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1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดวยความมุงมั่นที่จะเปนองคกรชั้นนําที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความ

นาเชื่อถือใหกับผูถือหุนและผูที่มีสวนไดเสียตอการดําเนินธุรกิจทุกฝาย 

เพือ่เพิม่มลูคาขององคกร และสงเสรมิการเตบิโตอยางย่ังยืน บรษิทัฯ จึง

ใหความสําคัญตอหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดําเนิน

ธุรกิจดวยสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) ความรับผิดชอบ 

(Responsibility) ความเทาเทยีมกนัและเปนธรรม (Equitable Treatment) 

ความโปรงใส (Transparency) การมีวิสัยทัศนที่นําไปสูการสรางมูลคา

เพิ่มในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) และการมี

จรรยาบรรณ (Ethics) ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลสังคม และ

สิ่งแวดลอม (ดูรายละเอียดในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ หนาที่ 49)

2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
บรษิัทฯ ยึดมั่นในหลักการดาํเนนิธรุกจิดวยความเปนธรรม และสงเสรมิ

ใหพนกังานทกุระดบัปฏบิตัหินาทีด่วยความระมัดระวงัและซ่ือสัตยสุจรติ 

โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ที่มีนโยบายในการดําเนิน

ธรุกจิตอผูมสีวนไดเสยีทกุกลุมไดแก ผูถอืหุน ลกูคา คูคา และคูแขงทาง

ธรุกจิ ดวยความเปนธรรม และไมแสวงหาประโยชนสวนตวัที่ขดัแยงกบั

ผลประโยชนของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย อันรวมถึงการเก็บรักษา

ความลับที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจตอผูมีสวนไดเสีย  

บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหาย

จากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย และเปด

โอกาสใหแจงเบาะแสหรอืขอรองเรยีนการกระทําความผดิกฎหมายหรอื

จรรยาบรรณผานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ 

ไดจัดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการ

ตรวจสอบขอมูลและมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป

บรษิทัฯ จดัใหมแีนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัการรับ การใหของขวญั ทรพัยสนิ 

หรือประโยชนอื่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือ

เกิดความลําบากใจของผูรับ หรือเกิดผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สูความยั่งยืน

ตอผูใหในทางทีก่อประโยชนตางตอบแทน หรอืเกดิความไมเปนธรรมตอ

ผูเกีย่วของอืน่ ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะพจิารณาเจตนาของผูใหและผูรบัเปนหลัก 

นอกจากนีย้งักาํหนดแนวทางในการปฏบิตังิานในหนาทีข่องผูบริหารและ

พนกังานตามคณุคาทีบ่รษิทัฯ มุงหวงั รวมถงึจรรยาบรรณและภาระความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐาน

ดานพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานของผูบรหิารและพนกังานใหอยูบนพืน้ฐาน

ของความซื่อสัตยสุจริต โดยใหมีการเผยแพรคูมือการกํากับดูกิจการที่ดี 

และจรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อ

ใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร

และใหมีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอยางสมํ่าเสมอ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรม
บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีจะดาํเนนิธรุกจิดวยการเคารพกฎหมายและยดึหลกั

สิทธิมนุษยชน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับคาจาง

ผลประโยชนตางๆ และเงือ่นไขการจางงานอ่ืนๆ รวมทัง้ตระหนกัถงึสทิธิ

เสรีภาพในการรวมกลุมของผูรวมงาน ไมใชแรงงานบังคับหรือแรงงาน

เด็ก ไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่

เทาเทียมกันสําหรับผูรวมงานทุกคน มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่มี

มนุษยธรรม จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวม เพื่อ

สรางความสัมพันธ ความสามัคคีที่องคกรมีตอพนักงาน ดําเนินการ

คัดเลือกโดยไมกีดกันทางเพศ สิทธิในการนับถือศาสนา การแสดง

ความคิดเห็นทางการเมือง เปนตน โดยบรษิทัฯ มุงเนนทีจ่ะดแูลพนกังาน

อยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของบริษัทฯ โดย

จะปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย 

รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้

 3.1 ดานการจางงาน การแตงตั้ง การโยกยาย และการจายคา

ตอบแทน จะกระทําดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ

การศึกษา ประสบการณ  สภาพรางกายและขอกําหนดอื่นที่จําเปนแก

คณะกรรมการบร�ษัทฯ  มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหมีการบร�หารจัดการที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล และดูแลผลประโยชนของ
ผูมสีวนไดเสยีและสงัคมโดยรวม พฒันาบุคลากรใหมคีณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบ ปฏบิตังิานดวยความระมดัระวังและซือ่สัตยสุจร�ต 
สงเสร�มใหมีคุณภาพชีว�ตและสภาพแวดลอมที่ดีข�้น เพ�่อมุงสูประสิทธิผลของความรับผิดชอบตอสังคม เพ�่อใหกิจการของบร�ษัทฯ 
คงอยูและเติบโตอยางยั่งยืน เปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยดําเนินการดังนี้
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พนักงาน ในตําแหนงนั้นๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดปรับเพิ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรอยละ 3-5 ตามอายุงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานรูจักออม 

และสามารถเลือกอัตราการออมไดตามที่ตองการ และบริษัทฯ จะสมทบใหในอัตราเดียวกับพนักงาน

 3.2 ดานสวัสดิการ  การรักษาพยาบาลและความปลอดภัย ถือเปนความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะตองดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และ

รักษาสภาพการทาํงานใหเปนไปโดยถกูตอง ปลอดภยั และถกูสุขลักษณะ และยึดมัน่ในการปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัแรงงานอยางเครงครดั 

