2 จดัใหม้ีกระบวนการจา้งงานและเงือนไขการจา้งงานทีเป็นธรรม รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ารประเมินผลการทาํงานทีเป็นธรรม 

4.3 สง่เสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหมี้การจดัอบรบ สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการดา้นต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เพือพัฒนาความรูค้วามสามารถและศักยภาพของบุคลากร 

รวมถึงปลกูฝังทศันคติทีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทาํงานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4.4 จดัใหมี้สวสัดิการดา้นต่างๆ สาํหรบัพนกังาน ตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสงัคม และกองทุนสาํรอง

เลียงชีพ เป็นตน้ สวสัดิการนอกเหนือจากทีกฎหมายกาํหนด เช่น ค่ารกัษาพยาบาล เป็นตน้ ตลอดจนจดัให้

มีการใหเ้งินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนกังาน เช่น เงินช่วยเหลือฉกุเฉิน และเงินช่วยฌาปนกิจศพ เป็นตน้  

4.5 จดัใหมี้บรกิารตรวจสขุภาพประจาํปีแก่บคุลากรทกุระดบัชนัของบรษัิทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสียง

ตามระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบคุคล 

4.6 ดาํเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานทีทาํงานทีดี โดยจัดให้มี

มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสรา้งใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกดา้นความปลอดภัย รวมถึงจัดอบรม

และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยทีดี ตลอดจนดูแลสถานทีท ํางานให้ถูกสุขลักษณะและมีความ

ปลอดภยัอยู่เสมอ 

4.7 เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรอ้งเรียนเกียวกับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือ

การกระทาํทีไม่ถกูตอ้งในบรษิัทฯ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีรายงานเรืองดังกลา่ว 
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5. ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 

บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะพัฒนาบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพือความพึงพอใจและประโยชนส์ูงสุดของ

ลกูคา้ และยึดมนัในการปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซือสตัย ์และเอาใจใส่ลูกคา้เสมือนเป็นบุคคล

ในครอบครวัของบรษิัทฯ ดงัน ี

5.1 บริษัทฯ คาํนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัทฯ อีกทัง บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการ

ใหบ้ริการทีมีมาตรฐาน นอกจากนี บรษัิทฯ ยงัใส่ใจในการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั เพือให้

ลกูคา้ไดใ้ชบ้รกิารทีมีคณุภาพและไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ  

5.2 บรษิัทฯ ยึดมนัในการตลาดทีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดาํเนินการใหล้กูคา้ไดร้บัขอ้มลูเกียวกบับรกิาร

ของบริษัทฯ ทีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพือให้ลูกค้ามีข้อมูลทีถูกต้องและ

เพียงพอในการตดัสินใจ 

5.3 บริษัทฯ คาํนึงถึงความปลอดภัยของลูกคา้ และมุ่งมันทีจะใหลู้กคา้ไดร้บับริการทีมีคุณภาพและมีความ 

ปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บงัคับดา้นความปลอดภัยในระดับสากล และตามทีกฎหมาย

กาํหนด รวมถึงมีการพฒันาและปรบัปรุงบริการอยู่เสมอ เพือใหล้กูคา้มีความมนัใจในคณุภาพ มาตรฐาน 

และความปลอดภยัของบรกิารของบริษัทฯ 

5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพือใช้ในการสือสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรืองรอ้งเรียน

เกียวกบัคณุภาพของบรกิารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศัพท ์เพือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

5.5 บรษิัทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่นาํขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีมิชอบ 

5.6 บริษัทฯ จดัใหมี้กิจกรรมต่างๆ เพือเสริมสรา้งความสัมพนัธร์ะหว่างลูกคา้ และระหว่างลกูคา้กบับรษัิทฯ ให้

ยงัยืน 

 

6. การดูแลรักษาสงิแวดล้อม 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญในการดูแลรกัษาสิงแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ดาํเนินการและควบคมุใหก้ารใหบ้รกิาร

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการดูแลรกัษาสิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯ ยังดาํเนินกิจการภายใตแ้นวคิดการใส่ใจและรกัษาสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ดแูลและพฒันากระบวนการ

ให้บริการ และเลือกใช้วัสดุตลอดจนสินค้าทีเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม นอกจากนี บริษัทฯ ยังให้

ความสาํคญัต่อการลดการเกิดขยะหรือของเสีย โดยยึดหลกัการใชใ้หน้อ้ยหรือใชเ้ท่าทีจาํเป็น โดยมีวตัถุประสงค์

เพือใหม้ีการหมุนเวียนการใชท้รพัยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือการดูแลรกัษาและเป็นมิตรกับ

สิงแวดลอ้ม หลีกเลียงการทาํลายสิงแวดลอ้ม โดยใช้วัสดุไม่สินเปลืองและสามารถนาํกลับมาใช้ได้หลายครัง 

จดัหาระบบรกัษาสิงแวดลอ้มทงัทกีาํหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิและเป็นอปุกรณใ์นการดาํเนินธุรกจิ 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม เพอืเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชน และตอบ

แทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงคใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งงาน สรา้งคน ดังนัน บริษัทฯ จึงมี

นโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือและพฒันาสงัคมโดยมุง่เนน้การบริจาคและการสนบัสนุนเงินทุนการศึกษาหรือ

สนับสนุนอุปกรณ์เสริมทักษะเพือการเรียนรูต่้างๆ แก่โรงเรียน การจดักิจกรรมบูรณะซ่อมแซมอาคาร รวมถึงให้

ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืนทีทีบริษัทเข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง

ตอบสนองต่อเหตกุารณท์ีมีผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม อนัเนอืงมาจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ

ดว้ยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัทฯ ยังไดส้่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทฯ มีจิตสาํนึกและ

ความรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและสงัคมดว้ย 

 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สงิแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกับกิจกรรมและการใหบ้ริการเชิงสรา้งสรรคท์ีมีแรงจูงใจอยู่ทีการรับผิดชอบต่อ

สงัคม สิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวงัใหมี้การสรา้งสรรคน์วัตกรรมในการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นอันดับแรก ซึงการมีนวัตกรรมเป็นกระบวนการและการใหบ้ริการทางสังคมไดด้ว้ยนัน อยู่บน

พนืฐานของการ “คิดใหม่” เพือตอบโจทยข์องสงัคมในแง่มมุต่างๆ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสใหพ้นักงาน

สามารถมีสว่นรว่มและเสนอความคิดเห็นเกียวกบัการพฒันากระบวนการทาํงานในเชิงสรา้งสรรคไ์ดด้ว้ย 

 

 

อนมุติัโดยมติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัท ี4/2562 เมอืวนัที 9 สิงหาคม  2562 

ทงัน ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 9 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

(นายวิทรู เจียกเจียม) 

  ประธานกรรมการบริษัทฯ 

บรษัิท ฑฆีาก่อสรา้ง จาํกดั (มหาชน) 

 


