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การด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื
ในรอบปีที่ผ่านมา โลกมีการเปล่ียนแปลงมากมายมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 

มีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด เช่น 
น�า้ท่วม โคลนถล่ม บ้านเรอืนจมหายทัง้หลัง และหลายประเทศเกดิแผ่นดนิไหวทีร่นุแรง 
อย่างทีไ่ม่เคยเกดิมาก่อน รวมถงึประเทศไทยกไ็ด้เผชิญกบัการเกดิแผ่นดนิไหวทีร่นุแรงหลายครัง้ 
ซ่ึงสร้างความเสยีหายและมผีลกระทบกนัทัว่หน้า ทัง้นีด้้วยการกระท�าของมนษุย์ทีท่�าลาย
ธรรมชาตทิ�าให้ธรรมชาตขิาดสมดลุ โดยการตดัต้นไม้ ท�าลายป่า รวมทัง้การใช้ทรพัยากรที ่
มากเกนิความจ�าเป็น โดยเฉพาะการใช้ทรพัยากรพลังงานในทกุกระบวนการ ทัง้องค์กร 
ภาครฐั ภาคอตุสาหกรรม รวมทัง้ภาคครวัเรอืน มผีลท�าให้เกดิภาวะโลกร้อน ดงันัน้ทกุภาค
ส่วนจงึต้องหนัมาดแูลเอาใจใส่กบัการด�าเนนิงานทีจ่ะลดผลกระทบดงักล่าว

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการก�าหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดท�า
รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามยัง่ยนื (Corporate Sustainability Report : CSR) 
ด้วยกระแสสงัคมโลก โดยเฉพาะภาคธรุกจิได้ตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการใช้ทรพัยากร
อย่างมคีณุค่า เพือ่ลดผลกระทบต่อการท�าลายสิง่แวดล้อมและให้ความส�าคญัต่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนืมากขึน้ 

ในส่วนของบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิธรุกจิตลอดระยะเวลา 30 ปี ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
• ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  
 และรับผิดชอบต่อสังคม
• มีส ่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 ทีป่ระกอบธรุกจิ และสงัคมโดยรวม 
 ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม ชุมชน  
 และสิ่งแวดล้อม
• เ ค ารพกฎหมายแล ะหลักสิทธิ 
 มนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
• ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของ 
 บริษัทฯ มีจิตอาสาและปลูกฝัง 
 จิตส� านึกให ้มีความรับผิดชอบ 
 ต่อสงัคมอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง 
 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวัง 
 สิ่งตอบแทน
• ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้าง 
 ประโยชน์ทีย่ัง่ยนืแก่ชมุชนและสงัคม

อย่างมจีรยิธรรมและยดึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี (Good Governance) จงึก�าหนดให้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึง่ใน
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ (Code of Conduct) ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองค์กรทีเ่ป็นทีย่อมรบัของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุกลุม่ โดยมกีารพฒันาองค์กรเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืให้ความส�าคญักบัการพฒันาคนตราเพชรและสงัคมตราเพชร ท�าให้มคีณุภาพ
ชวีติทีด่แีละมคีวามเป็นอยูอ่ย่างปลอดภยั รวมทัง้การปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมและดแูลชุมชนโดยรอบให้มี
สภาพแวดล้อมทีด่ ีได้สร้างงานและสร้างอาชพีในชมุชนโดยการน�าความรูใ้นเรือ่งช่างมงุหลังคาไปอบรมพฒันาให้คนในชุมชน และเยาวชน 
ในชมุชนให้มคีวามรู้ความสามารถน�าไปประกอบอาชพีเลีย้งดคูรอบครวัได้ จงึเกดิโครงการ “ช่างหวัใจเพชร” และสนบัสนนุให้พนกังาน 
มจีติอาสาช่วยเหลอืสงัคมและชุมชนโดยรอบ ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมและสร้างสรรค์คณุค่าเพือ่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืสบืไป
บรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ

บริษทัฯ เป็นหนึง่ในกลุม่ผูผ้ลติหลงัคารายใหญ่ของประเทศ และเป็นบรษิทัแรกในกลุม่ผูผ้ลติหลงัคาทีเ่ข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์ทีจ่ะเป็นองค์กรชัน้น�าทีม่กีารด�าเนนิธรุกจิด้วยระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ในฐานะผูน้�าในการก�ากบัดแูลกจิการ จงึให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่หีรอืบรรษทัภบิาลเพือ่ใช้เป็น 
เครือ่งมอืทีช่่วยป้องกนัและแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ท�าให้บรษิทัฯ  
ได้รบัความเชือ่มัน่และได้รบัการยอมรบัจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย อนัจะส่งผลให้บรษิทัฯ 
สามารถด�าเนินธุรกิจด้วยความส�าเร็จอย่างยั่งยืนและได้จัดท�าคู ่มือการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติใน 

การด�าเนินงาน โดยถือเป ็นภาระหน้าที่ที่
ส�าคัญของทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัต ิ
ตามหลกัการทีป่รากฏอยูใ่นคูม่อืฉบบันี้

รวมทั้งได้จัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อั กษร ซ่ึ งประกาศใช ้ 
ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงให้เหมาะสม 
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การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ตลอดระยะเวลา 30 ปี

ก่อสร้างโรงงานพร้อมติดตั้งสายการผลิต
กระเบือ้งไฟเบอร์ซเีมนต์ FC-1 และ FC-2

อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม อนัได้แก่ ผู้ถอืหุน้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้พนกังาน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของท้องถิน่ การแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทจุรติ  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม
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พนักงาน

ลูกค้าในประเทศ

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้าต่างประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
การประชุมระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการลูกจ้างทุกเดือน จัดกิจกรรม
ในเทศกาลต่างๆ จัดกิจกรรมความปลอดภัย รับฟังข้อร้องเรียนและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การรายงาน : กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการจัดการ
ความคาดหวงั : ต้องการเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีด่ ี มสีภาพการท�างานทีด่ี

และปลอดภัย
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม 
3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท�างาน โดยจัดท�าประกันอุบัติเหต ุ
 และสุขภาพ  
4) พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ เพื่อเป็นคนดีของสังคม 
5) ก�าหนดข้อบังคับในการท�างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และพนักงาน  
6) พจิารณาค�าร้องทกุข์ของพนกังาน เช่น เพิม่สวสัดกิารค่าครองชพี กองทนุส�ารองเลีย้งชพี  
 การกู้เงินฉกุเฉนิ การท�าฟันในระบบประกนัสขุภาพ การให้เงนิช่วยเหลอืกรณอีปุสมบท 
 หรือสมรส เป็นต้น
7) จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ท่ีส�าคัญตลอดท้ังปี เช่น งานวันแม่ งานวันเด็ก  
 และกิจกรรมความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์  
 วันปีใหม่ เป็นต้น

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
แบบส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
การรายงาน : รองกรรมการผู ้จัดการสายการขายและการตลาด และ 
คณะกรรมการจัดการ 
ความคาดหวัง : ต้องการรับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็ว  

ทันเวลา ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขทีร่วดเรว็ และต้องการพฒันา
ความรูค้วามสามารถให้แข่งขนัได้
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม
2) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่วางใจของลูกค้า
3) พัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้
4) ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านต่างๆ ทุกปี เพื่อน�า 
 ผลส�ารวจมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมุ ่งตอบสนอง 
 ความต้องการของลูกค้า 
5) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้าง 
 ความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 
2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิต
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน”
4) เข้าร ่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 เช่น กจิกรรม Opportunity Day, Thailand Focus และ Road Show  
 ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงานลงทุนสัมพันธ์
การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ
ความคาดหวัง : ต้องการผลตอบแทนที่ดี มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และ 
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
2) สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบัญชี  
 ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นและ 
 นักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
แบบส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  แบบรับข้อรองเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาด
การรายงาน : รองกรรมการผู ้จัดการสายการขายและการตลาด และ 
คณะกรรมการจัดการ
ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจน�าไปสู่ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และ

สินค้าตราเพชร
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานในระยะยาว
2) อบรมและสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธีให้กับผู ้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อ 
 ป ้องกันผลกระทบภัยธรรมชาติในเรื่องความร้อนและน�้าฝน โดยมุ ่งหวังให ้
 ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสุขสบายภายใต้สินค้าตราเพชร
3) ให้ความรูใ้นการจดัเกบ็สนิค้าอย่างถกูวธิ ีเพือ่ลดพืน้ทีแ่ละความเสยีหายในการจดัเกบ็ 
4) แนะน�าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
5) รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อน�ามาปรับปรุงต่อไป

คู่ค้า – เจ้าหนี้การค้าในประเทศ และต่างประเทศ คู่ค้า – ผู้รับเหมา
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
การประชุมร่วมกบัคูค้่า การเยีย่มเยอืนของคูค้่า การตรวจสอบคูค้่า 
การรบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีนทางหนงัสอื หรอืทาง E-mail
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดการ
การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ
ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจในการร่วมท�าธุรกิจ

แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ด�าเนนิงานบนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ ตามหลกัสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
2) สร้างความม่ันใจในการปฏบิตัติามสญัญา พนัธะทางการเงนิ และเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนั 
 ไว้อย่างเคร่งครัด
3) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
4) ยดึมัน่ความเสมอภาค ความซือ่สตัย์ในการด�าเนนิธรุกจิ และผลประโยชน์ร่วมกนั

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
ประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน (ค.ป.อ.) ทุกเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกประสานงานผู้รับเหมา ฝ่ายจัดการ
การรายงาน : กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ ค.ป.อ. และรายงานการส่ง
ประกันสังคม  
ความคาดหวัง : ผลตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิลูกจ้าง ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมในการท�างานที่ดี
แผนการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื : มุง่มัน่ให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายสวสัดกิารแรงงาน เพือ่ให้
แรงงานมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

23

ผูม้ส่ีวนได้เสยีของตราเพชร
บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการด�าเนินธุรกิจที่หลากหลายและ 

แตกต่างกัน โดยการเสนอความคดิเหน็ผ่านช่องทางต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ เช่น จากแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอธรุกจิ และการจดักจิกรรมผูบ้รหิาร 
พบผูม้ส่ีวนได้เสยี เช่น พบพนกังาน ลกูค้า คูค้่า และผูถ้อืหุน้ เป็นต้น มกีารประเมนิผลกระทบทีไ่ด้รบัจากผูม้ส่ีวนได้เสยีเพือ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จงึก�าหนดแผนกลยทุธ์การพฒันาอย่างยัง่ยนืต่อผู้มส่ีวนได้เสยี ดงันี้
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ผู้บริโภค

คู่ค้า – ผู้ขนส่ง

คู่แข่ง

หน่วยราชการ

ชุมชน

สื่อมวลชน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
การสร้างความพึงพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสินค้าและบริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
การรายงาน : รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด 
และกรรมการผูจ้ดัการ

ความคาดหวัง :
1) ต้องการสนิค้าและบรกิารท่ีดมีคีณุภาพ ราคายุตธิรรม 
2) ต้องการให้ผู้ขายมีความสุภาพ  มีการสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถกูวธิี 
3) ต้องการบรกิารหลงัการขายทีด่ ีเมือ่มปัีญหาต้องได้รบัการแก้ไขอย่างรวดเรว็
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคายุติธรรม 
2) จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้านให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความ 
 สุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกวิธี
3) ดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
1) การประชุมผู ้ขนส ่งประจ�าสัปดาห ์ และรายเดือน รวมทั้ ง 
 การติดตามงานเป็นรายวัน
2) การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการขนส่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกขนส่ง ฝ่ายโลจิสติกส์
การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ

ความคาดหวัง :
1) ได้รับค่าตอบแทนตรงตามเงื่อนไขและทัดเทียมกับกิจการอื่นๆ 
2) ให้บรกิารส่งมอบสนิค้าท่ีมปีระสทิธิภาพตามเวลาทีก่�าหนด โดยไม่ส่งผลกระทบ 
 ต่อสงัคม 
3) การป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดย 
 ผู้ขนส่งได้จัดท�าประกันอุบัติเหตุ
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) จัดให้มีระบบขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อม
2) เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนใกล้เคียง 
 ได้ประกอบอาชีพขนส่ง  
3) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนขับรถส่งสินค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน 
 การประกอบอาชีพ
4) บริหารจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานและลดอุบัติเหตุ ได้แก่
 • การบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขาทั้งไปและกลับ 
 • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้พลังงานทางเลือก เช่น NGV แทนการ 
  ใช้น�้ามัน
 • ใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและลดปริมาณการจราจร 
  บนท้องถนน ส�าหรบัการขนส่งทางรถไฟหรอืรถราง อยูใ่นระหว่างการศกึษา 
  และเตรียมความพร้อม
 • สร้างจุดกระจายสินค้าในภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้า

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
การประชุมตัวแทนกลุ ่มธุรกิจประจ�าเดือนที่สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงานลงทุนสัมพันธ์
การรายงาน : รองกรรมการผู ้จัดการสายการขายและการตลาด  
กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ

แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ด�าเนินงานภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวธีิการทีไ่ม่สจุรติหรอื 
 ไม่เหมาะสม
3) ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทัง้ทางตรง 
 และทางอ้อม

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
การขอความคิดเห็น และปรึกษาปัญหาภาษีอากร ผ่านเว็บไซต์ของ
สรรพากร
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : ส�านกังานกฎหมาย และฝ่ายบญัชแีละการเงิน
การรายงาน : กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการจัดการ

แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ
2) ปรึกษาป ัญหาภาษีอากร เพื่อการช�าระภาษีอย ่างถูกต ้องครบถ ้วน 
 ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร
3) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   
4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
จัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ
ความคาดหวัง : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างอาชีพ 
และสนับสนุนคนในชุมชนให้มีอาชีพเพื่อความยั่งยืน

แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยก�าหนดนโยบายการจ้างงาน 
 ต้องมาจากชุมชนโดยรอบเป็นหลัก 
2) เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ 
3) ส่งเสริมและปลกูฝังจติส�านกึให้พนกังานมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงั 
 และต่อเนื่อง
4) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนโดยรอบ เช่น  
 “ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพช่างมุงหลังคาให้คนในชุมชน  
 เพื่อน�าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
5) ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน เช่น งานบุญประเพณีต่างๆ 
 เป็นต้น
6) รบัฟังข้อร้องเรยีนและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เพือ่น�ามาพฒันาและปรบัปรงุ 
 อย่างยั่งยืนต่อไป

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน และการเสนอความคิดเห็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงานลงทุนสัมพันธ์
การรายงาน : รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด  
กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ

แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
3) ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจสู่ความส�าเร็จและความเป็นเลิศ 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้คนตราเพชร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกระดับให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย และดูแลรักษาสมดุล 
ผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมทัง้การปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง  
การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจากทกุหน่วยงาน ได้มกีารประชมุหารอืทบทวน
ประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยนื จากการวเิคราะห์ปัจจยัการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยพจิารณาร่วมกบัความคิดเหน็จากผู้มส่ีวนได้เสยี ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น ซึ่งน�ามาประเมินร่วมกับผลการประเมินความเสี่ยง สรุปปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญในปี 2557 
ดังแสดงในตาราง ซึ่งรายละเอียดแต่ละปัจจัยจะอยู่ภายใต้หัวข้อ แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการ CSR ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้น�าผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพฒันา

อย่างยัง่ยนืมาวางแนวทางการด�าเนนิงาน ในปีทีผ่่านมานี ้ บรษิทัฯ ได้มุง่เน้นการปรบัปรงุกระบวนการผลติ 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้แต่ละฝ่ายวางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมีการ 
จัดตั้งคณะท�างานชุดย่อยรับผิดชอบงานในแต่ละด้านเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เช่น  
คณะท�างานจดัการลดผลกระทบจากมลพษิในอากาศ ฝุน่ละออง กลิน่ เสยีง น�า้ ของเสยีในกระบวนการผลติ 
และการจัดการด้านพลังงาน จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปดังนี้