พรอมทั้งคํานึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเปนสําคัญ

 3.3 ดานการรองเรียน กําหนดใหมีการรองเรียนของพนักงานตอบริษัทฯ ในเรื่องที่เห็นวาไมไดรับความเปนธรรม  มีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง 

หรือมีการละเลยไมปฏบิตัติามขอบงัคบัการทาํงานหรอืสญัญาหรอืขอตกลงท่ีรวมกนัจดัทําไว โดยผูรองทุกขตองปฎบัิตติามขัน้ตอนหรอืกระบวนการ

รองทุกขที่บริษัทฯ กําหนดไว ในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ

 3.4 ดานการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน สนับสนุนการ

ฝกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวของกับการทํางานในแตละหนวยงาน ซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพนักงานใหมีคุณภาพและความเจริญกาวหนา

ยิ่งขึ้น โดยในป 2555 บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมและพัฒนาบุคลากร ดังนี้

การพัฒนาบุคลากรป 2555 มุงเนนในการพัฒนาสงเสริมคานิยมองคกรและสรางวัฒนธรรมองคกร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาดาน

การเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัยในการทํางาน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

  3.4.1 การสงเสริมคานิยมองคกรและสรางวัฒนธรรมองคกร

  บรษิทัฯ ไดมีการจดัอบรมเร่ืองคานยิมองคกร (Core Value) ใหกบัพนกังานทกุคน โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปนการสรางใหพนกังานมคีณุลกัษณะ 

(Competency) ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถนําเอาคานิยมองคกรไปพัฒนาตนเอง และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได นอกจาก

นี้ ยังชวยใหพนักงานเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเกิดความรักองคกร

  3.4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HR Development)

  มุงเนนใหพนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกเหนือจากศักยภาพในหนาที่ตําแหนงงานแลว ยังหมายรวมถึง การพัฒนาศักยภาพแฝงที่

อยูในตัวพนักงานแตละคน อาทิเชน การจัดอบรม Train the Trainer ใหกับพนักงานฝายวิศวกรรมและซอมบํารุง เพื่อกาวสูการเปนวิทยากรมืออาชีพ และ

จัดชั่วโมงการสอนโดยสอนใหกับเพื่อนพนักงานดวยกันเอง ภายใตชื่อโครงการ  “ครูตราเพชร”

  3.4.3 การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

  การเพิ่มปริมาณดานการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เปนการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ไดมีการ

จัดฝกอบรมในทุกระดับตั้งแตพนักงานระดับบริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ไมวาจะเปนหลักสูตร TPM  Kaizen และ 5S เปนตน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหพนักงานสามารถนําเอาเครื่องมือตางๆ ในแตละหลักสูตร ไปประยุกตใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ และกระบวนการ

ทํางานใหงายขึ้น สะดวกขึ้น รวมไปถึงการลดตนทุนการผลิตดวย

 ประเภทหลักสูตร จํานวนหลักสูตร จํานวนรุน จํานวนชั่วโมงฝกอบรม

Productivity Improvement 17 29 3,010

Standard System 6 6 234

Human Resource Development 16 26 5,625

Technical Training 13 20 1,287

Safety 10 13 1,314

Others 31 33 3,231

รวม 93 127 14,701

DRT TH_4 color.indd   20 3/30/56 BE   11:57 AM



21

  3.4.4 ดานความปลอดภัย

  ดวยบรษิทัฯ ใหความสาํคญัในเรือ่งความปลอดภยัเปนลําดบัแรก 

จงึไดมกีารจัดอบรมและใหความรูพนักงานในเรือ่งของความปลอดภยั โดยเริม่

ตั้งแตการทบทวนการสรางจิตสํานึกความปลอดภัยในระดับหัวหนางาน  

พนักงาน ตลอดจนผูรับเหมา อีกทั้งยังมีการจัดอบรมเพื่อใหพนักงานทราบถึง

บทบาทหนาทีใ่นการมสีวนรวมเรือ่งความปลอดภยั อาทิหลักสูตร จป. หัวหนา

งาน นอกจากนี ้ไดมกีารจดัอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตนเพือ่เปนประโยชน

กับพนักงานที่สามารถนําความรูไปใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานความพอใจตอความสําเร็จของธุรกิจ 

บรษิทัฯ จงึมเีจตจาํนงทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีจ่ะตอบสนองความตองการของ

ลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้

 • สงมอบสนิคาและใหบริการทีมี่คณุภาพ ตรงตามหรอืสูงกวาความ

คาดหมายของลูกคาในราคาที่เปนธรรม

 • ใหขอมูลขาวสารทีถ่กูตอง เพยีงพอ และทนัตอเหตุการณแกลูกคา 

เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและบริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง

ทีเ่ปนเหตใุหลกูคาเขาใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ ปริมาณหรอื เงือ่นไขใดๆ ของ

สินคาหรือบริการนั้นๆ

 • ตดิตอกบัลกูคาดวยความสภุาพ มีประสทิธภิาพ และเปนทีว่างใจ

ไดของลูกคา และจัดใหมีระบบกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับ

คณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสนิคา รวมทัง้ความรวดเรว็ในการตอบ

สนองหรือสงมอบ  และการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการ

ตอบสนองอยางรวดเร็ว

 • รักษาความลบัของลกูคา และไมนาํไปใชเพือ่ประโยชนของตนเอง

หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

 • ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคา และบริการของบริษัทฯ ให

มีประสิทธิภาพเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด

โดยในรอบป 2555 บริษัทฯ ไมมีขอรองเรียนที่เปนสาระสําคัญอันเกิดจาก

การใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ อีกทั้งการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ

