
รายงานคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามทีค่ณะกรรมการจดัการซึง่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(CSR) โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการ CSR ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อกำาหนดนโยบายทิศทางและแนวทางในการดำาเนินการด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. กำาหนดนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และประกาศเผยแพรใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนไดร้บัทราบ

และปฏิบัติตาม

2. จดัทำาแผนงาน และงบประมาณการดำาเนนิงานดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยจดัสรรเปน็ 2 สว่นสำาหรบักจิกรรมภายในบรษัิทฯ เพือ่

ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน และสำาหรับกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ เพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

3. จัดทำาข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมบนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

ครบถ้วน และถูกต้อง 

4. การมีส่วนร่วมพัฒนาคนในชุมชน โดยการนำาความรู้และทักษะการมุงหลังคา ท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์ ไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน 

เพ่ือการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ โดยมีหลายโครงการประจำาปี 2556 ได้แก่ 

4.1 โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 2 : บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้คนในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และ

ไม้เชิงชายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ตราเพชร” สำาหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จงัหวดัสระบรุ ีเพือ่บรรจโุครงการ “ชา่งหวัใจเพชร” ใหอ้ยูใ่นแผนปฏบิตักิารพฒันาฝมีอืแรงงาน โดยจะมปีระกาศนยีบตัรรบัรอง

ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคน

4.2 โครงการ “พระดาบส” : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาช่างและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียน

พระดาบส ในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำาเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ในการมีส่วนร่วมพัฒนา

หลกัสตูรวชิาชพีชา่งกอ่สรา้ง-เหมามงุหลงัคา สำาหรบันกัเรยีนโรงเรยีนพระดาบส เพือ่เปน็ทางเลอืกของนกัเรยีน รวมถงึเปน็การ

ขยายฐานความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา

4.3 โครงการ “ลูกพระดาบส” : เป็นการนำาความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสลงมือสร้างบ้าน

อย่างครบวงจรทั้งหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทั้งหมดในการก่อสร้าง 

4.4 โครงการอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คนในพื้นที่มีรายได้ “โครงการตราเพชรสร้างนักบริการขนส่งมืออาชีพ” เป็นการอบรม

ให้ความรู้การขนส่งอย่างเป็นระบบส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับทหารปลดประจำาการ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ดูแลคน

พิการมาจำาหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง  เป็นต้น

5.  เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้าน

การจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  และงานเสวนา “GRI Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting” ที่จัด

โดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งงานสัมมนา แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง ความรับ

ผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแบบ 56-1 จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น

6.  จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความย่ังยืน เพ่ือรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี 2556

การดำาเนินงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมา สามารถดำาเนินการตามแผนงานท่ีได้วางไว้ เน่ืองจาก  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญว่า “สังคม” เป็นกลไกสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2557

 ในนามคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 (นายสาธิต  สุดบรรทัด)

 ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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