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมสังคม

ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล 

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

มาก

น้อย มากส�าคัญต่อบริษัทฯ

• การบริหารห่วงโซ่คุณค่า  
• การสร้างงานในชุมชน 
• การมีส่วนร่วมพัฒนาคนในชุมชน
• การต่อต้านการทุจริต

• การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การจัดการน�้าและของเสียในกระบวนการผลิต    
• การจัดการด้านพลังงาน
• การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน 
• การจัดการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การอบรมพัฒนาคนตราเพชร
• ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร 
• การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

1. การจดัการด้านเศรษฐกจิ (Economic)
1.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่า

1.2 สินค้าและบริการ

1) ปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่า 
 ได ้แก ่  วัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  
 การบรรจภุณัฑ์ ระบบการขนส่ง ตวัแทน 
 จ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ และ 
 ผู้บริโภค เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม
1) พัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 เช่น อฐิมวลเบา กระเบือ้งคอนกรตีแบบเรยีบ  
 (อดามสั) เป็นต้น
2) ปรับปรงุกระบวนการผลติเพือ่ลดผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม

1) การจดัซือ้วตัถดุบิหลกั ตาม ISO 14001
2) ลดมลพิษในอากาศ ลดพลงังาน และลด 
 การใช้ทรพัยากร

1) มรีายได้จากกระเบือ้งคอนกรตีแบบเรยีบ  
 (อดามสั) เพิม่ขึน้ 1.59%
2) มรีายได้จากอฐิมวลเบาเพิม่ขึน้ 41.22%

แนวทางการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงานการดำาเนินงาน



รายงานประจำาปี 2557 26

2. การจัดการด้านสังคม (Social)
2.1 การจัดการด ้านอาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย

2.2 การดูแลพนักงาน

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 การจัดการน�้า

3.2 การจัดการของเสีย

3.3 การจัดการฝุ่นละออง  

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

3.5 การจดัการลดการสูญเสยีของสารเคลอืบ 

3.6 การจัดการด้านพลังงาน

1)	 จดัท�ำคูม่อืมำตรกำรป้องกนัอบุตัเิหต	ุกำร 
	 อบรมด้ำนควำมปลอดภัย	 จัดกิจกรรม 
	 รณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง
2)	 สร้ำงสภำพแวดล้อมทีด่แีละปลอดภัย	เพือ่ 
	 คณุภำพชีวติทีด่รีวมถงึครอบครัวพนกังำน
1)	 ปฏิบัติต่อแรงงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน	 
	 ด้วยควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียม
2)	 ส ่ ง เสริมกำรเรียนรู ้ ให ้ มีทักษะและ 
	 ศักยภำพในกำรท�ำงำนมำกขึ้น
3)	 จัดท�ำแผนกำรอบรมพนักงำนเป็นกำร 
	 ล่วงหน้ำทุกระดับรำยปี
1)	 สงัคมภำยใน	:	จดักจิกรรมในเทศกำลต่ำงๆ	 
	 เช่น	วันแม่	 วันเด็ก	วันสงกรำนต์	 วันเข้ำ 
	 พรรษำ	เป็นต้น
2)	 ชุมชนใกล้เคียง	:	สร้ำงงำน	และสร้ำงกำร 
	 เรียนรู้	 สร้ำงจิตอำสำ	 มีส่วนร่วมในกำร 
	 พัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ติดตั้งระบบบ่อพักน�้ำเพ่ือบ�ำบัดน�้ำท่ีผ ่ำน
กระบวนกำรผลติแล้วก่อนน�ำกลับเข้ำไปใช้ใหม่
กำรบริหำรจัดกำรของเสียตำม	ISO	14000
1)	 ใช้ซ�้ำ	เช่น	ถุง	ถังสี	และพำเลท	เป็นต้น
2)	 ใช้ใหม่	น�ำเศษผงฝุ่นจำกกำรผลิตกลับมำ 
	 ใช้ใหม่	
3)	 ก�ำจดัของเสยีตำมกฎหมำย	โดยกำรฝังกลบ

1)	 น�ำผงฝุ่นจำกกำรไสไม้	(Groove)	เช่น	ไม้ 
	 ระแนง	ไม้มอบ	ไม้เชิงชำย	กลับมำใช้ใหม่
2)	 กำรติดตัง้เครือ่งดกัฝุน่ละออง	ในพืน้ทีท่ีม่ฝีุน่ 
	 มำก	เช่น	ในไซโลปนูซเีมนต์	ท�ำให้สำมำรถ 
	 น�ำฝุน่ปนูซเีมนต์ทีด่กัจบักลบัมำใช้งำนใหม่ 
	 ได้ทัง้หมด	
จดัท�ำระบบบ�ำบดักล่ินสำรละลำยในกระบวนกำร
ผลิตด้วยถ่ำนกัมมันต์

ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อควบคุมอัตรำ
กำรใช้สำรเคลือบเงำในกำรพ่นบนกระเบื้อง
คอนกรีต

1)			โครงกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วง	On	Peak	 
	 ที่มีค่ำไฟฟ้ำสูงกว่ำช่วง	Off	Peak	2	เท่ำ
2)			โครงกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติแทนน�้ำมันเตำ
3)		 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดกำรใช ้
	 พลังงำน
4)		 ใช้พลังงำนไอน�้ำทดแทนกำรใช้ก๊ำซ	 NG	 
	 ในระบบ	Autoclave	ที่	NT-8	ถึง	NT-10
5)		 จัดกิจกรรมด้ำนพลังงำน

1)	 ลดกำรเกิดอุบัติเหตุจำก	 25	 ครั้ง	 ในป	ี	 
	 2556	มำเป็น	22	ครัง้	ในปี	2557	หรอืลดลง	 
	 12%	โดยไม่มีผู้เสียชีวิต
2)	 ลดพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตไุด้	21	พืน้ที่

1)	 ด้ำนกำรจ้ำงงำน	 ค่ำจ้ำง	 ค่ำตอบแทน	 
	 ผลประโยชน์ต่ำงๆ	 ดูแลให้เท่ำเทียม 
	 สมศกัดิศ์รใีนฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	
2)	 ปฏบิติัตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนฯ	 
	 รวมทัง้กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั
3)	 จดัอบรมพฒันำ	8,653	ชัว่โมง
1)	 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะสร้ำงเสริม 
	 ควำมรัก	ควำมเอื้ออำทรต่อกัน	และสร้ำง 
	 จิตส�ำนึกของกำรช่วยเหลือ
2)	 สร้ำงงำนให้คนในชมุชน	 โดยคนตรำเพชร 
	 มำกกว่ำ	75%	เป็นคนในพืน้ทีโ่ดยรอบ
3)	 จดัโครงกำร	“ช่ำงหวัใจเพชร”	พฒันำอำชพี 
	 ช่ำงให้คนในชมุชนและเยำวชน	 เพ่ือสร้ำง 
	 รำยได้เป็นกำรพฒันำชมุชนอย่ำงยัง่ยนื

สำมำรถลดปรมิำณกำรใช้น�ำ้ลงได้มำกกว่ำ	50%	
ของปรมิำณกำรใช้น�ำ้ในระบบ
1)		 ของเสยีไม่อนัตรำยลดลง	8.28%	จำกปีก่อน
2)	 ของเสยีอนัตรำยเพิม่ข้ึน	15.22%	จำกปีก่อน	 
	 แต่ใช้ซ�้ำเพิ่มขึ้นเพียง	 1.81%	 และน�ำมำ 
	 ใช้ใหม่เพิม่ขึน้	85.45%	จำกปีก่อน
3)	 น�ำผงฝุ ่นที่ เกิดจำกกระบวนกำรผลิต 
	 กลับมำใช้ใหม่มำกกว่ำ	 2,000	 ตันต่อปี	 
	 โดยน�ำมำผลิตพุกรองกระเบื้อง	 ลดกำร 
	 สั่งซื้อ	870,000	บำทต่อปี
1)	 ลดฝุ ่นละอองในอำกำศ	 กำรตรวจวัด 
	 คุณภำพอำกำศภำยในสถำนประกอบกำร 
	 อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
2)	 ลดกำรสูญเสียปูนซีเมนต์	918,000	บำท 
	 ต่อปี	 และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำจัดฝุ่น	 
	 80,000	บำทต่อปี
	 ลดปริมำณไอเสียที่เกิดจำกกระบวนกำร 
	 ผลิตได้มำกกว่ำ	80%	ท�ำให้ลดมลพิษใน 
	 อำกำศ
1)	 ลดปรมิำณเศษของเสยีจำกกำรผลติทีต้่อง 
	 น�ำไปบ�ำบัด	696,960	บำทต่อปี
2)	 ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคลือบในกระบวน 
	 กำรผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีรำคำแพงได	้ 
	 580,171	.68	บำทต่อปี
1)	 ลดค่ำไฟฟ้ำประมำณ	10,395	บำทต่อวัน
2)	 ก๊ำซ	NG	มส่ีวนประกอบของมเีทน	 (CH

4
)  

	 มำกกว่ำ	90%	ไม่ท�ำให้เกิด	CO	,	SO
2
 และ	NO

2   

 
ลดมลพษิในอำกำศ	ลดกำรผกุร่อนของเครือ่งจกัร		

3)	 ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดกำรใช้ 
	 พลงังำนได้ประมำณ	3	ล้ำนบำทต่อปี
4)	 ใช้พลงังำนไอน�ำ้ซึง่มีควำมร้อนสงูกว่ำทีบ่รษิทัฯ	 
	 ผลติเองท�ำให้ลดกำรใช้พลงังำนได้ประมำณ	 
	 40%	และลดพนักงำนลงได้	4	คน

การด�าเนินงาน แนวทางการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

(Environment)
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1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)
 บริษัทฯ มีการด�าเนินงานทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าอย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทกุฝ่าย ตัง้แต่การจดัซือ้จดัจ้าง กระบวนการผลติ คูค้่าธรุกจิขนส่ง และคูค้่าในกลุม่ต่างๆ เช่น ตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ  
โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าปลายสุดของห่วงโซ่อุปทาน

 บริษัทฯ ได้ออกระเบียบการบริหารจัดการในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง ส�าหรับวัตถุดิบหลักจะต้องเป็นไปตาม
ระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการตาม ISO 9001 และ ISO 14001 การรับวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตจะมีการ 
ตรวจสอบคุณภาพทุกข้ันตอนตามมาตรฐานคุณภาพที่ก�าหนดเพื่อได้สินค้าส�าเร็จรูปที่มีคุณภาพ หลังจากนั้นก็จะจัดส่งสินค้าให้กับ
ลกูค้าในประเทศและตา่งประเทศโดยคู่ค้าธุรกจิขนส่งด้วยมาตรฐานการจัดส่งให้ถงึมอืลูกคา้ตรงตามเวลาทีก่�าหนดเพือ่จ�าหนา่ยให้กบั 
ผู้บริโภคต่อไป
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(ก) วัตถุดิบ (Raw Materials)
 บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักจะต้องมาจาก Suppliers อย่างน้อย 2 ราย  

เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุบิ จงึให้ความส�าคัญในการคัดเลือก Supplies แต่ละราย โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การคดัเลอืก  
Supplies รายใหม่ ส�าหรับวัตถุดิบหลักต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ คือต้องได้รับการรับรองระบบ 
ISO 9001 และ ISO 14001 ตลอดจนมีการตรวจประเมิน Suppliers และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม 
ส�าหรับวตัถดุบิทราย ผูค้้าต้องได้รบัสมัปทานการขดุทรายอย่างถกูต้องจากภาครฐั ตรวจสอบเงือ่นไขการให้เครดติ และการเปรยีบเทียบ 
ราคากับคู่ค้าธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน

 ส�าหรับกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกประเภทให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดเพื่อให้ได้สินค้าส�าเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

(ข) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะปรบัปรงุกระบวนการผลติให้เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งเพือ่ลดผลกระทบต่อระบบนเิวศน์ในชมุชน

และสิง่แวดล้อมใกล้เคยีง โดยในปีนีไ้ด้มกีารปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ลดมลพษิในอากาศ ฝุ่นละออง กลิน่ เสียง น�า้ การบรหิารจดัการ
พลงังานอย่างมคีณุค่า และการจดัการของเสยีหรอืเศษวสัดหุมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม่ ซึง่หลายโครงการสามารถลดต้นทนุการผลติ ได้แก่

 (1) น�า้ การจดัการน�า้ในกระบวนการผลติได้ออกแบบการใช้น�า้ให้เป็นแบบ Close Loop System เพือ่ลดการใช้น�า้และป้องกนั
ไม่ให้น�้าในกระบวนการผลิตปนเปื้อนลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ

 (2) ไฟฟ้า การจัดการพลงังานไฟฟ้า ได้ก�าหนดมาตรการลดการใช้พลังงานทัว่ทัง้องค์กร ด้วยความร่วมมอืร่วมใจของคนตราเพชร 
ในการตรวจสอบจดุรัว่ต่างๆ ของลมและน�า้ในกระบวนการผลิต ก�าหนดเวลาในการเปิดและปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครือ่งปรบัอากาศ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อย่างเหมาะสม ท�าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี

 (3) ก๊าซธรรมชาต ิการจดัการเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติคอนกรตีมวลเบา โดยได้เปลีย่นการใช้น�้ามนัเตามาใช้ก๊าซธรรมชาติ
แทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ท�าให้ลดโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ

 (4) กลิน่ การบรหิารจดัการกลิน่ในกระบวนการผลติ โดยตดิตัง้ระบบก�าจดักลิน่ในกระบวนการผลติกระเบือ้งคอนกรตีสามารถ
ลดปริมาณไอเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้มากกว่า 80% ท�าให้ลดมลพิษในอากาศ

 (5) ของเสีย การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดยน�าเศษผงฝุ่นจากการผลิตไม้สังเคราะห์และเศษเปียกจาก
กระบวนการผลิตกระเบ้ืองหลังคามาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ และน�ามาผลิตพุกรองกระเบื้องเพื่อใช้ป้องกันการแตกเสียหายของ
สินค้าระหว่างการขนส่ง ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสียในกระบวนการผลิต

(ค) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีน�้าหนักมากแตกหักง่าย ดังนั้น 

บรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้ต้องแข็งแรงสามารถรองรบัน�า้หนกัสนิค้าให้ถงึร้านค้าและผูบ้รโิภคอย่างปลอดภยัและมคีณุภาพ บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้รวมถงึ 
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วสัดกุันกระแทกเพื่อป้องกันการแตกหักของสินค้าในการขนส่ง ปัจจุบันได้มีการเพิ่มวัสดุกันกระแทกจากเดิมใช้กระดาษลูกฟูกมาใช ้
ฟางเส้นและต้นกกเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติกันการกระแทกได้ดีและต้นทุนต�่า โดยซื้อจากคนในชุมชนใกล้เคียงถือเป็นการสร้างงาน  
สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ส�าหรับพาเลทก�าหนดให้ผู้ขนส่งเม่ือขนส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วจะต้องขนพาเลทที่บรรทุกสินค้าในครั้งก่อน
กลับคืนบริษัทฯ เพื่อการใช้ซ�้าและเพิ่มพาเลทพลาสติกแทนการใช้ไม้ ซ่ึงสามารถหมุนเวียนใช้ในการขนส่งได้หลายรอบท�าให้ลดการ
ตัดต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation/Storage)
 บรษิทัฯ มกีารพฒันาระบบขนส่งให้มปีระสทิธภิาพ โดยขนส่งสนิค้าให้ถงึมอืลกูค้าและผูบ้รโิภคด้วยความปลอดภยัและมคีณุภาพ  