แกลกูคา เพือ่กอใหเกดิประโยชนในการบริหารจดัการทัง้ผูผลติและผูบรโิภค 

ทั้งนี้ สําหรับความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ ไดแก ผูถือหุน ลูกคา 

คูคา คูแขง และเจาหนี้ทางการคา บริษัทฯ ไดมีการประกาศใชจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง

รวมอยูในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

5. การดําเนินการดานชุมชนและสังคม
 5.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการดาํเนนิกจิการใหเปนไปตามนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และไดกําหนดใหความรับผิดชอบ

ตอสังคมเปนสวนหนึง่ในจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ (Code of Conduct) 

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญวา “สังคม” เปนกลไกสําคัญที่จะ

ชวยสงเสรมิผลกัดนัใหกจิการของบรษิทัฯ คงอยูและเตบิโตอยางมัน่คงยัง่ยนื 

และเปนทีย่อมรบัจากผูทีเ่กีย่วของทกุกลุม โดยเริม่จากสังคมเล็กๆ ในองคกร 

ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่เสริมศักยภาพ

และความสามารถในการแขงขันไปสูสังคมระดับชุมชน รวมทั้งเปนการสง

เสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไดดําเนินการไปใน

ทิศทางเดียวกัน จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้ 

“นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนหนาท่ีความรับผิด

ชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการประกอบธุรกิจอยางมี

จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดลอมโดยรวม มีการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดย

ไมเลือกปฏิบัติ ไมวาผูที่เกี่ยวของสวนตางๆ จะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 

และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน มีการบริหารจัดการดวยความเปนธรรม ปลูก

ฝงจติสาํนกึใหพนกังานทกุระดบัมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมอยางจรงิจงัและ

ตอเนื่อง โดยไมหวังสิ่งตอบแทน มีการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมท่ีสราง

ประโยชนแกชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน” 

ภายใตกรอบแนวทาง ดังตอไปนี้ 
 • กิจกรรมระดับองคกร เปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะของกรรมการ 

ผูบรหิาร และพนกังานทกุระดบั เพือ่สรางองคความรูภายในองคกร สงเสรมิ

ใหพนกังานมสีวนรวมในการแสดงออกถงึความคดิเหน็ตอองคกร มสีวนรวม

ในการพัฒนาชุมชน และรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีภายในองคกร

 • กจิกรรมระดบัชมุชน เปนกจิกรรมทีส่อดคลองกบัการดาํเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ ที่สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง กอใหเกิดประโยชนตอ

สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอมในระยะยาว กอใหเกดิการพฒันาการดานการ

ศกึษาและการเรยีนรูอยางตอเนือ่ง ทัง้คณุภาพชวีติของคนในสงัคมทีบ่รษิทัฯ 

ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม เปนกิจกรรมที่ชวยเหลือสังคม กรณีเกิด

ภัยพิบัติ และสนับสนุนพัฒนาการเรียนรูและการสรางจิตสํานึกความรับผิด

ชอบตอสังคมของเยาวชน
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กําหนดใหมกีารสือ่สารและเผยแพรการดาํเนนิงานดานสงัคมและชมุชน เพือ่

ใหพนักงานของบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของทุกฝายไดรับรู ผานเว็บไซตของ

บริษัทฯ ดังนี้  

 • ภายในบรษิทัฯ ผาน  http://drt/ หัวขอ “ความรบัผดิชอบตอสงัคม” 

 • ภายนอกบรษิทัฯ ผาน  http://www.dbp.co.th/trade_information.

htm ในสวนของ “ขอมูลนักลงทุน” หัวขอ “ความรับผิดชอบตอสังคม”

 5.2 กิจกรรมระดับองคกร จากนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

ขางตน ในรอบป 2555 บริษัทฯ ไดสงเสริมใหเกิดกิจกรรมที่สงเสริมให

พนักงานมสีวนรวมในการแสดงออกถงึความคดิเหน็ตอองคกร มสีวนรวมใน

การพัฒนาชุมชน สังคม และรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีภายในองคกร ซึ่งมี

แนวทางดังนี้

  5.2.1 การดาํเนนิการดานอาชวีอนามัยและความปลอดภยั (SHE)

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางาน เพราะเชื่อวาอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิด

ขึน้จากการทาํงาน  เปนเร่ืองทีส่ามารถปองกนัไดดวยการสรางจติสาํนกึดาน

ความปลอดภัย และความรวมมือรวมใจของทุกคนในองคกร โดยปที่ผานมา 

บรษิทัฯ ไดดาํเนนิงานเรือ่งความปลอดภยัของพนกังาน ผูรบัเหมา และผูมา

เยอืนอยางตอเน่ือง โดยมีการอบรมพฒันา และกจิกรรมรณรงคสงเสรมิดาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ดังนี้

