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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา 
ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์ก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด รวมทัง้ปรบัปรงุแนวปฏบิตัทิีด่ ีและ 
  จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ โดยได้ท�าการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ

2. ตดิตามและดแูลให้มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่พฒันาไปสูว่ฒันธรรม 
  องค์กร โดยบรรจเุรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ เป็นส่วนหนึง่ของการปฐมนเิทศพนกังานใหม่  
  การอบรมพฒันาพนกังาน การอบรม ISO และ Safety อกีทัง้จดัท�าเป็นเอกสารแผ่นพบั เพือ่เผยแพร่ให้พนกังานทกุคนได้รบัทราบ 

3. เข้าร่วมงานสัมมนา CG Forum 4/2014: การประกาศผลส�ารวจ CGR และเสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
  คณะกรรมการบริษทักบัการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการในการบรหิาร 
  จัดการและก�ากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การประเมินตนเองเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้าง 
  การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการท�าหน้าที่ของกรรมการให้เป็นกรรมการมืออาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

4.  ทบทวนแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แบบประเมนิตามแนวทางของสมาคมส่งเสรมิ 
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2557  
  ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งม ี
  วัตถุประสงค์ ดังนี้

 4.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 4.2 เพือ่ให้การท�างานของคณะกรรมการบรษิทัฯ มปีระสทิธผิลมากขึน้ เนือ่งจากได้ทราบถงึ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

   ของตนได้ชัดเจน
 4.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
 4.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย  

   ประจ�าปี 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 88.4%-96.7% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
   คณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

5. การต่อต้านการทุจริต ตามที่บริษัทฯ ได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
  (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพือ่ให้บรษิทัฯ มกีารปฏบิตังิานทีโ่ปร่งใส เป็นทีย่อมรบั 
  ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจึงได้เป็นที่ปรึกษาโครงการและเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ป้องกนัและต่อต้านการทจุรติ เพือ่ให้การด�าเนนิงานส�าเรจ็ด้วยดซีึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการด�าเนนิงานเพือ่ให้ได้รบัการรบัรอง 
  เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ CAC ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2558 

6.  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 
 6.1 รางวัลระดบั 4 ดาว ( ) อยูใ่นกลุม่ “ดมีาก (Very Good)” และรางวลัระดบั Top Quartile ในกลุม่ตลาดท่ีม ี

   มูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปี 2557 ได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเกณฑ์การส�ารวจ 
   และวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) มากขึ้น

 6.2 รางวัลการประเมินคุณภาพ AGM ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ) ของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2557 โดย 
   สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 

 6.3 รางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุม 
   ผู้ถอืหุน้ โดยบรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิเตม็ 100 คะแนน (ดเีลศิ) ต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2554-7 เมือ่วนัที่  
   25 กันยายน 2557

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการในปีท่ีผ่านมา สามารถท�าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
จะมุ่งมั่นพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีรวมท้ังการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
อันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                  
                         วันที่ 27 มกราคม 2558

                    ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

                       
                         (นายธนิต ปุลิเวคินทร์)
                          ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ 
โดยในรอบปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และประกาศเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร  
  และพนกังานทกุคนได้รบัทราบและปฏบิตัติาม

2. จัดท�าแผนงาน และงบประมาณการด�าเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรเป็นกิจกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อดูแล 
  ความเป็นอยู่ของพนักงาน และกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ เพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

3. จดัท�าข้อมลูเผยแพร่เกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมบนเวบ็ไซต์และอนิทราเนต็ของบรษิทัฯ เพือ่การสือ่สาร 
  ระหว่างบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และท�าให้สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารต่างๆ ของบรษัิทฯ  
  ได้อย่างรวดเรว็ ครบถ้วน และถูกต้อง

4. ด้านความรบัผดิชอบต่อ “สงัคมตราเพชร” จดัให้มกีจิกรรมในเทศกาลต่างๆ เพือ่สนบัสนนุให้พนกังาน มคีวามรกั ความเอ้ืออาทร 
  ต่อกัน มีจิตส�านึกการช่วยเหลือกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรม “DBP ปรับเปลี่ยนเลี่ยงออฟฟิศซินโดรม” เพื่อลดอาการปวดหลัง  
  ปวดคอ ป้องกันและบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซนิโดรม ในทกุพืน้ที ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานให้กบัพนกังานของบรษิทัฯ 

5. ด้านความรบัผดิชอบต่อ “ชุมชนตราเพชร” มส่ีวนร่วมพฒันาคนในชมุชน โดยการน�าความรูแ้ละทกัษะการมงุหลงัคาทีบ่รษิทัฯ  
  มีประสบการณ์ไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพเพิ่ม 
  รายได้ให้กับคนในชุมชน สรุปได้ดังนี้

 5.1 โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ได้ขยายผลไปร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  
   จดัฝึกอบรมให้กบันกัศกึษาระดบัช้ันประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการมงุหลงัคา การตดิตัง้ 
   ไม้ฝา และไม้เชิงชาย โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 5 วัน ท�าให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน 
   วิชาช่างมุงหลังคา นอกเหนือจากต�าราเรียน ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก

 5.2 โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนพนักงานและคนในครอบครัวของคนตราเพชรท่ีประสบ 
   ภัยพิบัติ โดยการร่วมแบ่งปัน สิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค โดยคนตราเพชรรวมกลุ่มจัดกิจกรรม “จิตอาสา”  
   ไปแจกสิ่งของให้ชุมชนที่ประสบปัญหาน�า้ท่วม เป็นต้น

 5.3 โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” เป็นการสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารส�านักงานให้กับ 
   หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ รวมถึงโครงการ “จิตอาสา” ที่พนักงาน 
   ของบรษิทัฯ รวมกลุม่จดักจิกรรมอาสาสร้างห้องน�า้และซ่อมแซมอาคารโรงเรยีนในเทศกาลวนัเดก็ และวดัวาอารามในชมุชนุ เป็นต้น

6. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีน้ี  
  ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการลดมลพิษในอากาศ โครงการจัดการด้าน 
  พลงังาน เป็นต้น รวมทัง้การจดักจิกรรมเกีย่วกบัพลังงาน โดยในปีนีค้ณะกรรมการจดัการด้านพลังงาน ได้ออกบธูพลงังาน เพือ่ 
  ปลูกจิตส�านึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

7. การอบรมพฒันาเกีย่วข้องกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมทีจ่ดัโดยสถาบนัธรุกจิเพือ่สงัคม (CSRI) และตลาดหลกัทรพัย์ 
  แห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ ได้ส่งผูบ้รหิารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบ 
  ต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ภาคทฤษฏี 2 หลักสูตร : การอบรมด้านการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
  การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่น 5 และรุ่น 8 และภาคปฏิบัติ 6 หลักสูตร : Strategic CSR  
  Management , Effective CSR Communication, Sustainability Risk & Material Analysis, CSR Evaluation & Knowledge  
  Management, Responsible Supply Chain Management และ Workplace Quality & Human Rights เป็นต้น 

8. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557 
การด�าเนนิงานของคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ในปีทีผ่่านมาสามารถด�าเนนิการตามแผนงานทีไ่ด้วางไว้ 

โดยความร่วมมอืจากพนกังานทกุหน่วยงาน ทีต่ระหนกัถงึความส�าคญัของความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม เป็นกลไก
ส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

                           
                       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
                 ในนามคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

                        (นายสาธิต  สุดบรรทัด)
                             ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