รวมถึงการดูแลทรัพย์สินและผู้ขับข่ีต้องได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงาน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงด�าเนินการดังนี้

 (1) ส่งเสริมให้ผู้ขนส่งใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น�้ามันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน
 (2) จัดการขนส่งสินค้าบรรทุกเต็มเที่ยว 2 ขา ทั้งขาไป (Head Hauling) และขากลับ (Back Hauling) ลดการเดินทางด้วย 

รถเปล่า ลดการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุนพลังงาน 
 (3) ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) โดยใช้การขนส่งทางรถและทางเรือ ส�าหรับการขนส่ง 

ทางเรือจะขนส่งสินค้าไปทางภาคใต้เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดระยะทางในการขนส่ง 
และลดการใช้พลังงาน

 (4) การจัดอบรมพัฒนาผู้ขนส่งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความเป็น 
มืออาชีพ ความปลอดภัยในการขนส่ง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ขนส่งมีความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืน 

 (5) การจัดการด้านความปลอดภัย โดยมีมาตรการให้ผู้ขนส่งทุกรายต้องจัดท�าประกันอุบัติเหตุให้กับทรัพย์สินและผู้ขับขี่เพื่อ
ลดความเสี่ยง ลดการสูญเสีย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี โดยก�าหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ�าปี 

 (6) จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าประจ�าภูมิภาค (DC) เพื่อขยายงานออกไปสู่ภูมิภาค ซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชนที่อยู่
บริเวณที่ตั้ง DC อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการจราจรและลดการใช้พลังงานในพื้นที่โดยรอบ

(จ) ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)
 ตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศมมีากกว่า 700 สาขา และอกี 6,000 Outlets ทัว่ประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ตวัแทนจ�าหน่าย 

กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มโครงการบ้านจัดสรร ส�าหรับตัวแทนจ�าหน่ายต่างประเทศมีมากกว่า 10 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศ 
ที่ติดตะเข็บชายแดน ซึ่งตัวแทนจ�าหน่ายทุกกลุ่มได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตราเพชรมีการบริหารจัดการด้าน 
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม ให้ค�าปรกึษาเมือ่ประสบปัญหาทางธรุกจิ รวมทัง้มแีผนการฝึกอบรมพฒันาในเรือ่ง
ต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แข่งขันได้ เช่น

 (1) การอบรมพฒันาในเรือ่งของการจดัเกบ็สนิค้าให้มรีะเบยีบเพือ่การใช้พืน้ทีใ่ห้เป็นประโยชน์ สะอาด และสะดวกในการค้นหา
สินค้า รวมทั้งลดฝุ่นละอองในการจัดเก็บสินค้าและลดมลพิษในอากาศ

 (2) การอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการขายสินค้าเพื่อให้แข่งขันได้
 (3) การอบรมพัฒนาในกรณีท่ีออกสินค้าใหม่ เช่น การออกสินค้าอิฐมวลเบาได้จัดการอบรมพัฒนาตัวแทนจ�าหน่ายในชื่อ

โครงการ “โมบายอิฐมวลเบา” เป็นการจัดอบรมให้ตัวแทนจ�าหน่ายและช่างส่วนภูมิภาคให้ทราบถึงระบบผนังเบา วิธีการติดตั้ง และ
ประโยชน์ต่างๆ

(ฉ) ผู้บริโภค (Consumer Use / End of Life)
 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่ธุรกิจที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยการ

ตอบแบบสอบถามถงึความพงึพอใจต่อสนิค้าตราเพชร ผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัในคุณภาพสินค้าทีด่ ีราคาทีเ่ป็นธรรม และได้รบับริการ
หลงัการขายทีร่วดเรว็ รวมทัง้การให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารใช้สนิค้าทีถ่กูต้อง ดงันัน้การสือ่สารด้านการตลาดทีบ่รษิทัฯ ได้จดัท�าเพือ่
ประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

 (1) ฉลากสินค้า การให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้าอย่างละเอียด แจ้งชื่อสินค้า ขนาด สี รุ่น ลวดลาย  
อย่างชดัเจนบนฉลากตดิบนผลติภณัฑ์ รวมทัง้การจดัแสดงสนิค้าตามร้านค้าตวัแทนจ�าหน่าย ข้อควรระวงัในการกองเกบ็สนิค้าลงบนฉลาก 
หรือใบแทรกที่แนบกับสินค้า

 (2) ข้อมูลการติดตั้ง การจัดทีมผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ ผ่านทาง Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
บริการอย่างรวดเร็ว
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 (3) การสือ่สาร การจดับธูแสดงสนิค้าทีก่่อสร้างด้วยผลติภณัฑ์ตราเพชรทัง้หลงัเพือ่ให้ผู้บรโิภคทราบถงึวธิกีารใช้งานของสนิค้า
และสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย และจัดท�าโบว์ชัวร์ที่แสดงข้อมูลสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน 

 (4) ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้าและ
ค�านวณค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

  โดยในรอบปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระส�าคัญอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร อีกทั้งการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

1.2 สินค้าและบริการ
 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและ

สินค้าโครงสร้างของบ้านพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส  
และตราเจียระไน ประกอบด้วย
  (ก) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
   (1) กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน และครอบ เป็นต้น
   (2) กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ (อดามัส) และครอบ เป็นต้น
   (3) กลุ่มหลังคาเจียระไน ได้แก่ กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น
  (ข) กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า และอิฐมวลเบา เป็นต้น
  (ค) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น
  (ง) กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้าดังนี้
   (1) กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ แป แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก และสีทาปูนทราย เป็นต้น
   (2) กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาส�าเร็จรูป โครงอเส และแผ่นยิปซั่มบอร์ด เป็นต้น 

 (จ) การให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา โครงหลังคาส�าเร็จรูป และกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความช�านาญและ
ผ่านการอบรมจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับบริการติดตั้งสินค้าให้ใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งช่างเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  (1) ช่างส่วนกลาง ประจ�าทีส่ระบรุ ีเป็นช่างทีม่คีวามช�านาญโดยปกตจิะออกไปตดิตัง้งานโครงการบ้านจดัสรรต่างๆ เป็นต้น
  (2) ช่างประจ�าท้องถิ่นของตัวแทนจ�าหน่ายทั่วประเทศ โดยผ่านการอบรมพัฒนาให้มีความรู้และทักษะการติดตั้ง

หลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์อย่างมืออาชีพสามารถน�าไปแนะน�าให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้เป็นการ 
สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะน�าวิธีการควบคุมการก�าจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธีเป็นการ
ช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

 (ฉ) การพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  (1) กลุม่ผลติภณัฑ์ไม้สงัเคราะห์ ได้พฒันาความหลากหลายทีต่อบสนองความต้องการของตลาด ให้แตกต่างจากคูแ่ข่ง โดย

เน้นในเรื่องของสีสันที่โดดเด่น ลายเสี้ยนไม้ที่เสมือนไม้จริง ความแข็งแรงทนทาน และราคาที่เป็นธรรม
  (2) กลุ่มสินค้าผนัง ได้พัฒนาสินค้าเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยเพิ่มสายการผลิตคอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา ซึ่ง

เป็นสินค้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ดูดซับเสียงสะท้อน ลดทอนความดังเสียงระหว่างห้อง  
จึงเหมาะเป็นที่พักอาศัย ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

2. การจัดการด้านสังคม
2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัยของคนตราเพชร คู่ธุรกิจผู้รับเหมา  

คู ่ธุรกิจผู ้ขนส่ง และผู ้มาเยือนอย่างต่อเน่ือง โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วน SHE ได้จัดท�า 
คู ่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค ์
ลดพฤติกรรมเสี่ยงอันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจ�าปี  
ส่งผลให้คนตราเพชรเกดิการตืน่ตวัมส่ีวนร่วมช่วยกนัป้องกนัอบุตัเิหต ุซึง่ผลจากความพยายามใน
การด�าเนนิงานในเรือ่งความปลอดภยัอย่างจรงิจงั ท�าให้สามารถลดการเกดิอบุตัเิหตจุาก 25 ครั้ง 
ในปี 2556 มาเป็น 22 ครั้ง ในปี 2557 หรือลดลง 12% โดยไม่มีผู้เสียชีวิต 

 โดยในปี 2557 คณะกรรมการ ค.ป.อ. มกีารก�าหนดแผนปฏิบตักิารควบคุมความเส่ียง 
ทัง้หมด 28 แผน เช่น การป้องกนัไซโลระเบดิ อปุกรณ์ค�า้ Forming Roll และบนัไดขึน้เครน FC 
เป็นต้น ซึง่สามารถด�าเนนิการได้ 21 แผน ท�าให้สามารถลดพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเกดิอบุตัเิหตไุด้ 21 พืน้ที่

2531
การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ตลอดระยะเวลา 30 ปี

• ติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร ์
 ซีเมนต์ FC-1 และ FC-2 เสรจ็พร้อมผลติ 
 เชงิพาณชิย์ ทีม่กี�าลงัการผลติ 100,000  
 ตันต่อปี 
• ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
 จากส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม



รายงานประจำาปี 2557 30

รวม พนักงาน ผูรับเหมา

 

 2552  22 11 11 7 3 1 2 20
 2553  22 8 14 12 1 1 13 9
 2554  21 11 10 8 - 2 10 11
 2555  34 14 20 17 1 2 14 20
 2556  25 10 15 11 2 2 10 15
  2557  22 10 12 11 1 - 13 9

แยกตามความรุนแรงผู้รับเหมาแยกตามกลุ่มสถิติอุบัติเหตุ
(หน่วย : คน)
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มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
(ก) ก�าหนดขั้นตอนการท�างานในที่สูง
 คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุในการติดตั้งหลังคาและโครงหลังคาในที่สูง  
การขึ้นหรือลงสินค้าและการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก จึงก�าหนดให้มีการจัดประชุมด้านความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมา 
อย่างสม�า่เสมอ โดยก�าหนดขั้นตอนและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุการท�างานในที่สูง ดังนี้
 (1) การขึ้นหรือลงสินค้าต้องตรวจสอบเครน สวมหมวกเซฟตี้ ใส่รองเท้าเซฟตี้ สวมถุงมือ บล็อกหลัง คาดเข็มขัดเซฟตี้
 (2) การติดตั้งหลังคาและโครงหลังคา ควรจะมีการโบกธงหรือกระบองไฟ และมีสัญญาณไซเรน ตั้งไว้หน้างาน
 (3) การคลุมผ้าใบบนรถบรรทุกต้องคาดเข็มขัดเซฟตี้
 (4) ผู้มาติดต่องานต้องเดินตามเส้นทางที่ก�าหนด

             การติดตั้งหลังคาและโครงหลังคาในที่สูง              การคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก
(ข) การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
 คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ได้ร่วมกันจัดการอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่หรือ  
ที่เรียกว่า Talk & Train ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาดังนี้
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(ค) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ได้ร่วมกันจัดการ 

ฝึกอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
กรณถีงุใยหนิแตก กรณสีารเคมรีัว่ไหล และการฝึกซ้อมแผนอพยพ
หนีไฟ เป็นต้น 

สะสม

เทียบเป้า

ผลิต 1
(FC-1, 2)

1,690

จำานวนชั่วโมง

1,660 1,229 2,708 2,845 3,853 3,933 1,233 1,769 2,079 1,936
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ผลิต 2
(FC-3, 4)

ผลิต 3
(FC-5, 6)

ผลิต 4
(NT-8, Pack) ผลิต 6 ผลิต 7 Plant เยื่อ, ทราย ควบคุมคุณภาพ วางแผน & สถิติ สนับสนุน & WIP

ผลิต 5
(NT-9, 10, แปรรูป)

- 0

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4,000

4,500

3,500

 (1) มีการประชุมพูดคุยและอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงานในช่วงเช้า (Safety Talk)
 (2) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และผู้รับเหมาที่เข้างานใหม่ในเรื่องการท�างานอย่างปลอดภัย 100%
 (3) การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน โดยมีการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ค.ป.อ. และการอบรม 
ความปลอดภยัในการท�างาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขบัขีร่ถยนต์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  การดบัเพลิงเบือ้งต้น  การประชมุ 
หารือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงานไม่ต�า่กว่า 60,000 ชั่วโมงท�างาน โดยเฉพาะ 
ส่วนผลิตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุมีการอบรมไม่ต�า่กว่า 38,000 ชั่วโมงท�างาน

(ง) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการบริหารในภาวะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมากกว่าการบริหารจัดการในสภาวะปกติ โดยไม่มี

การเตรยีมการหรอืแผนงานรองรบั การจดัการภาวะวกิฤตเพือ่ลดผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีขององค์กร จงึก�าหนดการบริหารจดัการ 
ในภาวะวิกฤตครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังการเกิดเหตุการณ์ บริษัทฯ เล็งเห็นความ
จ�าเป็นในเรื่องนี้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเพื่อเข้ามาก�าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ  
พร้อมจัดให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการเพื่อรองรับและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(จ) กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัย 

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ได้จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีเพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

(1) กจิกรรม “SHE LOVE YOU: SHE รกัชวีติคณุ ปี 3” : รณรงค์ความปลอดภยัในเทศกาลเดอืนแห่งความรกั วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 
2557 ณ ครัวตราเพชร เพื่อรณรงค์ให้คนในองค์กรรู้จักรักชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุ 

(2) กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” : รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต�่ากว่า 10 พื้นที่ต่อสัปดาห์  
รวมแล้วไม่ต�า่กว่า 1,000 ครั้งต่อปี

(3) กจิกรรม “การตรวจสขุภาพประจ�าปี 2557” : วนัที ่1-3 ตลุาคม 2557 โดยบรษิทั ศนูย์วจิยัทางการแพทย์อาชวีเวชศาสตร์ไทย 
จ�ากัด เป็นการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทั้งพนักงานและผู้รับเหมา

(4) กจิกรรมรายงานพฤตกิรรมเสีย่ง : โดยก�าหนดให้แต่ละพืน้ทีต่ัง้เป้าหมายรายงานพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยัมาให้ส่วน SHE ทราบ  
ซึ่งมีเป้าหมายรายงานไม่น้อยกว่า 10,000 รายการ เพื่อน�าไปศึกษาส�าหรับประกอบการรณรงค์ จัดระเบียบความปลอดภัยและ 
ลดพฤติกรรมเสี่ยง

(5) กิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือ Near Miss Report : ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ 
เป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมาย 300 รายการ

การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
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(6) กจิกรรม “จดัระเบยีบ สวมหมวก-รองเท้านริภยั 100%” : ในพืน้ทีโ่รงงานผลติ FC ส�าหรบั
พนักงานและแรงงานทุกคน เริ่ม 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

(7) กิจกรรมรณรงค์ “การจราจรเพื่อความปลอดภัย” : เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร 
ภายในบริษัทฯ

(8) กจิกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั ครัง้ที ่9 : เป็นกจิกรรมรณรงค์และส่งเสรมิด้านความปลอดภยั
ในบริษัทฯ โดยเร่ิมจดัครัง้แรกตัง้แต่ปี 2549 และในปี 2557 ถอืเป็นครัง้ที ่ 9 ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที่  
2-4 ธนัวาคม 2557 เป็นกจิกรรมประกวดด้านความปลอดภยัเพือ่ให้คนตราเพชรมส่ีวนร่วมทีจ่ะรณรงค์
ลดอบุตัเิหตุ

Productivity Improvement 3,010 2,169 12 14 2,455
Standard System  234 1,407 6 6 444
Human Resource Development 5,625 825 20 30 2,373
Technical Training  1,287 1,107 22 24 1,140
Safety  1,314 468 5 7 534
Others  3,231 828 10 12 1,707
รวม  14,701 6,804 75 93 8,653