  (ก) กิจกรรมรณรงคดานความปลอดภัย เชน 

  • กิจกรรม “SHE LOVE YOU : บอกรักกับชี” : รณรงคความ

ปลอดภัยในเทศกาลแหงความรัก 

  • กิจกรรม “ Safety Talk และ KYT” : รณรงคสงเสริมและ

บอกเลาเรื่องราวความปลอดภัยทุกพื้นที่

  • กิจกรรม “เลนนํ้ากับชี (SHE)” : การรณรงคสงกรานตกลับ

บานปลอดภยั ในเทศกาลสงกรานต ไดแก พธิสีรงนํา้พระ รดนํา้ดาํหวัผูใหญ 

รวมเลนเกมส และกิจกรรมสงพนักงานกลับบานพรอมแจก “ถุงแกงวง” ให

เดินทางอยางปลอดภัย

  • กิจกรรม “ตราเพชรรวมใจ ตานภัยยาเสพติด” : รณรงคสง

เสริมดานสุขภาพและลดปจจัยที่กอเกิดปญหาอาชญากรรม

  • กิจกรรม “คลีนิกเคลื่อนที่ แฮปปถวนหนา” : บริการใหคํา

ปรึกษาดานสุขภาพและจายยาถึงพื้นที่การทํางาน

  • กิจกรรม “ตรวจสภาพและขึ้นทะเบียนรถจักรยาน” : การ

รณรงคขับขี่จักรยานอยางปลอดภัย จัดระเบียบและจํากัดการใชงานรถ

จักรยานภายในโรงงานใหมีความปลอดภัยในการจราจร 

  • กิจกรรม “การตรวจสุขภาพประจําป” : กําหนดใหมีการ

ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงทั้งในสวนของพนักงานและผูรับเหมา

  • กิจกรรม “Help SHE Please (ชวยชีดวย)” : รณรงคให

พนกังานและผูรบัเหมาแจงเรือ่งราวทีไ่มปลอดภยัเมือ่พบเหน็สิง่ผดิปกตท่ีิไม

ปลอดภัย อาทิ พฤติกรรมที่ไมปลอดภัย สภาพที่ไมปลอดภัย เหตุการณ

เกือบเกิดอุบัติเหตุ

  • กิจกรรม “งานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน” :  

กิจกรรมที่รณรงคสงเสริมดานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอม

  • กิจกรรม “การรณรงคปใหมเมาไมขับ”  : รณรงคเมาไมขับ

ในชวงเทศกาลปใหม 

  • กิจกรรม “การคัดแยกขยะ” : การอบรมเรื่องการคัดแยก

ขยะภายในโรงงาน เพื่อสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอม ใหทิ้งขยะใหถูกที่เพื่อ

ลดเวลาในการคัดแยกและการทําลายตอไป 

  • และกิจกรรมอื่นๆ

  (ข) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแตป 2549-2555 

       

  โดยในป 2555 บริษัทฯ มีการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นจากปกอน  

13  ครัง้ สาเหตเุกดิจากมจีาํนวนพนกังานเพิม่ขึน้เปนจาํนวนมากทัง้พนกังาน

ประจาํและแรงงานจางเหมา และมอีตัราการเขา-ออกสงูกวาปกอนทาํใหการ

อบรมเพื่อใหความรูดานความปลอดภัยทําไดไมท่ัวถึง ดังน้ันในป 2556 จึง

ถือวาเรื่องความปลอดภัยของพนักงานเปนภาระกิจหลักที่ผูบริหารทุกระดับ

ตองเขามาดูแลอยางจริงจัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุลงอยางเปนรูปธรรม

 การอบรมใหความรูดานความปลอดภัย คณะทํางานดานความ

ปลอดภยัรวมกบัฝายผลติและฝายวศิวกรรมและซอมบาํรงุไดจดัทําคูมือการ

ลางเครื่องจักร คูมือการกอสราง และเสนอแนวทางปองกันอุบัติเหตุ โดย

ตรวจประเมินและปรับปรุงความปลอดภัยที่ตัวเคร่ืองจักรและพื้นท่ีโดยรอบ

เครือ่งจกัร  เพือ่ใหเครือ่งจกัรเกดิความปลอดภยั นอกจากนัน้แลวยงัดาํเนนิ

การอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม และผูรับเหมาเขางานใหม 100 

เปอรเซ็นต และปรับหลักสูตรอบรมเปนแบบเต็มวัน 6 ชั่วโมง รวมประชุม

ตอนเชากอนเริ่มงาน (Morning Safety Talk) มากกวา 800 ครั้ง/ป  อบรม
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การปฐมพยาบาลเบื้องตน วิธีการและขั้นตอนของงานลางเคร่ืองจักร การขับรถยกอยางถูกตองและ

ปลอดภัย วิธีการใชเครนอยางถูกตอง อบรมดับเพลิงขั้นตน จัดนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยเปน

ประจําทุกป ในป 2555 มีการจัดอบรมบทบาทดานความปลอดภัยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับ

บริหาร (จป.บริหาร) จํานวน 59 คน และเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางาน (จป.หัวหนางาน) 

จํานวน 190 คน เปนตน  

  (ค) กิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

  • กิจกรรม 5ส : เปนกิจกรรมที่ผูบริหาร พนักงานและผูรับเหมาทุกคน รวมมือรวมแรง

ใจพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ใหสะอาด มีระเบียบในการจัดเก็บสินคาและวัสดุตางๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยแบงออกเปน 4 พื้นที่ ไดแก โรงงานขนาดใหญ โรงงานขนาดเล็ก คลัง

สินคา และสํานักงาน จึงทําใหในปนี้บริษัทฯ ไดรับไดรับประกาศนียบัตร “5s Award Model” ในงาน 

Thailand 5S Award จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) (ส.ส.ท.) ในสวนของสํานักงานคลัง

พัสดุ และคลังสินคา เพิ่มเติมจากปกอนที่ไดรับในสวนของพื้นที่สํานักงานฝายบัญชีและการเงิน

  สําหรับกิจกรรม 5ส ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการตั้งแตป 2550 โดยมีวัตถุประสงคใหกิจกรรม 

5ส เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนมีสวนรวมเพื่อสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย

และสรางจติสาํนกึของการเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏบัิติงาน และเล็งเห็นถงึประโยชนทีไ่ดรบัเชน ความ

สะอาด ความมรีะเบยีบในการจดัเกบ็สนิคาและวสัดตุางๆ ทีจํ่าเปนเพือ่งายตอการใชงาน ลดการแตกหัก

