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ประกาศ ที่ HR017/2562
เรื่ อง นโยบายคุณภาพและสิ่ งแวดล้ อม
(Quality and Environmental Policy)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริ ษทั ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ให้ควำมสำคัญต่อคุณภำพของสินค้ำและบริ กำร และกำรดำเนินกำร
เพื่อลดและป้ องกันผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นกิจกรรม/บริ กำร และผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั ฯ จึงกำหนดนโยบำยคุณภำพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุ งอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนี้
ระบบบริหารคุณภาพ ( Quality Management System )
“เรามุ่งเน้นผลิตสินค้าดีมคี ุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า”
โดยมีควำมหมำยเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรสื่อสำรและหลักกำรปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบำยคุณภำพ ดังนี้
 เรามุ่งเน้ นผลิตสิ นค้ าดีมีคุณภาพ: บริ ษทั ฯ มีกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนอย่ำงมีคุณภำพ
รวมถึงศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น วัตถุดิบใหม่, ผลิตภัณฑ์ใหม่, เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นต้น
โดยมุ่งเน้นให้สินค้ำดีมีคุณภำพให้กบั องค์กร, ลูกค้ำ และ ผูใ้ ช้สินค้ำคนสุดท้ำย
 พัฒนาอย่ างต่ อเนื่ อง: บริ ษทั ฯ มีกำรดำเนิ นธุรกิจด้วยควำมมุ่งมัน่ โดยพนักงำนทุกคนมีควำมร่ วมมือ
กัน ในทุ กๆระดับ เพื่อพัฒ นำกำรทำงำนของตนเอง, พัฒนำระบบกำรทำงำน, พัฒนำระบบบริ หำร
คุ ณ ภำพและพัฒนำวัต ถุประสงค์คุณภำพให้ดี ข้ ึนอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีก ำรวำงแผนงำน (Plan), กำร
ดำเนินกำร (Do), กำรตรวจสอบ (Check), กำรปฏิบตั ิงำนเพื่อกำรปรบปรุ งแก้ไข (Action)
 เพื่ อ ความพึง พอใจสู ง สุ ด ของลูก ค้ า : บริ ษ ัทฯ ผูบ้ ริ หำร และพนัก งำนทุ ก คนต้องปฏิ บัติ ง ำนตำม
ข้อกำหนดระบบบริ หำรคุณภำพ ตำมระเบียบปฎิบตั ิ และข้อกำหนดของลูกค้ำ รวมถึงกฎระเบียบที่
ตนเองรับผิดชอบอย่ำงถูกต้องครบถ้วนเพื่อผลิตสิ นค้ำที่ดีมีคุณภำพ และส่ งมอบให้ลูกค้ำตรงควำม
ต้องกำร และตรงเวลำ อันเป็ นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้ำ
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ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System )
1. บริ ษ ัทฯ มุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อตกลงร่ วมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์,
ลักษณะปัญหำสิ่งแวดล้อม และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
2. บริ ษ ัทฯ มุ่งมัน่ ในกำรปกป้ องสิ่ งแวดล้อมโดยกำรใช้ทรั พยำกรให้คุ ้มค่ำ และวัต ถุดิ บในกำรผลิต
กระจกไม่ ใ ช้แ ร่ ต้อ งห้ำ มก ำหนด ได้แ ก่ cassiterite (for tin), wolframite (for tungsten), coltan (for
tantalum , gold ore )รวมถึงป้องกันมลพิษที่เกิดจำกกิจกรรม บริ กำรขององค์กร ป้องกันกำรฟุ้งกระจำย
ของฝุ่ นสู่บรรยำกำศภำยนอกและมีผลกระทบกับชุมชน
3. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในกำรควบคุมกำรใช้สำรเคมี วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อป้ องกันและควบคุ ม
ไม่ให้มีก ำรปนเปื้ อนสำรที่ เป็ นอัน ตรำยเป็ นไปตำมค่ ำมำตรฐำนที่ ลูก ค้ำก ำหนด และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรใช้สำรที่เป็ นอันตรำยในอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS; Restriction
of Hazardous Substances), สำรต้องห้ำมตำมที่ลูกค้ำกำหนด (Restrict substance list)
4. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำและให้ควำมรู ้ พนักงำนที่ทำงำนภำยใต้กำรควบคุ มขององค์กรให้เกิ ด
ควำมตระหนักด้ำนคุณภำพและสิ่งแวดล้อม
5. บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรสื่ อสำรนโยบำยฯ นี้ ให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง
และพร้อมที่จะเผยแพร่ สู่สำธำรณชน
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทัว่ กัน ประกำศ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2562

(ลงชื่อ) ......................................................
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