ปี 2557
ประเภทหลักสูตร จำานวน

รุ่น
จำานวน

ชั่วโมงอบรม
จำานวน

หลักสูตร

ปี 2555
ชั่วโมง
อบรม

ปี 2556
ชั่วโมง
อบรม

  การอบรมพฒันาในปี 2557 มุง่เน้นให้คนตราเพชรมกีารพฒันาประสทิธภิาพการท�างานและการเพิม่ผลผลติ ความเข้าใจใน 
ค่านิยมองค์กร (D-BUILDS) สร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างานและสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอบรม 
พัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาได้ไปเผยแพร่ให้พนักงานระดับปฏิบัติงานทราบถึง  
พิษภัยของการทุจริตสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 (1) การสร้างจิตส�านึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
  บริษทัฯ ได้น�ากิจกรรมการเพิม่ผลผลติมาใช้ในทกุกระบวนการท�างาน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาบคุลากร ให้มคีวามรู ้ ทกัษะ 

และจิตส�านึกในการพัฒนากระบวนการท�างาน มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างาน สามารถด�าเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต 
ได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดยบรษิทัฯ ได้ว่าจ้างบรษิทั ทพีเีอม็ไทย เทรนนิง้แอนด์ คอนเซาท์ติง้ จ�ากดั เป็นทีป่รกึษาแนะน�าการด�าเนนิ
กิจกรรม TPM ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต ลดความเสียหายของเครื่องจักร 
และลดอบุตัเิหต ุโดยจดัการฝึกอบรมให้พนกังานทกุระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารจนถงึระดบัปฏบิตักิาร ได้แก่ หลกัสตูร TPM Kaizen 5ส และ 
Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งคนตราเพชรสามารถน�าเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการท�างานเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รวมทั้งในปีนี้คณะกรรมการจัดการด้านพลังงานได้ออกบูธพลังงานเพื่อปลูกจิตส�านึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า โดยได้ 
จ�าลองการน�าพลงังานธรรมชาตมิาผลติกระแสไฟฟ้า เช่น พลงังานงานแสงอาทติย์ จากการใช้แผงโซล่าเซล (Solar Cell) และพลงังานลม 
จากการใช้กงัหนัลม เป็นต้น โดยมสีโลแกนในปีนีว่้า “คดิเพือ่โลก ท�าเพือ่โลก ทกุวนั ทกุที ่ทกุเวลา” เนือ่งจากพลงังานจะมใีช้มากน้อย
เพียงใดและใช้ได้นานขนาดไหนขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของเราในแต่ละวัน

2.2 การดูแลคนตราเพชร
 บริษัทฯ เชื่อว่าคนตราเพชรมีศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาสังคมคนตราเพชรให้มี 

คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย จึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยตระหนักถึงความส�าคัญ 
ด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานเพราะเชือ่ว่าอบุตัเิหต ุการบาดเจบ็ และโรคทีเ่กดิขึน้จากการท�างาน 
เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยและความร่วมมือของทุกคนในองค์กร

 (ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร
  บริษัทฯ เชื่อว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจะเป็นการส่งเสริมให้คนตราเพชรมีความรู้ ทักษะ และมีศักยภาพในการ

ท�างานมากขึ้นเป็นการสร้างองค์ความรู้ภายใน โดยมีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2557 การฝึกอบรมพัฒนาคนตราเพชรมีดังนี้
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  4) ความสญูเสยี (Losses) คอืการลดความสูญเสียทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลิต โดยการส�ารวจและค้นหาความสญูเสยีตัง้แต่
เริม่ต้นจนจบกระบวนการตลอดจนการระดมสมองเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุความสูญเสียทีเ่กดิขึน้ และในปี 2557 ได้ขยายผลไปยงัพืน้ที่
คลังเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการบริหารจัดการคลังอีกด้วย ตัวอย่างดังนี้

โรงงาน FC   % 88 89 92
โรงงาน CT   % 89 89 86

โรงงาน FC   ล้านบาท 51 40 89
โรงงาน CT   ล้านบาท 41 6 5

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2556

รายการ
OEE

รายการ
Losses

เป้าหมาย

เป้าหมาย

BM

BM

ทำาได้จริง

ทำาได้จริง

หน่วยวัด

หน่วยวัด

ที่มา : BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา  FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์  CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต

  

ที่มา : BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา  FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ CT = ฝ่ายผลิตกระเบ้ืองคอนกรีต
  

 1) กจิกรรม 5ส เป็นกจิกรรมทีผู่บ้รหิาร พนกังาน และผูร้บัเหมาทกุคนร่วมมอืร่วมแรงใจปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ให้มีระเบียบ สะอาด ลดมลภาวะ และจุดเสี่ยง โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดเล็ก คลัง และ
ส�านกังาน ท�าให้ได้รบัประกาศนยีบตัร “5S Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) 
(ส.ส.ท.) ในส่วนของส�านักงานคลังพัสดุ คลังสินค้า และพื้นที่ส�านักงานฝ่ายบัญชีและการเงินในปี 2554-5

 2) TPM (Total Productive Maintenance) เป็นระบบการบ�ารงุรกัษาแบบทวผีลทีท่กุคนมส่ีวนร่วมผ่านกจิกรรมกลุม่ย่อย 
โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิลของเครือ่งจกัร ลดความเสยีหายของเครือ่งจกัร  ลดอบุตัเิหต ุลดการสญูเสยีในกระบวนการผลติ 
(Zero Accident  Zero defect และ Zero Failure) โดยเริม่จากการพฒันาศักยภาพทกัษะและจติส�านกึเกีย่วกบัการดแูลเครือ่งจกัรให้
กบัพนกังานเพือ่ให้เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านเครือ่งจกัร สามารถใช้งานและบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุอนัก่อให้เกดิประโยชน์ 
กบัผลการด�าเนนิงานขององค์กร จงึจดัให้มกีารอบรมอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2553 หลักสูตรทีอ่บรม ได้แก่ Autonomous Maintenance Focus 
Improvement Overall Equipment Effective และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซ่ึงได้รบัความร่วมมือเป็นอย่างดจีากพนกังานทกุฝ่าย 

 3) OEE (Overall Equipment Effectiveness) คอืตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการท�างานของเครือ่งจกัร ซึง่มตีวัแปรหลกั  
3 ค่า ได้แก่ อตัราการเดนิเครือ่ง ประสทิธภิาพการเดนิเครือ่ง และอตัราคุณภาพ โดยก�าหนดให้ฝ่ายผลิตจะต้องวดัค่า OEE ทกุเดอืน 
เป็นรายเครื่องจักร เพื่อน�ามาประเมินประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ตัวอย่างดังนี้

 5) OPL (One Point Lesson) คอืเครือ่งมอืในการสือ่สาร 
ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน ซ่ึงพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
จะเสนอแนะและสื่อสารวิธีการท�างานอย่างเป็นระบบเพื่อลด 
ขัน้ตอนการท�างานให้พนกังานในหน่วยงานทราบและน�าไปปฏบิตัิ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยในปี 2557 มีการท�า OPL 
จ�านวน 2,144 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.26%

 6) Kaizen คือกิจกรรมที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพทางความคิดของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงาน 
มีความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะการ 
พฒันางานลดต้นทนุ ลดการใช้พลงังาน โดยในปี 2557 มพีนกังาน
เสนอกิจกรรม Kaizen จ�านวน 2,056 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
33.25%

-
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7) Quality Control Circle (QCC) คือกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพที่ด�าเนินงานปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการท�างาน 
โดยด�าเนนิงานเป็นทมีใช้วธิกีารและขัน้ตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นวทิยาศาสตร์ ส่งเสรมิให้พนกังานจดัท�ากจิกรรมกลุม่ QCC โดยการให้
ความรู้ และจัดหลักสูตร QCC Story เผยแพร่ผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ ซ่ึงพนักงานทุกคนสามารถ 
เข้าถงึข้อมลูดงักล่าว เพือ่น�าไปปรบัใช้กบังานของตนเอง ตลอดจนมกีารจดัประกวด QCC Award ประจ�าปี เพือ่เปิดโอกาสให้พนกังาน
ทุกระดับแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการน�าเสนองานเพื่อลดปัญหาและเพิ่มคุณภาพในการท�างาน

  • QCC Award ประจ�าปี 2557 
   บริษทัฯ ได้จดัประกวดผลงาน โดยมผีูส่้งผลงานหลายทมีทีส่ามารถลดต้นทนุการผลิตและเพิม่ประสิทธภิาพการท�างาน 

โดยสรุปสาระส�าคัญมีดังนี้
  รางวัลที่ 1 การยืดอายุการใช้งานอะไหล่ สายพานสี CT-2 ถึง CT-5 และ CF-2
  ปัญหา : เกิดจากสภาพการใช้งานของสายพานสี ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. - มิ.ย. 2556) พบว่าอายุการใช้งานของ

สายพานสีสั้นลงมาก จาก 11 สัปดาห์ เหลือ 7 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับปี 2555 จากการส�ารวจพบว่าขอบสายพานปริ มีเนื้อปูนจ�านวน
มากแทรกตัวในสายพานทั้งสองข้างก่อนหมดอายุการใช้งาน

  วัตถุประสงค์ :
  1) เพื่อยืดอายุการใช้งานอะไหล่ สายพานสี CT-2 ถึง CT-5 และ CF-2
  2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของอะไหล่สายพานสี ชุด Slurry & Sealer Applicator ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น 
  3) เพื่อแก้ไขปัญหาอะไหล่ไม่ได้คุณภาพและไม่ตรง Specification การใช้งาน
  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : จากการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลา

วัตถุดิบ
ไม่มีความรู้เรื่อง Type ของสายพาน

ที่ใช้งานกับ Slurry & Sealer 
Applicator

ไม่มีความชำานาญในการ
ตรวจสอบ

เครื่องมือในการตรวจสอบ
ไม่พร้อม

มีการละเลยในการตรวจสอบ Spec.
และคุณภาพ ก่อนเซ็นต์รับ

ประเภทของสายพานไม่เหมาะสม
กับการทำางาน

ความยาวของ Frame Conv. 
แต่ละสายการผลิตไม่เท่ากัน

ไม่มีการตรวจวัดอะไหล่
สายพานสีก่อนใช้งาน

ไม่มีวิธีการตรวจสอบความยาว
สายพานสีที่ถูกต้อง

เครื่องมือไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสม

บางสายการผลิต ยังไม่มีอุปกรณ์
ป้องกันสายพาน

เครื่องจักร วิธีการ

คน

สายพานสีอายุการใช้งานสั้น

  การแก้ไขปัญหา : เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาก็น�ามาก�าหนดมาตรการและแผนงานในการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้ 
  1) ติดตั้ง Roller ประคองสายพานให้ครบทุกสายการผลิต
  2) เปลี่ยนชนิดของสายพานสีให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
  3) ก�าหนดมาตรฐาน (Standard Operation : SOP) และจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับวิธีการเลือกและตรวจสอบสายพานสีเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
  การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : จากการติดตามวัดผล 2 ระยะสามารถลดต้นทุนจาก 1.95 บาทต่อตัน มาเป็น 0.96 

บาทต่อตันหรือลดลง 50.67% คิดเป็นเงิน 332,260 บาท (ก.ค. 2556 – พ.ย. 2557)
  รางวัลที่ 2 โครงการแก้ปัญหาความสามารถในการคัดโค้ง (Deflection) ของสินค้าไม้ฝาเกรด R
  ปัญหา : เกิดจากสินค้าไม้ฝาเกรด R (รอการตรวจสอบคุณภาพ) ที่ NT-9 พบปัญหาคุณภาพมีค่า Deflection สูงเกิน

มาตรฐานที่ก�าหนด จากการส�ารวจพบลักษณะเป็นวงความชื้นกลางแผ่นท�าให้ไม้ฝาอ่อนตัวส่งผลให้ค่าความแข็งแรงต�า่กว่ามาตรฐาน
ความสามารถในการคดัโค้งลดลงท�าให้ต้องเกบ็สนิค้าไว้อกีประมาณ 2-4 สปัดาห์ เพือ่รอการระเหยของน�้ามผีลกระทบกบัการวางแผน 
การผลติและสญูเสยีรายได้ รวมถงึการสญูเสยีพืน้ทีก่ารจดัเกบ็สนิค้า โดยในปี 2556 มสิีนค้าไม้ฝาเกรด R สงูถงึ 2,867 ตนั จงึเป็นสาเหต ุ
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

  วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาความสามารถในการคัดโค้ง (Deflection) ของสินค้าไม้ฝาเกรด R
  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : จากการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลาพบว่ามาจากกระบวนการน�าความร้อนของ

แผ่นแบบ (Spacer) สูเ่นือ้ไม้ฝาในกระบวนการอบถูกขดัขวางด้วยน�า้ทีม่าจากการกลัน่ตวัของไอน�า้ (Condensed) ทีไ่ปขงัในแผ่นแบบ
เพราะปัญหาการไหลไม่สะดวก

  การแก้ไขปัญหา : โดยการเพิม่องศาการเอยีงของแผ่นแบบและเนือ้ไม้ฝาเพิม่อกี 1 องศา โดยการเสรมิแผ่นเหลก็รองรับท่ี 
ตวัรถบรรทกุไม้ฝาเพ่ือให้เกดิการเอยีงของแผ่นแบบและเนือ้ไม้ฝาเพิม่ขึน้ท�าให้น�า้ไหลออกจากแผ่นแบบได้ง่ายและเรว็ขึน้ไม่ตกค้างในแผ่นแบบ
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  การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : จากการติดตามวัดผลตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2556 – เม.ย. 2557 สามารถแก้ไขปัญหา 
ลดค่า Deflection ได้ทั้งหมดและติดตามวัดผลต่อเนื่อง 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค. 2557 ไม่พบค่า Deflection สามารถส่งมอบเป็น
สินค้าเกรด A ได้ทั้งหมด ลดผลกระทบกับแผนการผลิตและลดการสูญเสียรายได้ รวมถึงการลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้า

 (2) การสร้างค่านิยมองค์กร (D-BUILDS)              
  ด้วยวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารท่ีเช่ือมั่นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและมุ่งมั่นที่จะให ้

คนตราเพชรได้ตระหนกัถงึความหมายของค่านยิมองค์กร (D-BUILDS) จงึจดัให้มกีารอบรมอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2555 โดยในปี 2557 ได้จดั
ให้มกีจิกรรม “DBP Walk Rally” ให้กบักลุม่พนกังานบงัคบับญัชาระดบัต้น ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายส�าคญัทีม่คีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิและ
สามารถสือ่สารไปยงัพนกังานระดบัปฏบิตักิารได้มากทีส่ดุ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทบทวนความเข้าใจค่านยิมองค์กร (D-BUILDS) และ
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

 (3) การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัย
  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุในการท�างานอย่างจริงจัง ความปลอดภัยในการท�างานจึงถือเป็นภารกิจหลักท่ีผู้บริหาร 

ให้ความส�าคญั โดยได้มกีารอบรมเพือ่เป็นการสร้างจติส�านกึความปลอดภยัให้กบัพนกังานและผูร้บัเหมาอย่างต่อเนือ่ง อาทเิช่น หลกัสตูร
การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลขั้นต้น ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

 (4) การสร้างจิตส�านึกรักษาสิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้างจิตส�านึกรักษาส่ิงแวดล้อม โดยเริ่มจากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น�าด้านความคิด 

ก�าหนดแนวทาง มกีารอบรมพฒันาด้านสิง่แวดล้อม และมกีารสือ่สารให้พนกังานทกุคนได้รบัรูแ้นวทางการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
โดยในปี 2557 ได้จัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้รณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย

    (5) การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  ตามที่หน่วยงานสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSRI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดอบรมหลักสูตรด้าน CSR 

ประจ�าปี 2557 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบงานด้าน CSR และ 
สายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 8 หลักสูตร

  1) ภาคทฤษฎี 2 หลักสูตร : การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) รุ่นที่ 5 และรุ่นท่ี 8 และ 
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 8

  2) ภาคปฏิบัติ 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

(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมาย ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิด 

หลกัสทิธมินษุยชน โดยก�าหนดให้การเคารพสทิธมินษุยชนเป็นจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ (Code of Conduct) เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงานดังนี้

 (1) การด�าเนนิการตามหลกัสทิธมินษุยชน โดยด�าเนนิการครอบคลุมในเรือ่งการรกัษาความปลอดภัยส่วนบคุคล ความปลอดจาก
การล่วงละเมดิหรอืการข่มเหงต่างๆ เสรภีาพในการรวมกลุม่ ความเสมอภาค ให้โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ 
ชาตกิ�าเนดิ รสนยิมทางเพศ หรอืความทพุพลภาพ และเกยีรตขิองงาน โดยจดัให้มกีารดแูลสภาพแวดล้อมในการท�างานทีม่มีนษุยธรรม 
สุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงานปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก เป็นต้น

 (2) การจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีมนุษยธรรม โดยการจัดให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะอาดมีแสงสว่าง
เพยีงพอ น�า้ดืม่สะอาด ห้องน�า้เพยีงพอ ทางหนไีฟ และอปุกรณ์ความปลอดภยัทีจ่�าเป็นเมือ่เกดิเพลงิไหม้ ชดุปฐมพยาบาลฉกุเฉนิ เป็นต้น

 (3) ก�าหนดนโยบายให้ส่วน SHE มีแผนตรวจสอบ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 
มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย มีมาตรการในการแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุและแน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัย 
ในการท�างาน รวมทั้งมีการซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยก�าหนดให้มีการซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ค) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ ใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขการ 

จ้างงานอืน่ๆ ในการดแูลและปฏบิตัต่ิอคนตราเพชรด้วยความเท่าเทยีม อย่างสมศกัดิศ์รใีนฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ขององค์กรในการขบัเคลือ่น
ธรุกจิให้บรรลเุป้าหมายและปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ รวมทัง้กฎหมาย ระเบยีบ และ
ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ�าแนกได้ดังนี้
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 (1) ด้านการสรรหาบคุลากร ได้พฒันาระบบการสรรหาพนกังาน โดยเพิม่ช่องทางผ่านเครอืข่าย Facebook : DBP Career  
ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผูส้นใจเข้าถึงข้อมลูต�าแหน่งงานได้ง่ายและรวดเรว็ สร้างความร่วมมอืกบัวทิยาลยัเทคนคิสระบรุใีนการรบันกัศกึษา
ฝึกงานเพือ่เตรียมการรองรบัตลาดแรงงาน รวมทัง้ออกบธูรบัสมคัรงานกบัส�านกังานจดัหางานจงัหวดัสระบรุ ีและสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น

 (2) ด้านการจ้างงาน ค�านึงถึงศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกต�าแหน่งให้ความส�าคัญต่อกระบวนการสรรหาคัดเลือก 
การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยถือหลักความเหมาะสม คุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนถึง
สภาพร่างกายและข้อก�าหนดอืน่ทีจ่�าเป็นแก่พนกังานในต�าแหน่งนัน้ ทัง้นีใ้นการพจิารณาก�าหนดอตัราค่าจ้างให้เหมาะสม ตามลกัษณะ 
ของงาน ต�าแหน่งงาน อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก

 (3) ด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร 
  1) เปิดโอกาสให้คนตราเพชรทุกระดบัได้แสดงความคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะปรบัปรงุงาน ตลอดจนการจดักจิกรรมต่างๆ 

ตามแนวทางการด�าเนินโครงการแห่งความสุข (Happy Workplace)
  2) ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี ด้วยการประชุมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย

เดอืนละครัง้เพือ่ปรกึษาหารอืกนัเกีย่วกบัเรือ่งสวสัดกิาร การก�าหนดระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์กบัพนกังาน การพจิารณา
ค�าร้องทุกข์ของพนักงาน และการพิจารณาแก้ไขระงับข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นต้น 

 (4) ด้านสวัสดิการ มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดย
ในปี 2557 สวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาจัดสรร มีดังนี้

  1) สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ โดยพนักงานที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุทั้งในเวลา 
งานและนอกเวลางานทุกกรณี สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ก�าหนดเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลให้กับ
พนักงานตามสิทธิประโยชน์ที่ก�าหนด

  2) สวัสดกิารทีจ่่ายให้ในรปูแบบของตวัเงนิ  เช่น ค่ากะ เบีย้ขยนั ค่าครองชพี และกองทนุส�ารองเลีย้งชพี เป็นต้น โดยตัง้แต่
ปี 2556 ได้เพิ่มสวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในอนาคตจากเดิม 3% 4% และ 5% ตามอายุ
งาน เปลี่ยนเป็น 3% 5% และ 7% โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราการออมได้ตามอายุงานที่ก�าหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเงิน
เข้าในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้ในอัตราเดียวกัน 

  3) สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่น เช่น สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและความจ�าเป็นต่อค่าใช้จ่าย
ในการด�ารงชีพให้กับพนักงานอีกส่วนหนึ่งด้วย

 (5) ด้านข้อร้องเรียน ในกรณทีีพ่นกังานไม่ได้รบัความเป็นธรรมหรอืมคีวามทกุข์อนัเกดิจากการท�างานไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสภาพ 
การท�างาน สภาพการจ้าง การบงัคบับญัชา การสัง่หรอืมอบหมายงาน หรอืการปฏบิตัใิดทีไ่ม่เหมาะสมระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัพนกังาน 
หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน พนักงานสามารถแจ้งถึงความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไข
หรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และเพื่อให้พนักงานท�างานด้วยความสุข

 (6) การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่
ล่วงละเมดิสทิธเิสรีภาพส่วนบคุคลทัง้ทางตรง ทางอ้อม บรษิทัฯ ปฏบิตัติามหลกัแห่งความเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั ตามหลกัแห่งสทิธิ
มนุษยชนอย่างถูกต้อง

 (7) การสือ่สาร จดัให้ม ี“วารสาร DBP News” เพือ่เป็นการสือ่สารภายในองค์กรให้กบัคนตราเพชรได้ทราบการเปลีย่นแปลงต่างๆ  
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้จดักจิกรรม “HR สญัจร” เพือ่สร้างความร่วมมอืกบับรษิทัใกล้เคียง ด้วยการรวมกลุ่ม HR แก่งคอย  
ในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น

 (8) รางวัลแห่งความภูมิใจ ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ได้รับในปีนี้ ได้แก่
  1) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ จากกระทรวงแรงงาน 
  2) ได้ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบการจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
  3) ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย เป็นต้น
2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
 (ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร
  การสร้างองค์กรแห่งความสขุ (Happy Workplace) เป็นความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทีจ่ะด�าเนนิการเพือ่ให้กบัพนกังาน 

ทกุคนท�างานด้วยความสุข โดยตระหนักว่าสังคมตราเพชร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นหัวใจส�าคัญที่เสริมศักยภาพ  
ความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม 
ในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ท�าให้มีจิตส�านึกการช่วยเหลือกัน 
ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานโดยในปีนี้จัดกิจกรรมมากกว่า 18 กิจกรรม อาทิเช่น 
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  (1) กจิกรรม “มมุนมแม่” : บรษิทัฯ จดัพืน้ทีใ่ห้ความรูแ้ละมมุส�าหรบัคณุแม่ในการป๊ัมนมให้กบัพนกังานและผูร้บัเหมาหญงิ
  (2) กิจกรรมวันแม่   “Mom, we love you” : บริษัทฯ  จัดกิจกรรมงานวันแม่ให้กับพนักงานทุกปีโดยจัดประกวดต่างๆ 

เพื่อส่งความสุขให้แม่ โดยในปีน้ีได้จัดประกวดตกแต่งหมวกด้วยมือให้แม่และรณรงค์ให้พนักงานร่วมเขียนความรู้สึก พร้อมส่งการ์ด 
ไปบอกรักแม่ถึงบ้านเพื่อปลูกจิตส�านึกให้รักแม่ และส่งเสริมสถาบันครอบครัว

  (3) กจิกรรม  “สปัดาห์การออม ครัง้ที ่3” : บรษิทัฯ สนบัสนนุให้พนกังานได้ใช้จ่ายอย่างประหยดัและเรยีนรูว้ธิกีารบรหิาร
จดัการด้านการเงนิ โดยเชิญผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการเงนิมาอบรมให้ความรูเ้รือ่งการออมเงนิ การลงทนุ และเปิดคลนิคิด้านการเงนิ

  (4) กิจกรรม “การบริจาคโลหิต” : พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกปีในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม ณ ครัวตราเพชร

  (5) กิจกรรม “DBP ปรับเปลี่ยนเลี่ยงออฟฟิศซินโดรม” :  บริษัทฯ จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อ
ลดอาการปวดหลัง ปวดคอ ป้องกัน และบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรมทุกพื้นที่ของบริษัทฯ และหลายหน่วยงานได้มีกิจกรรม 
การบริหารร่างกายทุกเช้าก่อนเริ่มท�างาน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น

  (6) กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตสมดุล ปี 4” :  บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยสนับสนุนให้
พนักงานไปร่วมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต อ�าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

  (7) กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค” :  บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและประกันสังคม โดยมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประกันสังคมและโรงพยาบาลสระบุรีเข้ามาเป็นผู้บรรยายให้พนักงานทราบ ณ ครัวตราเพชร

  (8) โครงการ “เพือ่นช่วยเพือ่น” :  บรษิทัฯ สนบัสนนุส่ิงของอปุโภค บรโิภคเพือ่เป็นการบรรเทาทกุข์ให้กบัเพ่ือนพนกังาน
และคนในครอบครัวของคนตราเพชรที่ประสบภัยพิบัติ เช่น น�้าท่วม ไฟไหม้บ้าน เป็นต้น

  (9) กิจกรรม “จุดซ่อนเร้นไม่ใช่จุดซ่อนมะเร็งร้าย” : บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานและ 
ผู้รับเหมาสตรีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรู้วิธีการดูแลตนเอง

  (10) กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมสดชื่นถูกใจน�า้สมุนไพรจากใจตราเพชรปี 3 และกิจกรรมสินค้าราคาถูก เป็นต้น
(ข) ธุรกิจตราเพชร
 บริษัทฯ ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต 

ยึดมั่นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธรุกจิ  
ด้วยความเป็นธรรมและไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตวัทีข่ดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี อันรวมถึงการเก็บรักษา
ความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

  (1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
   1) มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าให้เกดิความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ รายงาน
ที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงก�าหนดให้มีการตรวจสอบรายการ 
เกีย่วโยงในห่วงโซ่ธรุกจิระหว่างคูค้่ากบัคนตราเพชรอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ หากมคีวามเกีย่วโยงกนั 
ก็ก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

   2) มีนโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลักสากล โดยประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนั
ที่เป็นธรรม ไม่ใช้อ�านาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายเคารพต่อสทิธแิละทรพัย์สนิทางปัญญา โดยผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ 
ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ช�านาญการเพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภคและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

   3) ส่งเสริมความรบัผดิชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกจิ ผ่านช่องทางการจดัซือ้ จดัจ้าง โดยการช่วยเหลอื สนบัสนนุธรุกจิ
ขนาดย่อมในชมุชน เช่น จดัซือ้วสัดทุ�าความสะอาดทีท่�าจากเศษผ้าชิน้เลก็ๆ ทีน่�ามาเยบ็ตดิกนัเป็นผนืใหญ่ ส�าหรบัเชด็ท�าความสะอาด
เครื่องจักรจากกลุ่มคนพิการและกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก เช่น ฟาง และต้นกก จากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่ม
กันท�าเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน 

   4) ส่งเสรมิการจ้างงานคนพกิาร ซึง่เป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพกิาร พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรือ่งการก�าหนด
จ�านวนคนพกิารทีน่ายจ้างจะต้องรบัเข้าท�างาน เนือ่งจากเป็นโรงงานอตุสาหกรรม การใช้แรงงานคนพกิารจงึมข้ีอจ�ากดั บรษิทัฯ ได้จดั
สถานที่จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ (มาตรา 35) ให้คนพิการเข้ามาจ�าหน่ายสินค้าในโรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังนี้

    • ปี 2556-7 บรษิทัฯ ให้เปิดร้านกาแฟหน้าโรงงาน ซึง่เปิดบรกิารทกุวนั ส�าหรบัร้านตุก๊ตาระบายส ีร้านผลติภณัฑ์
งานฝีมือจะจัดรวมกับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและงานวันเด็ก เป็นต้น

    • ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมปทานคนพิการ โดยได้จัดกิจกรรมแรก “DRT ปันน�้าใจให้คนพิการ”  
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เป็นตลาดนัดคนพิการ น�าเสื้อผ้าเด็กและเสื้อยืดที่พิมพ์สกรีนจากฝีมือคนพิการมาวางขายที่ห้องอาหารครัวตราเพชร ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างมาก ตามสโลแกน “ไม่มีความสุขใดยั่งยืนเท่ากับการเป็นผู้ให้” เป็นต้น  

  5) ก�าหนดมาตรการชดเชยความเสยีหายของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนการกระท�าความ
ผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมลูและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

  6) ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือการก�ากับดูกิจการที่ดีและจรรณยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม�า่เสมอ

 (2) การต่อต้านการทุจริต
  บรษิทัฯ ส่งเสรมิและปลกูจติส�านกึให้คนตราเพชรตระหนกัถงึพษิภัยของการทจุรติ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้ออกประกาศ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกาศไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 255 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วยนโยบายการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชัน่ นโยบายการเป็นกลางทางการเมอืง นโยบายการรบั การให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด และนโยบาย
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เป็นต้น

  โดยในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุครัง้ที ่262 เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2557 มมีตอินมุตัเิหน็ชอบให้ บรษิทัฯ 
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective  
Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้จดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติเพือ่เข้ามาด�าเนนิงานในเรือ่ง
มาตรการต่อต้านการทุจริต การจัดท�าคู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดท�าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการทจุรติเพือ่ให้ได้รบัประกาศนยีบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ
จากคณะกรรมการ CAC ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�าเนินงาน

  1) การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
   ตามท่ีสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ได้ร่วมเป็นองค์กรภาคเีครอืข่ายขององค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่ 

(ประเทศไทย) ได้จัดอบรมหลักสูตรและจัดกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารซึ่งเป็นคณะท�างานการต่อ
ต้านการทุจริตเข้าร่วมอบรม ดังนี้

   • งานสัมมนา Tackling Corruption through Public-Private Collaboration
   • หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 12/2014 และ ACPG 14/2014)
   • กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้องาน “HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน”
   สถานที่จัดกิจกรรม : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
  2) การจัดการอบรมให้กับคนตราเพชร
   บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารอบรมพนกังานระดบัผู้จดัการส่วนขึน้ไปในวนัที ่15 และวนัที ่25 ธนัวาคม 2557 เพือ่ให้พนกังาน

ระดับบังคับบัญชาได้ไปเผยแพร่ให้พนักงานระดับปฏิบัติงานทราบถึงพิษภัยของการทุจริต ความล่มสลายของหลายบริษัทในโลกท่ี
ประกอบธุรกิจที่มีการทุจริต ความเป็นมาและความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริตและการที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของ 
บริษัทฯ เพื่อได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการ 
CAC และร่วมกันประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดย
จะขยายผลการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ รวมท้ังการจัดท�าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับ
พนักงานทุกระดับทราบต่อไป

   โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้รบัข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเข้ามาหลายเรือ่ง เช่น เรือ่งการปฏิบตังิานทีไ่ม่ถกูต้อง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของพนักงาน ซึ่งส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีเรื่องร้ายแรง
ที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงและความเสียหายกับบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร
 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากสังคมภายในองค์กรที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถด�าเนินการได้อย่าง 

ต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรอบท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลายกรณี 
เช่น การเกิดภัยพิบัติน�้าท่วม สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ และการสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชนในปี 2557 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการระดับชุมชนดังนี้
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  (1) การสร้างงานในชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชน 
มีรายได้ ซึ่งมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 900 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่มากกว่า 75% เป็นคนใน
ชมุชน ยกเว้นบางต�าแหน่งงานทีส่รรหาจากคนในชมุชนไม่ได้กจ็ะเปิดรบัจากแหล่งอืน่แทน ทัง้นีใ้ห้รวมถงึสาขาทีข่อนแก่นและท่ีเชียงใหม่
ก็จะสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

  (2) การมส่ีวนร่วมพฒันาคนในชมุชน โดยการน�าความรู ้ ทกัษะ และประสบการณ์ การมงุหลงัคาไปอบรมพฒันาให้กบั 
คนในชุมชน นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพและ 
เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีโครงการดังนี้

   1) โครงการ “พระดาบส” : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาช่างและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน
แก่นกัเรยีนโรงเรยีนพระดาบสในความดแูลของมลูนธิพิระดาบสในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่ด�าเนนิการต่อเนือ่งมาหลายปี โดยเลง็เห็นถงึ
ความส�าคัญและมั่นใจในศักยภาพของคนตราเพชร ในการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพช่างก่อสร้างและเหมามุงหลังคา ส�าหรับ
นักเรียนโรงเรียนพระดาบสเพื่อเป็นทางเลือกของนักเรียน รวมถึงเป็นการขยายฐานความรู้เชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา

   2) โครงการ “ลกูพระดาบส” : เป็นการน�าความรูภ้าคทฤษฎีสู่การปฏิบตัจิรงิเพือ่ให้นกัเรยีนโรงเรยีนพระดาบสลงมอื
สร้างบ้านอย่างครบวงจรโดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้างและได้มอบส่ิงปลูกสร้างให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ 
พระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบริษัทฯ ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการพัฒนาฝีมือของนักเรียนโรงเรียนพระดาบส

   3) โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 1-2 : บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา 
การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ซึ่งบริษัทฯ ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฝีมือให้คนในชุมชน 
น�าความรู้ไปประกอบอาชีพ

   ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 3 โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจัดอบรม 
“ช่างหัวใจเพชร” ให้กบันกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการมงุหลังคา การตดิตัง้ไม้ฝา  
และไม้เชิงชาย โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวม 5 วัน ท�าให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างมุงหลังคา  
นอกเหนือจากต�าราเรียน ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก

      4) การสร้างจิตอาสา 
    • โครงการ “เพือ่นช่วยเพือ่น” เป็นการบรรเทาทกุข์ให้กบัเพือ่นพนกังานและคนในครอบครวัของคนตราเพชร 

ทีป่ระสบภยัพบิตั ิ โดยการร่วมแบ่งปัน สิง่ของ เครือ่งใช้อปุโภคและบรโิภค และรวมกลุม่กนัจดักจิกรรมอาสาไปแจกสิง่ของให้ชมุชนท่ี
ประสบปัญหาน�า้ท่วม เป็นต้น

    • โครงการจิตอาสา : โดยคนตราเพชรรวมกลุ่มจัดกิจกรรมอาสาสร้างห้องน�้า ทาสี ซ่อมแซมอาคารโรงเรียน 
ในเทศกาลวนัเดก็ และวดัวาอารามในชุมชน เป็นต้น

  (3) การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน
   บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับคนในชมุชนและมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมและประเพณขีองชมุชนอย่างต่อเนือ่ง 

โดยมีการด�าเนินงานดังนี้
   1) กจิกรรมงานวนัเดก็แห่งชาต ิ: สนบัสนนุกจิกรรมวนัเดก็ที ่อบต.ตาลเดีย่ว และโรงเรยีนวดัห้วยล่ี ต�าบลตล่ิงชนั วนัที ่10 

มกราคม 2557 มีกิจกรรมเกมส์ ระบายสตีุก๊ตาปนู แจกของรางวลั เล้ียงอาหารและเครือ่งดืม่ให้กบัเดก็นกัเรยีนและผู้ปกครองทีม่าร่วมงาน
   2) กิจกรรม “ตายายอ่ิมท้อง ตราเพชรอิ่มใจ” : บริษัทฯ ร่วมบริจาคส่ิงของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนและ 

สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดลพบุรี 
   3) กจิกรรม “ถวายเทยีนพรรษา” : ส่งเสรมิงานประเพณถีวายเทยีนพรรษา ปี 2557 ให้กบัวดัในพืน้ทีอ่�าเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี  ณ วัดขอนหอม ต�าบลตาลเดี่ยว และวัดห้วยลี่ ต�าบลตลิ่งชัน 
   4) โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” : สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับ 

หน่วยงานราชการ สถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ และวัดวาอารามต่างๆ
(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม
 โครงการ “ตะวนัยิม้” เป็นกจิกรรมดีๆ  เพ่ือช่วยเหลือสังคมทีท่างบรษิทัฯ ร่วมกบั บรษิทั วซีีสปอตโปรดัก๊ช่ัน จ�ากดั ผู้ผลติรายการ 

SUNSHINE RADIO ทางสถานวีทิย ุอสมท พทัยา F.M.107.75 ได้เป็นสือ่กลาง ในการประชาสมัพนัธ์และรวบรวมน�า้ใจจากผูฟั้งรายการ 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนบริจาคผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
หลังคาและไม้สังเคราะห์เป็นวัสดุใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
ในชื่อโครงการ “ตะวันยิ้ม” มาตั้งแต่ปี 2555-7 สรุปได้ดังนี้
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 1) โครงการ “ส่งความรัก ปันความสุข สู่ 2 มือน้อย” : ปี 2555 ได้บริจาคกระเบื้องลอนคู่ ไม้เชิงชาย ไดมอนด์บอร์ด และ
อุปกรณ์เพื่อก่อสร้างอาคารเรือนนอน 2 ชั้นให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษบ้านครูบุญชูหมู่ 5 ต�าบลพลูตาหลวง อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 2) โครงการ “เตมิสขุ สานฝัน ปันรกั ให้น้อง” : ปี 2556 ได้บรจิาคกระเบือ้งลอนคู่ ไม้สงเคราะห์ ไดมอนด์บอร์ด และอปุกรณ์ 
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

 3) โครงการ “อาคารเอนกประสงค์โรงเรยีนบ้านเขาชจีรรย์” : ปี 2557 ได้บรจิาคกระเบือ้งจตลุอนและอปุกรณ์เพือ่ก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ หมู่ที่ 11 บ้านศาลพ่อแก่ ต�าบลบางเสร่ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม 
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลสังคมอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพื่อใช้เป็นงบลงทุนในสังคม  

ซึ่งสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน โดยในปี 
2557 บริษัทฯ ได้มีการใช้งบประมาณจ�านวน 1 ล้านบาท

 ส�าหรับการประเมนิผลกระทบทางสงัคม ในปีทีผ่่านมาไม่มกีารร้องเรยีนจากชมุชน ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ 
เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น�า้ และของเสียในกระบวนการผลิต

(ฉ) การสื่อสารและเผยแพร่ การด�าเนินงานด้านสังคมและชุมชนก�าหนดให้มีการส่ือสารและเผยแพร่ให้คนตราเพชรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้  

 • ภายในบริษัทฯ ผ่าน http://drt/  หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
 • ภายนอกบริษัทฯ ผ่าน http://www.dbp.co.th/trade_information.htm ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน” หัวข้อ  

“ความรับผิดชอบต่อสังคม”
3. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม  โดยในปี  2557  บรษิทัฯ  ให้ความส�าคญักบัการปรบัปรงุกระบวนการผลติ
ไม่ให้ส่งผลกระทบหรือท�าลายสิง่แวดล้อมและทรพัยากรของชมุชน รวมทัง้จดักจิกรรมทีร่ณรงค์ในเรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม โดยด�าเนนิการดงันี้

3.1 การจัดการน�า้ในกระบวนการผลิต
 การจัดการน�้าในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ใช้น�้าดิบจากแม่น�้าป่าสัก ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานแล้วมาผ่านการ 

บ�าบัดแล้วส่งผ่านไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยปริมาณน�้าที่ใช้ในระบบประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีการสูญเสียน�้า 
ในระบบประมาณ 300 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั และมนี�า้ใหม่เข้าในระบบประมาณ 800 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั นอกนัน้จะเป็นน�า้ทีห่มนุเวยีน
ในระบบประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ตามมาตรฐาน ISO 14001 น�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องมีการจัดการไม่ให้ 
น�า้ออกจากระบบ โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ่อพักน�า้เพื่อบ�าบัดน�า้ที่ผ่านจากกระบวนการผลิตก่อนน�ากลับเข้าไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น�้าลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น�า้ทั้งระบบ

3.2 การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต
 การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยด�าเนินงานตามแนวทาง ISO 14001 ที่ได้

รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามาถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งของเสีย
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย สรุปได้ดังนี้

 (ก) ของเสยีไม่อนัตราย ส่วนใหญ่ คอื เศษกระเบือ้ง เศษไม้ เศษพลาสตกิ เศษเหลก็ เศษกระดาษ เศษผงฝุน่ และเศษขยะอืน่ๆ 
โดยด�าเนินการตามแนวทาง ISO14001 ดังนี้

  (1) ใช้ซ�า้ (Reuse) เช่น ใช้ถุงใส่วัตถุดิบ (Big bag) มาใส่เศษผงฝุ่น ปรับปรุงไม้พาเลทที่ช�ารุดกลับมาใช้ใหม่
  (2) ลดการใช้ (Reduce) เช่น การออกแบบไม้พาเลทให้ขนาดเล็กและเหมาะสมเพื่อลดการใช้ไม้
  (3) ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรปูน�ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น 1) เศษกระดาษทีผ่่านการใช้งานจากส�านกังานจะน�ามาใช้ใน

กระบวนการผลติเยือ่กระดาษภายในโรงงาน 2) เศษผงฝุน่จากการไส (Groove) ไม้สงัเคราะห์ น�ามาแปรรปูใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ 
เช่น ท�าพุกรองกระเบือ้ง พืน้ตวัหนอน เป็นต้น 3) ส่วนทีเ่หลอื ได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสตกิ เศษเหลก็ กท็�าการคดัแยกเพือ่จ�าหน่ายต่อไป

  (4) ก�าจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้องน�าไปฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
ของเสียไม่อันตราย ของเสียไม่อันตราย ปี 2557

   ผลจากการจัดการของเสียในกระบวนการผลิตท�าให้ปี 2557 สามารถลดของเสียไม่อันตรายได้ 8.28% จากปีก่อน

ใช้ซ�า้

785 724 410 540 579 332

31,762
34,762

32,338 33,088
36,066 33,080

ใช้ใหม่ ฝังกลบ รวม

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ใช้ซ�้า ใช้ใหม่ ฝังกลบหน่วย : ตัน

98%

1%1%



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)41

   ถงึแม้ว่าในปี 2557 มขีองเสยีอนัตรายเพิม่ขึน้ 15.22% แต่จากการปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ลดมลพษิสามารถน�าของ
เสียมาใช้ช�้าเพิ่มขึ้นเพียง 1.81% และน�ามาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 85.48% จากปีก่อน
 3.3 การจัดการฝุ่นละออง
  (ก) โครงการน�าเศษผงฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ในสายการผลิตไม้สังเคราะห์ (NT-8 และ NT-9)
   ในกระบวนการผลิตไม้สังเคราะห์ที่มีการแปรรูปด้วยการไสไม้ (Groove) เช่น ไม้ระแนง ไม้มอบ ไม้เชิงชาย การขัดผิวลาย 
เสีย้นไม้จะมเีศษผงฝุน่ฟุง้กระจายในอากาศของการขดัและการไสไม้ประมาณ 2,000 ตนัต่อปี ซึง่ต้องก�าจดัด้วยการฝังกลบ บรษิทัฯ จงึ 
ได้จัดท�าโครงการน�าเศษผงฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ โดยน�ามาทดแทนปูนซีเมนต์และทรายบดในกระบวนการผลิตไม้สังเคราะห์ (NT-8 และ 
NT-9) ประมาณ 5% ซ่ึงไม่กระทบต่อคณุภาพของสนิค้าเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยจดัท�า 3 โครงการ ซึง่มผีลท�าให้ลดค่าใช้จ่าย
ในการก�าจัดเศษและลดต้นทุนการผลิต ดังนี้
   (1) ลดค่าก�าจัดผงฝุ่นประมาณ 80,000 บาทต่อปี (2,000 ตันต่อปี x 40 บาทต่อตัน)
   (2) ลดต้นทุนปูนซีเมนต์และทรายบดประมาณ 918,000 บาทต่อปี (1,000 ตันต่อปี x 918 บาทต่อตัน)
   (3) ลดการซื้อพุกรองกระเบื้องลอนคู่ประมาณ 870,000 บาทต่อปี (300,000 ชิ้น x 2.9 บาทต่อชิ้น)

  (ข) โครงการลดฝุ่นละออง (สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดสระบุรี)
   ในกระบวนการผลติกระเบือ้งคอนกรีตมกีารใช้วตัถดุบิจากทราย ปนูซเีมนต์ผง หนิบด และขีเ้ถ้าลอย ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกั  
จากกระบวนการผลติทีม่กีารล�าเลยีง การเป่า การชัง่ การผสม การรดี และการขดัแบบท�าให้เกดิฝุ่นละออง จงึจดัท�าโครงการลดฝุน่ละออง 
เพือ่ท�าให้มสีภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่ข้ึีน โดยการตดิตัง้เครือ่งดกัฝุน่ละอองหลายแบบในพืน้ทีท่ีม่ฝีุน่ละอองมาก ดงันี้ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ใช้ซ�้า ใช้ใหม่ ฝังกลบหน่วย : ตัน

ใช้ซ�้า

554 331 337 10 62 115

6,285 6,850
4,897 5,2905,643 6,095

ใช้ใหม่ ฝังกลบ รวม
93%

5%
2%

 (ข) ของเสียอันตราย ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียกจะถูกส่งไปก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบ โดย
การปรับเสถียรหรือท�าให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบที่บริษัท เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จ�ากัด (มหาชน) (BWG) ส่วนตะกอนสีน�า้และวัสดุ
ปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทนที่ BWG ทั้งนี้ขยะอันตรายจะถูกส่งไปเก็บที่อาคารเก็บขยะอันตราย 
ก่อนน�าไปก�าจัด สรุปได้ดังนี้

  (1) ใช้ซ�้า (Reuse) เช่น ถังน�า้มัน ถังสี และถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง
  (2) ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรปูน�ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น เศษวสัดปุนเป้ือนใช้เป็นเชือ้เพลงิผสมสนี�า้ สนี�า้มนั และซลีเลอร์ 

เป็นต้น
  (3) ก�าจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียกจะถูกส่งไปก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับเสถียรหรือท�าให้

เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบ

1. โครงการน�าเศษผงฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ NT-8  1,000 40 40,000 918 - 918,000