ของสินคา ลดพื้นที่การจัดเก็บ จึงไดริเร่ิมไปจัดกิจกรรม 5ส ใหรานลูกคา

ของบริษัทฯ ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องมาหลายป โดยในป 2555 ไดเขาไปจัด

กิจกรรม 5ส ใหรานคาของบริษัทฯ หลายราย รวมท้ังไดเขาไปชวยจัดทํา

โครงการ 5ส เฉพาะกิจ เปนการชวยเหลือลูกคาที่ประสบภัยน้ําทวมที่

กรุงเทพมหานคร ซึ่งสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาของบริษัทฯ อยางมาก 

  • โครงการ TPM : โครงการ TPM (TOTAL PRODUCTIVE 

MAINTENANCE) เปนระบบการบาํรุงรักษาทวผีล ซึง่ดาํเนนิการโดยพนกังาน

ทกุคน ผานกจิกรรมกลุมยอยโดยมีจดุมุงหมายเพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิลของ

เครื่องจักรใหไดสูงสุด พัฒนาความรู และทักษะของพนักงานอันกอใหเกิด

การปรบัปรุงผลการดาํเนนิงานขององคกร จงึจดัใหมกีารอบรมอยางตอเนือ่ง

ตั้งแตป 2553 หลักสูตรที่จัดอบรม ไดแก TPM 6 Basics ซึ่งเปนเรื่องของการ

ปูพื้นฐานดานชาง 6 เรื่อง (Bolt & Nut, Pneumatics, Transmission, Lubrication, Electrical และ 

Hydraulics) ในปจจุบันอบรมโดยวิทยากรภายในที่พัฒนามาจากพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสวน

งานชางซอมบํารุงแตละเรื่อง และปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี

จากพนักงานทุกฝาย

  5.2.2 กิจกรรมระดับสังคม 

  กิจกรรมระดับสังคมในองคกร เปนกิจกรรมการดําเนินการดานสังคมภายในบริษัทฯ ตอ

ผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดใหมี

กิจกรรมในเทศกาลตางๆ เพื่อสนับสนุนใหพนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรตอกัน ในกรณีที่เกิด

ภัยพิบัติทําใหมีจิตสํานึกการชวยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน ดังนี้
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  • กิจกรรม “วันแม” : บริษัทฯ  จัดงานวันแมใหกับพนักงานได

ประกวดทําเสื้อบอกรักแม และสงการดไปบอกรักแมถึงบาน เพื่อปลูกจิต

สํานึกใหรักแม

  • กิจกรรม “หนูนอยขาวปน…พันธุตราเพชร” : ในชวงปดภาค

เรียนบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมนําบุตรของพนักงานมาฝกทําซูชิ เพ่ือสงเสริม

กจิกรรมครอบครวัจะไดนาํความรู ไปสรางอาชพี หรอืรวมทาํกจิกรรมในวนั

หยุดกับครอบครัว

  • กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุล ป 2” : บริษัทฯ 

สนับสนุนใหพนักงานไดปฎิบัติธรรม  ฝกการทําสมาธิ ฟงธรรมะชําระจิตใจ

ใหผองใส เพื่อมีสติในการใชชีวิตและการทํางาน 

  • กิจกรรม “ชวยเหลือพนักงานประสบภัยนํ้าทวม” : บริษัทฯ  

มอบเงินและผลิตภัณฑชวยเหลือพนักงานที่ประสบภัยนํ้าทวม เปนจํานวน

เงิน  3,127,934  บาท

  • กิจกรรม “มุมนมแม” : จัดพื้นที่ใหความรูและมุมสําหรับคุณ

แมในการปมนมใหกับพนักงานและผูรับเหมาหญิง

  • กิจกรรม “การบริจาคโลหิต” : พนักงานรวมบริจาคโลหิตใน

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ณ ครัวตราเพชร

 5.3 กิจกรรมระดับชุมชน 

 กิจกรรมระดับชุมชน เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง กอใหเกิดประโยชนตอ

สังคมและชุมชนที่อยูโดยรอบบริษัทฯ ในป 2555 บริษัทฯ ไดดําเนินการสรุป

ไดดังนี้

(ก) โครงการอบรมพัฒนาฝมือแรงงานใหคนในชุมชน โดยการนําความรู

และทักษะการมุงหลังคาไปอบรมใหกับคนในชุมชน เพื่อการสรางงานให

คนในชุมชนมีความรูความสามารถยึดเปนอาชีพเพิ่มรายไดใหกับคนใน

ชุมชน โดยมีหลายโครงการดังนี้

 • โครงการ “พระดาบส” : บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการอบรมวิชา

ชางและสนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียนแกนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ใน

ความดแูลของมลูนิธพิระดาบสในพระบรมราชปูถมัภ ซึง่ดาํเนนิการตอเนือ่ง

มาหลายป บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของพันธกิจนี้และมั่นใจใน

ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ ในการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

วิชาชีพชางกอสราง-เหมามุงหลังคากระเบื้อง สําหรับนักเรียนโรงเรียน

พระดาบส เพื่อเปนทางเลือกของนักเรียนในโครงการ รวมถึงเปนการขยาย

ฐานความรูความสามารถเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา

 • โครงการ “ลูกพระดาบส” : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป นประธานในพิธี เป ดสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโครงการ

ลูกพระดาบสสมุทรปราการ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งทางบริษัทฯ รูสึก

ภาคภมูใิจในการรวมบรจิาคศาลา “เพชรพระดาบส” ใหกบัมลูนธิพิระดาบส 

ในพระบรมราชูปถัมภ

 • โครงการ “ชางหัวใจเพชร” : บริษัทฯ จัดฝกอบรมชางหัวใจเพชร

รุนที่ 1 ใหคนในชุมชนพื้นที่ใกลบริษัทฯ ใหความรูเกี่ยวกับการมุงหลังคา 

การติดตั้งไมฝา และไมเชิงชายโดยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
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 โดยในป 2556 บริษัทฯ ไดประสานงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

จังหวัดสระบรีุ เพือ่บรรจโุครงการ “ชางหวัใจเพชร” ใหอยูในแผนปฏบิตักิาร

พัฒนาฝมือแรงงานป 2556 หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 5 วัน คือ ภาค

ทฤษฎี 2 วัน และภาคปฏิบัติ 3 วัน และจะมีใบรับรองใหกับผูที่เขารับ

การอบรม

(ข) โครงการพัฒนารวมกับชุมชน  

 • โครงการ “Green Village” : บริษัทฯ ไดสนับสนุนผลิตภัณฑ

กระเบื้องมุงหลังคา ฝาเพดาน และผนังภายใตแบรนดตราเพชร รวมมูลคา

ประมาณ 1 ลานบาท ใหแก “โครงการ Green Village by อินทรี” หมูบาน

สีเขียวตนแบบ ที่ไดสงมอบบาน จํานวน 20 หลัง ใหแกชุมชนบานคลอง

ทราย อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนชุมชนที่ไดรับผล

กระทบจากภาวะนํ้าทวมใหญในป 2554 

 • โครงการ “สุขอนามัยที่ดี”: บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนกระเบื้อง 

หลังคา และโครงหลังคา Diamond Ultra Truss รวมกับ บมจ. แสนสิริ ใน

โครงการสรางโรงอาหาร เพื่อมอบสุขอนามัยที่ดี ใหแกเด็กในถิ่นทุรกันดาร 

ณ โรงเรียนบานคอกชางพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 • โครงการ “ชมุชนสมัพนัธ” : บริษัทฯ สนบัสนนุผลิตภณัฑกระเบือ้ง

หลังคาและไมสังเคราะห  เพื่อใชในการกอสรางใหกับหนวยงานราชการ 

สถานศึกษาในชุมชนใกลเคียงบริษัทฯ และวัดวาอารามตางๆ 

(ค) กิจกรรมรวมกับชุมชน

 • งานวันเด็กแหงชาติ : บริษัทฯ สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ 

อบต.ตาลเดี่ยว และ โรงเรียนวัดหวยลี่ ตําบลตลิ่งชัน วันที่ 13 มกราคม 

2555 มีกิจกรรมเกมส ระบายสีตุกตาปูน แจกของรางวัล เลี้ยงอาหาร และ

เครื่องดื่มใหกับเด็กนักเรียนและผูปกครองที่มารวมงาน

 • กิจกรรม “แบงความรัก ปนนํ้าใจ เพื่อเด็กตาบอด” : รวมบริจาค

สิ่งของ อุปโภค-บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียนการศึกษา

คนตาบอดและคนตาบอดพิการซํ้าซอน จังหวัดลพบุรี  

 • กิจกรรม “ทําบุญวันเขาพรรษา ถวายเทียน สังฆทาน” : บริษัทฯ 

และพนักงานรวมทําบุญถวายเทียนพรรษา ในวันเขาพรรษา ณ วัดจําศีล 

และวัดหนองบัว จังหวัดสระบุรี

 • กิจกรรม “สนับสนุนเงินรวม พิธีไหวครู” : บริษัทฯ รวมสนับสนุน

เงินใหกับโรงเรียนหนองบัว ตําบลตลิ่งชัน ในพิธีไหวครูและทําบุญประจําป

ของโรงเรียน

 • กิจกรรม “การแขงขันกีฬาสัมพันธ” : การแขงขันแบดมินตัน

กระชับมิตร “ตราเพชร พบกับ ปูนนกอินทรี” ณ สนามแบดมินตัน บมจ.

ปูนซีเมนตนครหลวง 

6. การดําเนินการดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม คํานึง

ถึงความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตจะตอง

ไมสงผลกระทบหรือทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งจัด

กิจกรรมที่รณรงคในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้

 6.1 กระบวนการผลิต : บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม จาก บริษัทฯ ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด (TUV NORD) 

จึงเปนการรับประกันวากระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่ง

แวดลอมที่ดีและมีมาตรฐาน โดยไดรับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

 • ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งสวนโรงงานและ

สวนสํานักงานไดรับตั้งแตป 2546

 • OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย ไดรับตั้งแตป 2548

 • ISO 14001 : 2004  : ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ไดรับตั้งแตป 2552

การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ไดรับ สรุปไดดังนี้

 • ป 2548 ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จาก

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑกระทรวงอุตสาหกรรม
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 • ป 2550 ไดรับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเดน 

(Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม

 • ป 2551-4 ไดรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด นดาน

แรงงานสมัพันธและสวสัดกิารแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน และในป 2555 

ไดรับจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

 • ป 2552 ไดรับไทยแลนดแบรนด กรมสงเสริมการสงออก กระทรวง

พาณิชย 

 • ป 2552 ไดรับโลหรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความ

ปลอดภัยระดับภูมิภาค จากกระทรวงแรงงาน

 • ป 2553 ไดรับรางวัล “โรงงานสีขาว” (ตานยาเสพติด) จาก

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี

 • ป 2554-5 ไดรับประกาศนียบัตร “5s Award Model” ในงาน 

Thailand 5S Award จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) พื้นที่