    และ NT-9 

2. โครงการน�าผงฝุ่นมาผลิตพุกรองกระเบ้ือง  660 40 26,400 - 300,000 870,000

    ลอนคู่เพื่อการขนส่ง   

3. โครงการน�าผงฝุ่นมาผลิตอิฐประสาน

    เพื่อซ่อมแซมถนน และรั้ว   340 40 13,600 - - -

รวมทั้งสิ้น   2,000 40 80,000 918 300,000 1,788,000

โครงการ ใช้ผงฝุ่น
(ตัน/ปี)

ลดค่ากำาจัดฝุ่น
ละออง
(บาท)

จำานวนพุก
รองกระเบื้อง 

(ชิ้น)

ค่ากำาจัด
(บาท/ตัน)

ปูนซีเมนต์
ทราย อื่นๆ
(บาท/ตัน)

ลดต้นทุน
การผลิต
(บาท)

ของเสียอันตราย ของเสียอันตราย ปี 2557
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1. จุดเคลือบสีกระเบื้อง   Total  Dust mg/m3 3.750 ไม่เกิน 15

   Xylene mg/m3 2.571 ไม่เกิน 435 *

2. จุดปั๊มแบบ   Total  Dust mg/m3 1.167 ไม่เกิน 15

   Xylene mg/m3 18.418 ไม่เกิน 435 *

3. จุดคัดแยกกระเบื้อง   Total  Dust mg/m3 1.858 ไม่เกิน 15

   Xylene mg/m3 2.867 ไม่เกิน 435 *

ตำาแหน่งตรวจวัด ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย ** ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน

ที่มา  : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
   : mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หมายเหตุ      
*   มาตรฐานอ้างอิงโดย  National  Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
**  มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)   

     (1) การใช้ SILO-TOP ตดิตัง้ด้านบนไซโล เป็นถงักรองฝุน่ประสทิธภิาพสงูได้รบัความนยิมในการใช้ดกัฝุน่ละออง
จากการเป่าปูนซีเมนต์ผงเข้าไซโลด้วยวัสดุตัวกรอง POLYPLEAT แบบพิเศษ ผ่านระบบการท�าความสะอาดผ้ากรองด้วยระบบอัด
อากาศ Jet Pulse ที่ติดตั้งแบบท�างานอัตโนมัติ ฝุ่นละอองที่ผ้ากรองดักจับไว้จะแยกตัวออกมาจากการไหลของอากาศผ่านวัสดุตัว
กรอง POLYPLEAT และตกอยู่ภายในไซโลท�าให้สามารถน�าฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมดเป็นการลดการสูญเสีย
วัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต
     (2) การใช้เคร่ืองดกัฝุน่ขนาดใหญ่ (Dust Collector) ใช้ดดูฝุน่จากกระบวนการผลติด้วยระบบผ้ากรอง (Bag filter) 
เป็นระบบก�าจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด โดยอาศัยการกรองด้วยถุงผ้าฝ้าย ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการผสม การชั่ง 
การขดัแบบ และการล�าเลยีงฝุน่จากการดกัสามารถน�ากลับมาใช้งานใหม่ได้ทัง้หมด โดยใช้ทดแทนทรายและหนิบดได้บางส่วนเป็นการ
ลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต
     (3) การสร้างห้องดักฝุ่น (Setting chamber) เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ช่วยท�าให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้องด้วย 
น�้าหนักของมันเองเหมาะสมกับฝุ่นหยาบๆ ขนาดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน�า้หนักมาก
     ทัง้นี ้ส�าหรบัการตรวจวดัคณุภาพอากาศได้รบัการตรวจวดัโดยบรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทลั แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั 
สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่า Total Dust ในพื้นที่โรงงานกระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่มีค่า 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520
 3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย
  (ก) โครงการบ�าบัดกลิ่นสารละลาย (สายการผลิต CT-KK จังหวัดขอนแก่น)
   ในกระบวนการผลติกระเบือ้งคอนกรตี (CT-KK) มกีารใช้สารละลายทีร่ะเหยง่ายผสมกบัเรซ่ินเพือ่เป็นสารเคลือบเงาพ่นบนผวิ 
กระเบือ้งท�าให้เกดิความมนัเงา สวยงาม ทนทาน สารละลายดงักล่าวเป็นสารจากปิโตรเคมทีีม่กีล่ินค่อนข้างแรงมผีลกระทบต่อสุขภาพ
พนกังานและชมุชนทีอ่ยูใ่กล้เคยีง บรษิทัฯ จงึได้จดัท�าระบบบ�าบดักลิน่สารละลายในกระบวนการผลติด้วยถ่านกมัมนัต์  (Activated carbon  
หรอื Activated charcoal) ซ่ึงเป็นวตัถดุบิธรรมชาตหิรอือนิทรยีวตัถ ุซึง่มคีาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบจนได้ผลติภณัฑ์สดี�า 
มีลกัษณะเป็นรูพรุน มคีณุสมบตัใินการดดูซบั (Adsorption) สารต่างๆ เช่น การบ�าบดัน�า้เสยี กรองกลิน่ฟอกอากาศในหน้ากากกรองสาร
พษิ เครือ่งฟอกอากาศ บรษิทัฯ ได้น�ามาใช้ในการบ�าบดักลิน่ในกระบวนการพ่นส ีโดยได้ตดิตัง้ระบบบ�าบดักลิน่ 3 ชดุ ดงันี้
   • บริเวณพ่นสเปรย์สารเคลือบเงา (SYSTEM 1)
   • บริเวณระบบล�าเลียงเข้าชั้นเก็บและปากอุโมงค์บ่ม (SYSTEM 2)
   • ภายในอุโมงค์บ่มกระเบื้อง (SYSTEM 3)
   ทั้งนี้ ส�าหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศหลังจากติดตั้งระบบบ�าบัดกลิ่นในกระบวนการผลิต โดยบริษัท ซี ที เอ็นไวร์
รอนเมนท์แอนด์ เคมีคัล จ�ากัด ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปได้ดังนี้
   (1) การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ
    ผลการตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการพบว่า Total Dust ในพื้นที่ทั้ง 3 จุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่องความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ดังนี้
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Total Suspended Particulate (TSP)  mg/m3 0.185 0.191 0.099 ไม่เกิน  400

   kg/day 0.054 0.134 0.108 -

Xylene   ppm. 0.506 1.365 0.491 ไม่เกิน  200

   mg/m3 2.198 5.928 2.134 -

   kg/day 0.642 4.174 2.321 -

หน่วย ค่ามาตรฐาน2/ดัชนีคุณภาพอากาศ
ค่าความเข้มข้น1/

SYSTEM 1 SYSTEM 2 SYSTEM 3

 (2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ SYSTEM 1-3 พบว่า Total Suspended Particulate และ  

Xylene มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย 
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ดังนี้

ที่มา  : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
        : 1/ ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง  ความดันมาตรฐาน 760  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล
        : 2/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด
   : mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,  kg/day = กิโลกรัมต่อวัน,  ppm. = ส่วนในล้านส่วน
หมายเหตุ 
* ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.2549

 3.5 การจัดการลดการสูญเสียของสารเคลือบ
 (ก) โครงการลดการสูญเสียสารเคลือบ (สายการผลิต CT-5 จังหวัดสระบุรี) 
  โครงการนี้จะเป็นผลต่อเนื่องจากการจัดการกลิ่นของสารละลาย เนื่องจากเป็นสารละลายตัวเดียวกันที่ระเหยง่าย ซึ่งมี

อัตราการสูญเสียสูงจึงได้จัดท�าโครงการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
  • เพื่อลดการสูญเสียสารเคลือบ ลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตท่ีต้องมีการบ�าบัด
  • ลดต้นทุนการใช้สารเคลือบในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง
  • สร้างมาตรฐานการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบ
  การด�าเนินงานโดยการปรับปรุงระบบการพ่นสารเคลือบ เพื่อลดการสูญเสียของสารเคลือบที่พ่นออกนอกแผ่นกระเบื้อง

บริเวณถาดรองเศษ และควบคุมความหนาสารเคลือบตามมาตรฐาน 80 ไมครอน โดยปรับปรุงดังนี้
  (1) ตั้งเวลา Start-Stop หัวฉีดล่วงหน้า เพื่อลดการสูญเสียสารเคลือบที่พ่นล่วงหน้า
  (2) ปรับระยะห่างระหว่างอุปกรณ์สั่งงานกับหัวฉีดในการสั่ง Start-Stop ขณะเดินเครื่องให้เหมาะสม
  (3) ปรับระยะการตั้งหวัฉีดพ่นไมใ่หเ้กินชิน้งานด้านข้างไม่เกนิ 3 เซนติเมตร (ซม.) เพือ่ลดการสูญเสียสารเคลอืบทีพ่่นออก

นอกแผ่นทางด้านข้าง แต่ไม่กระทบต่อการพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง
  (4) ปรับอัตราการไหลของสารเคลือบให้ไหลออกอย่างสม�่าเสมอ โดยการตั้ง Pressure liquid เพื่อควบคุมการพ่นสาร

เคลือบให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ขาย
  (5) ปรับระยะห่างระหว่างแผ่นกระเบื้องให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นไม่เกิน 3 ซม. และ Set Invertor ควบคุมความเร็ว

สายพานล�าเลียงให้เหมาะสม ลดการสูญเสียสารเคลือบช่วงรอยต่อระหว่างแผ่น แต่ไม่กระทบต่อการพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง
 สรุปผลการทดลอง

อัตราการใช้สารเคลือบ (ลิตรต่อตัน)  2.39 2.35 ลดลง 0.04 ลิตรต่อตัน

อัตราการทิ้งสารเคลือบ (ลิตรต่อวัน)   150 70 เหลือทิ้งเศษสารเคลือบ 40 ลิตรต่อวัน

รายการ เดิม หลังปรับปรุง หมายเหตุ

 *
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ช่วง On Peak วันจันทร์-วันศุกร ์ อัตราค่าไฟฟ้าจะสูง เนื่องจากมีจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามาก 

 เวลา 09.00-22.00 น. ต้นทุนค่าไฟฟ้าเกิดจากการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า สร้าง 

  ระบบสายส่งและสายจ�าหน่าย รวมทั้งค่าเชื้อเพลิง

  ในการผลิตไฟฟ้า

ช่วง Off Peak วันจันทร์-วันศุกร์  อัตราค่าไฟฟ้าจะต�่า เนื่องจากมีจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อย  

 เวลา 22.00-09.00 น. ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีเพียงค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จึงท�าให้ต้นทุนไฟฟ้าในช่วง Off Peak ต�่ากว่าช่วง 

  On Peak มากกว่าครึ่งหนึ่ง

รายการ วันและเวลา อัตราค่า TOU

1. แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป   74.14 - 3.5982 2.1572 312.24

2. แรงดัน 12-24 กิโลโวลต ์   132.93 - 3.6796 2.1760 312.24

3. แรงดันต�่ากว่า 12  กิโลโวลต์   210.00 - 3.8254 2.2092 312.24

ค่าบริการ 
(บาท/เดือน) ประเภท

ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)

ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)

On Peak On PeakOff Peak Off Peak

  ผลตอบแทนการลงทุน
  • ลดอตัราการใช้สารเคลอืบสายการผลติ CT-2 ถงึ CT-5 ประมาณ 2.64 บาทต่อตนั (0.04 ลติรต่อตนั x ราคา 66 บาทต่อลติร) 
ปี 2557 ผลิต 219,762 ตัน ท�าให้ลดต้นทุนสารเคลือบ 580,171.68 บาทต่อปี
  • ลดปรมิาณการทิง้สารเคลอืบ CT-5 ทีต้่องน�าไปก�าจดัประมาณ 2,640 บาทต่อวนั ( 40 ลติรต่อวนั x ราคา 66 บาทต่อลติร) 
ปี 2557 ผลิต 264 วัน ท�าให้ลดต้นทุนการก�าจัดเศษสารเคลือบ 696,960 บาทต่อปี
 3.6 การจัดการด้านพลังงาน
  ปัจจบุนัพลงังานมคีวามส�าคญัอยูใ่นล�าดบัต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าทีม่คีวามต้องการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจาก
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ต้องมีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด โดย 
มุ่งเน้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมเพื่อลดการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต รวมทั้งการประมาณค่าความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานและจัดท�าแผนพัฒนาพลังงานในอนาคตด้วย
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้เป็นภารกิจหลักในการ
ด�าเนินงาน ซึ่งเน้นให้คนตราเพชรทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้
  (ก) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสายการผลิตคอนกรีตมวลเบา (AAC)
   โดยการควบคุมค่า Demand Charge ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งสายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ 
กระเบื้องคอนกรีต และในปีน้ีได้ด�าเนินการท่ีสายการผลิต AAC ซึ่งเป็นสายการผลิตใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนเวลาการใช้พลังไฟฟ้า
สูงสุดจากช่วงเวลาที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ไปใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าต�า่สุด (Off Peak) 
โดยเลือกเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบดทราย (Sand Mill) เป็นเครื่องจักรที่มีมอเตอร์ 
ที่ใช้ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด คือ 630 kW มาผลิตในช่วง Off Peak ให้มากที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
   (1) การบริหารเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้า
    โรงงาน AAC จดัเป็นผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทที ่4 กจิการขนาดใหญ่และมกีารใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of Use  Tariff)  หรอื 
อตัราค่าไฟฟ้าทีค่ดิตามช่วงเวลาของการใช้ ซึง่จดัอยูใ่นประเภทที ่2 แรงดนั 12-14 กโิลโวลต์ โดยอตัราการจดัเกบ็ค่าไฟฟ้าจะขึน้อยูก่บั 
ช่วงเวลาการใช้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
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  (2) ผลตอบแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง Off Peak
   การเดนิเครือ่งจกัร Sand Mill ในช่วง Off Peak ลดค่า Demand Charge ได้ชัว่โมงละ 630 x 1.50 = 945 บาท (ผลต่าง 
ค่าไฟฟ้าระหว่าง On Peak และ Off Peak = 3.6796 - 2.1760 = 1.50 บาท) โดย 1 วัน มี 11 ชั่วโมง ถ้าเดินเครื่องจักรในเวลา Off 
peak แทน On peak จะประหยัดได้วันละ 10,395 บาทต่อวัน (945 บาท x 11 ชั่วโมง)
 (ข) โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) แทนน�้ามันเตา
  โรงงาน AAC เดิมใช้น�้ามันเตาเป็นเช้ือเพลิงในการเผาไหม้ของ Boiler ขนาด 14 ตันต่อชั่วโมงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556  
ซึ่งส่วนประกอบของน�้ามันเตาจะมีก�ามะถันประมาณ 2% และการเผาไหม้น�้ามันเตาจะท�าให้เกิด SO

2
 ทางปล่องไอเสีย  

เกิดเขม่าด�ากับขี้เถ้าเป็นจ�านวนมากและการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะท�าให้เกิดก๊าซ CO และสูญเสียความร้อนออกสู่บรรยากาศ
จ�านวนมากพร้อมกับ SO

2
 , NO

2
 และ CO ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งมีผลกระทบกับชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเฉพาะ CO ถ้าร่างกายได้รับก๊าซน้ีจะท�าให้สมองท�างานได้ไม่ดีเท่าที่ควรท�าให้ความเร็วในการตัดสินใจ 
และความตื่นตัวของผู้ขับขีช่้าลง อีกทั้งยังพบว่าก๊าซนี้มีส่วนท�าให้เกดิโรคหัวใจและถ้ารับในปรมิาณมากจะท�าให้ถึงกับเสยีชีวิตได้ทนัที
  บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (National Gas : NG) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ส่งผลให้การเผาไหม้สมบูรณ์
สามารถลดผลกระทบด้านมลพิษในอากาศท�าให้ลดโลกร้อนได้และลดการใช้พลังงาน สรุปได้ดังนี้
  (1) การเผาไหม้ NG ให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ไม่มี Unburned Carbon ไม่เกิด CO, SO