สํานักงาน ฝายบัญชีและการเงิน พื้นที่ฝายโลจิสติกสและบริการลูกคา และ

พื้นที่แผนกคลังพัสดุ 

 • ป 2555 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับที่ 1 แบรนด  “ตราเพชร” 

เปนแบรนดกระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุกอสรางที่นาเชื่อถือมากที่สุด

จากการจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร 

Brand Age เดือนมกราคม 2555

 • ป 2555 ไดรับตราสัญลักษณคุณภาพ Thailand Trust Mark จาก 

DITP (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย 

เปนการรับรองคุณภาพสินคาชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย ซึ่งจะเปนการเพ่ิม

คณุคาใหกบัสนิคา สรางโอกาสทางการตลาดทีแ่ขง็แกรง และเพิม่ความเชือ่

มั่นใหกับผูบริโภค ในป 2555

 • ป 2555 ไดรับรางวัล “ดีเดน” ประเภทบริษัทจดทะเบียนดาน

ผลการดําเนินงาน ในงาน “SET Awards 2012” จากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

ผลการตรวจสภาพแวดลอม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมของกระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง

สาธารณสขุ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอยางเครงครดั  โดย

บริษัทฯ ประกอบกิจการภายใตความรับผิดชอบตอสังคมและปองกันผล

กระทบตอสิง่แวดลอม อยางสมํา่เสมอและตอเนือ่ง โดยในป 2555 การตรวจ

สอบสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งอากาศ ฝุนละออง เสียง นํ้า และของ

เสียในกระบวนการผลิตไดผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด ซึ่งไมสงผลกระทบ

หรือทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน สรุปไดดังนี้

 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน 

ปลองหมอไอนํา้ ปลองพนส ี ไซลนี เพือ่ตดิตามคณุภาพอากาศทีป่ลอยออก

ไปตองไมกระทบตอสิ่งแวดลอม

 • ตรวจตดิตามมลพษิทางเสยีง ฝุน สารเคม ีซึง่ผานเกณฑมาตรฐาน

ทั้งหมด

 • ตรวจติดตามคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห

คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 • มีระบบบอพักนํ้าดาง เพื่อนํานํ้ากลับมาใชใหม สามารถลดการ

ใชทรัพยากรนํ้า ลดมลพิษในนํ้า

 • การกาํจดัของเสยี เศษกระเบือ้งแตก เศษซลีเลอร เศษนํา้มนัและ

ขยะอ่ืนๆ ไดดําเนินการนําออกไปกําจัดนอกโรงงาน ซึ่งไดรับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทั้งรายงานขอมูลผาน www.diw.go.th ซึ่ง

เปนเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจวัดติดตามมลพิษ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวดัคณุภาพนํา้ การกําจัดของเสีย
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 บร�เวณ คาที่ตรวจวัดได มาตรฐาน   

พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC < 0.001 - 0.009   fiber / cm3   ไมเกิน 2 เสนใยตอบรรยากาศหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร

พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง < 0.001  fiber / cm3   ไมเกิน 2 เสนใยตอบรรยากาศหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร

พื้นที่ปนครอบ < 0.001 - 0.012   fiber / cm3   ไมเกิน 2 เสนใยตอบรรยากาศหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร

พื้นที่เก็บเศษกระเบื้องแตก 0.006   fiber / cm3   ไมเกิน 2 เสนใยตอบรรยากาศหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร

คลังเก็บ Chrysotile 0.013  fiber / cm3   ไมเกิน 2 เสนใยตอบรรยากาศหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร

ลานจายสินคา 0.014  fiber / cm3   ไมเกิน 2 เสนใยตอบรรยากาศหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร

 รายการที่ตรวจ คาที่ตรวจวัดได มาตรฐาน

ฝุนทั่วไปในโรงงาน 3.11 - 7.12   mg / m3 ไมเกิน 15 mg / m3

ฝุนละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน) 3.61 - 4.13   mg / m3 ไมเกิน 5 mg / m3

ไซลีน < 0.001 - 0.957  ppm ไมเกิน 100  ppm

 รายการที่ตรวจ คาที่ตรวจวัดได มาตรฐาน

ฝุนทั่วไป (TSP)  < 0.01 - 4.10 mg / m3 ไมเกิน 320 mg / m3

ซัลเฟอรไดออกไซด < 1.30 ppm ไมเกิน 60  ppm

คารบอนมอนอกไซด 23 - 28 ppm ไมเกิน 690 ppm

ไนโตรเจนไดออกไซด 3.60 - 6.60 ppm ไมเกิน 200 ppm

ไซลีน 1.18 - 30.13 ppm ไมเกิน 100 ppm

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดลอม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน, 15-16 ตุลาคม 2555 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเมนท จํากัด

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดลอม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน, 15-16 ตุลาคม 2555 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเมนท จํากัด

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดลอม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน, 15-16 ตุลาคม 2555 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเมนท จํากัด

ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดทั้งคุณภาพอากาศในสถานที่ทํางาน คุณภาพอากาศจากปลองตลอดป 2555 ไมพบวาเกินคามาตรฐานสิ่งแวดลอม 

สําหรับการลดปริมาณการใชนํ้า บริษัทฯ ไดทําการติดตั้งระบบบอพักนํ้าเพื่อนํานํ้ากลับเขามาใชในกระบวนการผลิตอีกครั้ง 

สําหรับมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเกิดจากฝุนในการตัดกระเบื้องและสารระเหยที่ใชเคลือบกระเบื้อง บริษัทฯ ไดทําการติดตั้งระบบกําจัดฝุนแบบแหง 

หองดูดไอสารระเหย และระบบดักฝุนกลิ่นสีในกระบวนการผลิต รวมทั้งสรางอาคารเก็บขยะอันตราย

การตรวจติดตามปริมาณฝุน Chrysotile ในพื้นที่การทํางาน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทํางาน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปลองของโรงงาน
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 ป รายการ จํานวนเง�น (ลานบาท)

 2551 บําบัดอากาศ นํ้าเสีย และขยะอันตราย 15.28

 2552 บอพักนํ้าดาง และการกําจัดขยะ 2.75

 2553 ทําที่เก็บขยะ/รางระบายนํ้า/ระบบเตือนภัย/ทอดูดนํ้ากลับ 2.69

 2554 ระบบดักฝุนปูน/ดินขาว ระบบดักฝุนเครื่องไสกระเบื้อง และติดตั้งหองพนสีรองพื้นครอบ 2.99

 2555 ระบบดักกลิ่นแอมโมเนีย/ระบบดักฝุนบอรับเศษ/ติดตั้งหลังคาคลุมบอตะกอนสี 8.07

 6.2 โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม และการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงมุงเนนใหมีแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ

พลังงานแกพนักงาน เพื่อทําใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการ

อนุรักษพลังงาน และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไดดําเนิน

การตอเนื่องมาหลายป ดังตอไปนี้

 • บรษิทัฯ จะดําเนนิการและพฒันาระบบการจัดการพลังงานอยาง

เหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนิน

งานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 • บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

พลังงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช และ

แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

 • บรษิทัฯ จะกาํหนดแผนและเปาหมายการอนรัุกษพลงังานในแตละ

ป และสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง

 • บรษิทัฯ ถอืวาการอนรัุกษพลงังานเปนหนาทีค่วามรบัผดิชอบของ

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะใหความรวมมือในการ

ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานตอคณะ

ทํางานดานการจัดการพลังงาน

 • บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนที่จําเปน รวมถึงทรัพยากรดาน

บคุลากร ดานเทคโนโลย ีดานงบประมาณ ดานการฝกอบรม และการมสีวน

รวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดานพลังงาน

โดยในป 2556 บรษิัทฯ ไดนําพลังงานไอนํา้จากโรงผลิตไฟฟาเอกชนที่มาตั้ง

โรงงานติดกับบริษัทฯ โดยคุณภาพไอนํ้ามีความรอนสูงกวาที่บริษัทฯ ผลิต

เอง 10 % ทําใหสามารถลดการใชพลังงานไอนํ้าลงได 10 % รวมทั้งบริษัทฯ 

ไดทําสัญญา ซื้อไฟฟาจากโรงงานผลิตไฟฟานี้ดวย ซึ่งจะเพิ่มความเสถียร

ในการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต ทําใหการใชพลังงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการลดตนทุนพลังงาน และลดผล

กระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ผูบริหารและคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุง

นโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานพลังงานทุกป เพื่อการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง

7. โครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม
บริษัทฯ ไดมีการผลิตสินคาที่ไมมีสวนประกอบของแรใยหิน เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายของผลิตภัณฑของบริษัทฯ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไดแก 

กระเบื้องเจียระไน กระเบื้องจตุลอน เปนตน

8. การตอตานการทุจริต
บริษัทฯ จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล ซึ่งขึ้นตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมหีนาทีใ่นการกาํกบัดแูลและตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในของทุกหนวยงานในบริษัทฯ เพ่ือใหมั่นใจไดวา บริษัทฯ 

มกีารควบคมุภายในทีด่ ีและเพือ่ลดการทจุรติทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการดาํเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งไดกําหนดแนวทางในการแจงเบาะแส เพื่อให

พนักงานสามารถแจงเบาะแสไดทันที หากพบเห็นเหตุการณทุจริตภายใน

บริษัทฯ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติ

เกีย่วกบัการตอตานการทจุรติและหามจายสนิบนเพือ่ผลประโยชนทางธรุกจิ

ไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาดังนี้

DRT TH_4 color.indd   28 3/30/56 BE   11:57 AM



29

การพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมใหเขากับพนักงานของบริษัทฯ ใน

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขนั โดยการพฒันาทกัษะความรู ความ

เขาใจของบคุลากร ในเร่ืองของการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ทีจ่ะไมกอใหเกดิ

ผลกระทบตอสงัคมและสิง่แวดลอม โดยในป 2555 บรษิทัฯ ไดสงบคุคลากร

เขารวมกิจกรรมฝกอบรมหลายโครงการ ดังนี้

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน CSR แกบริษัทจดทะเบียน 

เรื่อง “การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุนที่ 2 

จัดขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ระหวางวนัที ่2 สงิหาคม 2555-

2 ตุลาคม 2555 รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 8 วันครึ่ง

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

รางวัล 

Safety Award

“ตราเพชร” 

เปนแบรนดกระเบื้อง

มุงหลังคาในหมวด

วัสดุกอสราง

ที่นาเชื่อถือมากที่สุด

รางวัล

ดีเดนประเภท

บริษัทจดทะเบียน

ดานผลการดําเนินงาน

รางวัล 

5S Award Model

รางวัล

สถานประกอบการ

ดีเดนดาน

แรงงานสัมพันธ

รางวัล

สถานประกอบการ

ดีเดนดาน

ความปลอดภัย

 2. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอ

สังคมอยางมีสวนรวม (CSR-DIW) ปงบประมาณ 2556 จัดข้ึนโดย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 

 3. โครงการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดาน CSR (CSR Best Practices) 

ของบริษัทจดทะเบียนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง จัดขึ้นโดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ระหวางวันที่ 20-21 กันยายน 2555 
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