2 
และ NO

2
 เพราะก๊าซ NG มส่ีวน

ประกอบของมเีทน (CH
4
) มากกว่า 90% โดยปรมิาตร ท�าให้ลดการผกุร่อนของเครือ่งจกัร

  (2) ไม่เกดิเขม่าด�าและขีเ้ถ้า เนือ่งจากไม่ม ีSi-Ca, AL, P และ Na เหมอืนกบัน�า้มนัเตา ไม่ต้องตดิอปุกรณ์ล้าง Heating Surface 
(Soot Blower) และอุปกรณ์เก็บขี้เถ้าท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดเขม่าด�าและขี้เถ้า
  (3) มีการติดตั้งเครื่อง Economizer ที่ทางออกท่อไอเสียเพื่อน�าความร้อนจากไอเสียมาอุ่นน�า้ป้อนเข้าเครื่อง Boiler จากเดิม
อุณหภูมิน�้าป้อนได้เพียง 99-100 ๐C แต่หลังจากติดตั้งเครื่อง Economizer สามารถเพิ่มอุณหภูมิน�้าป้อนเป็น 120-150 ๐C ท�าให้ลด
การใช้เชื้อเพลิงและลดการสูญเสียความร้อนจากปล่องไอเสีย

2533
การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ตลอดระยะเวลา 30 ปี

ติดต้ังสายการผลิตกระเบือ้งคอนกรตี CT-1  
ทีม่กี�าลังการผลิต 40,000 ตันต่อปี

ผลิตได้ประมาณ 15.23 ล้านบาทต่อปี
 (ง) โครงการผลิตสินค้าลดการใช้พลังงาน
  ปัจจุบันภาวะโลกร้อนถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องให้ความใส่ใจร่วมกัน 
แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นภาครฐั เอกชน และองค์กรต่างๆ จงึเป็นทีม่าให้ผูผ้ลติสนิค้าเริม่ตืน่ตวัหนั
มาพัฒนาประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อมแต่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco - Products) 
  บรษิทัฯ จงึได้ลงทนุสายการผลติคอนกรตีมวลเบาหรอือฐิมวลเบา โดยผ่านกระบวนการ
อบไอน�้าภายใต้ความดันสูง (Autoclaved Aerated Concrete) ที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ
บริษัท MASA จากประเทศเยอรมัน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปลอดภัยทนต่อการเผาไหม้ 
เมื่อถูกเผาไหม้ก็ไม่เป็นอันตราย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยผนังคอนกรีตมวลเบาสามารถทน 
ต่อเพลิงไหม้ได ้นานกว่า 4 ชั่วโมง ป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้ จ�ากัดบริเวณ 
ความเสยีหายของชวีติและทรพัย์สนิได้ และเมือ่ถกูเผาไฟกไ็ม่เกดิควนัหรอืสารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพ ไม่เป็นพิษต่อผู้อยู่อาศัย สามารถหยิบจับสัมผัสได้ ไม่มีส่วนผสมของสารพิษ  
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หน่วย : บาทต่อตัน

 (ค) โครงการใช้พลังงานทดแทน
  โครงการใช้พลังงานทดแทน โดยน�าพลงังานไอน�า้จากโรงผลติไฟฟ้าเอกชน
ทีม่าตัง้โรงงานตดิกบับรษิทัฯ ซึง่ไอน�า้ถอืเป็นของเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้า แต่
ยงัมคีณุสมบตัทิีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติได้ บรษิทัฯ จงึน�ามาทดแทน
การใช้ก๊าซธรรมชาต ิ (NG) เพื่อการอบสินค้า โดยน�าเข้ามาเป็นพลังงานในระบบ  
Autoclave ที ่NT-8 ถงึ NT-10 ซึง่พลงังานไอน�า้นีม้คีวามร้อนสูงกว่าทีบ่รษิทัฯ ผลิตเอง 
ท�าให้สามารถลดการใช้พลงังานจากก๊าซ NG ลงได้ประมาณ 40% ลดพนกังาน 
ท�าหน้าทีค่วบคมุห้อง Boiler ลงได้ 4 อตัรา ลดการใช้น�า้ทีใ่ช้ในการล้างท�าความสะอาด 
Boiler และลดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งเพิ่มความเสถียรมากกว่าการใช้พลังงาน 
ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต จึงน�ามาซึ่งการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  จากการเก็บข้อมลูอตัราการใช้พลงังาน ตัง้แต่เดอืน มกราคม 2555 ถงึเดอืนธนัวาคม 2556 การใช้พลงังานไอน�า้ลดลง 158.80 
บาทต่อตัน (379.95-221.15) คิดเป็น 40% หรือต้นทุนพลังงานลดลงประมาณ 14.75 ล้านบาทต่อปี (ปริมาณการผลิตไม้สังเคราะห์
ที่ NT-8 ถึง NT-10 ในปี 2557 จ�านวน 92,927 ตัน) และลดค่าแรงงานจ�านวน 4 คน เป็นเงิน 480,000 บาทต่อปี รวมลดต้นทุนการ
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แม้ถูกเผาไฟที่อุณหภูมิสูง ซ่ึงได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลจากศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยผู้ช�านาญการ ผลการทดสอบอิฐมวลเบาของบริษัทฯ สามารถทนไฟความร้อนสูงมากกว่า 1,000 ๐C ได้นานมากกว่า 
4 ชั่วโมง จึงเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และเหมาะส�าหรับเป็นที่พักอาศัย ด้วยคุณสมบัติดังนี้
  (1) มีน�้าหนักเบา สามารถลดขนาดโครงสร้าง เสา คาน ฐานราก และเสาเข็ม ก่อสร้างรวดเร็วสามารถเลื่อยตัดได้ตามขนาด 
ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถเจาะไสยึดได้ ประหยัดค่าก่อสร้าง เคลื่อนย้ายสะดวกในกรณีอาคารสูง
  (2) เป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ดูดซับเสียงสะท้อน ลดทอนความดังเสียงระหว่างห้อง จึง
เหมาะเป็นที่พักอาศัย ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ 
  (3) ไม่มีส่วนผสมของสารพิษ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิปซั่ม น�้า และส่วนผสม
พเิศษในอตัราส่วนทีเ่ป็นสตูร Cement Base มคีวามปลอดภยัในการใช้งาน อายกุารใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานได้ทกุเขตภมูอิากาศ 
ทนทานต่อแสงแดด ลม น�้า หมอก ไม่เสื่อมสภาพ คงทนแข็งแรง

ความร้อนลงได้ 841,904 เมกะจุลต่อปี คิดเป็นเงิน 0.2 ล้านบาทต่อปี
  (4) ปรบัปรงุระบบให้ความร้อนของ CL-4 โดยการหุม้ฉนวนกนัความร้อนที ่Preheat Chamber เพือ่ลดการสญูเสยีความร้อน
สามารถลดการสูญเสียความร้อนลงได้ 236,115 เมกะจุลต่อปี คิดเป็นเงิน 0.09 ล้านบาทต่อปี
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลให้การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น�า้ 
และของเสียในกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดและไม่ส่งผลกระทบหรือท�าลาย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน สรุปได้ดังนี้
 (1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น ปล่องหม้อไอน�้า ปล่องพ่นสี ไซลีน เพื่อติดตามคุณภาพ 
อากาศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 (2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนเพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ
 (3) การตรวจติดตามมลพิษทางเสียง ฝุ่น สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

 (จ) ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะ 
โลกร้อน โดยในปี 2557 คณะกรรมการจดัการด้านพลงังานได้มมีาตรการให้ฝ่ายผลิตได้ตรวจสอบและปรบัปรงุเครือ่งจกัรทีม่กีารใช้ไฟฟ้า 
จ�านวนมากเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าท�าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี สรุปได้ดังนี้
  (1) ปรับปรุงก�าลังการผลิตของสายการผลิตเยื่อกระดาษ (Cellulose Plant) จากเดิมต้องเดินเครื่อง 4 Plant ลดเหลือ 3 
Plant แต่ก�าลังการผลิตโดยรวมเท่าเดิมท�าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 660,326 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 2.3 ล้านบาทต่อปี
  (2) ปรับปรุงระบบอัดอากาศ โดยการแก้ไขจุดที่ลมรั่วในสายการผลิต FC NT และ CT ท�าให้เครื่องอัดอากาศท�างานน้อยลง 
ลดการใช้ไฟฟ้าลง 145,643 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 0.5 ล้านบาทต่อปี
  (3) ปรับปรุงระบบไอน�า้ โดยการแก้ไข Steam Trap ที่รั่วของสายการผลิต NT-9 สามารถลดการใช้ไอน�้าคิดเป็นค่าพลังงาน

 (4) การตรวจติดตามคุณภาพน�้าผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน�้าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 (5) จัดระบบบ่อพักน�้าด่างเพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน�้าและลด
มลพิษในน�า้
 (6) การก�าจดัของเสยี เศษกระเบือ้งแตก เศษซลีเลอร์ เศษน�า้มนั และขยะอืน่ๆ ได้ด�าเนนิการน�า 
ออกไปก�าจดันอกโรงงาน ซึง่ได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม พร้อมทัง้รายงานข้อมลู
ผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)

2534
การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ตลอดระยะเวลา 30 ปี

ติดตั้งสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต  
CT-2 ทีม่กี�าลงัการผลติ 50,000 ตนัต่อปี  
และเพ่ิมก�าลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี 
ในปี 2556 

ตรวจวัดคุณภาพน�้า การก�าจัดของเสียตรวจวัดคุณภาพอากาศ
รั้วโรงงาน

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่อง
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การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การท�างาน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ท�างาน

พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC   fiber/cm3 < 0.001 – 0.016   < 0.001 – 0.007   ไม่เกิน 2 

พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง   fiber/cm3 - < 0.001      ไม่เกิน 2 

พื้นที่ปั้นครอบ   fiber/cm3 0.015    0.004    ไม่เกิน 2 

พื้นที่เก็บเศษกระเบื้องแตก   fiber/cm3 < 0.001   - ไม่เกิน 2 

คลังเก็บ Chrysotile   fiber/cm3 < 0.001   0.004    ไม่เกิน 2 

ลานจ่ายสินค้า   fiber/cm3 < 0.001  - ไม่เกิน 2

ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน   mg/m3 1.23 - 9.48 1.12 – 2.43 ไม่เกิน 15 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)  mg/m3 1.00 – 4.89 0.39 – 0.50 ไม่เกิน 5 

ไซลีน   ppm 0.071 – 3.463 0.001 – 0.005 ไม่เกิน 100

บริเวณ

รายการที่ตรวจ

หน่วย

หน่วย

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2556

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2556

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557

ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐาน

ที่มา  : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
   : fiber/cm3= เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
   : mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน  

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

ฝุ่นทั่วไป (TSP)   mg/m3 12.64 23.94 ไม่เกิน  320 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์   ppm 2.70 3.00 ไม่เกิน    60 

คาร์บอนมอนอกไซด ์   ppm 10.50 12.00 ไม่เกิน   690 

ไนโตรเจนไดออกไซด ์   ppm 23.43 17.65 ไม่เกิน   200

ไซลีน   ppm 2.180 – 33.433 0.008 – 0.021 ไม่เกิน   200

รายการที่ตรวจ หน่วย ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2556

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557 ค่ามาตรฐาน

ที่มา  :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
   :  mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน 

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

ฝุ่นทั่วไป (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  mg/m3 0.155 0.130 ไม่เกิน  0.330 
ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  mg/m3 0.093 0.044 ไม่เกิน  0.120 
ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง   dB(A) 55.3 70 ไม่เกิน  70 
ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  dB(A) 1.6 4 ไม่เกิน  10 

รายการที่ตรวจ หน่วย ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2556

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557 ค่ามาตรฐาน

ที่มา  : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
   : mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,  dB(A) = เดซิเบลเอ = หน่วยวัดความดังของเครื่องวัดเสียง (Sound level meter)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จาก บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด (TUV NORD) จึงเป็นการรับประกัน
ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐานโดยได้รับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้
 • ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนส�านักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546
 • OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ได้รบัตัง้แต่ปี 2548
 • ISO 14001 : 2004  : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552
2. การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ สรุปได้ดังนี้
 • ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน
 • ปี 2551-7 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ยกเว้น
ในปี 2555 ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
 • ปี 2552 ได้รับไทยแลนด์แบรนด์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
 • ปี 2552 ได้รับโล่ห์รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับภูมิภาค จากกระทรวงแรงงาน
 • ปี 2553 ได้รับรางวัล “โรงงานสีขาว” (ต้านยาเสพติด) จากส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
 • ปี 2554-5 ได้รับประกาศนียบัตร “5S Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น) พื้นที่ส�านักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน พื้นที่ฝ่ายโลจิสติกส์และบริการลูกค้า และพื้นที่แผนกคลังพัสดุ 
 • ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 แบรนด์ “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างท่ี 
น่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร Brand Age เดือนมกราคม 2555
 • ปี 2555 ได้รบัตราสญัลกัษณ์คณุภาพ Thailand Trust Mark จาก DITP (Department of International Trade Promotion)  
กระทรวงพาณิชย์เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าช้ันเย่ียมจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างโอกาสทางการ
ตลาดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
 • ปี 2553-6 ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว ( ) อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” และ
รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 95% 

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาดังนี้

 2551 บ�าบัดอากาศ น�้าเสีย และขยะอันตราย 15.28
 2552 บ่อพักน�า้ด่าง และการก�าจัดขยะ 2.75
 2553 ท�าที่เก็บขยะรางระบายน�้าระบบเตือนภัยและท่อดูดน�้ากลับ 2.69
 2554 ระบบดักฝุ่นปูน/ดินขาว ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง และติดตั้งห้องพ่นสีรองพื้นครอบ 2.99
 2555 ระบบดักกลิ่นแอมโมเนีย ระบบดักฝุ่น บ่อรับเศษและติดตั้งหลังคาคลุมบ่อตะกอนส ี 8.07
 2556 ระบบก�าจัดกลิ่นไซลีนระบบดับเพลิงและประตูฉุกเฉิน 6.40
 2557 ระบบดักฝุ่นเครื่องใสกระเบื้อง ระบบน�้าดับเพลิง และระบบก�าจัดกลิ่นไซลีน 14.99

ปี รายการ จำานวนเงิน (ล้านบาท)

2535
การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ตลอดระยะเวลา 30 ปี

ตดิตัง้สายการผลติกระเบือ้งไฟเบอร์ซเีมนต์ 
FC-3 และ FC-4 ทีม่กี�าลงัการผลติ 100,000 
ตนัต่อปี

 • ปี 2557 ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว ( )  
อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก (Very Good)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่า
หลกัทรพัย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รบัคะแนน 86% ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัเกณฑ์การ
ส�ารวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น
 • ปี 2555 ได้รบัรางวลั “ดเีด่น” ประเภทบรษิทัจดทะเบยีนด้านผลการด�าเนนิงานในงาน 
“SET Awards 2012” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
 • ปี 2556 ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงาน 
บรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน “SET Awards 
2013” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556
 • ปี 2557 ได้รบัรางวลั “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย
ในการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ (AGM ) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 
คะแนนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-7 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)49

 “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุง
หลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อ

ถือมากที่สุด

ตราสัญลักษณ์คุณภาพ
Thailand Trust Mark

รางวัล Safety Award  

รางวัลดีเยี่ยม 
ประเภทบริษัทจดทะเบียน

ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

รางวัลสถานประกอบการ 
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

รางวัลสถานประกอบการ 
ดีเด่นด้านความปลอดภัย

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบริษัทจดทะเบียน

ด้านผลการด�าเนินงาน

รางวัล “Investors’ Choice 
Award” ประเภทการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  รางวัล 5S Award Model 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


