
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน

การจัดการด้านเศรษฐกิจ

การเปิดสาขา ไทวัสดุ, Global House, Megahome

การเยี่ยมร้านค้าต่างประเทศ  

ได้รับใบรับรอง 
ISO 9001 : 2015

รางวัลที่ ได้รับ ESG100

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ์พลังงาน

งานบ้านและสวน

ได้รับ มอก. สำาหรับสินค้ากระเบื้องคอนกรีต

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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การจัดการด้านสังคม

บ้านเพชรพอเพียง

Happy Body 
(สุขภาพดี) 

Happy 
Money

(ใช้เงินเป็น)  กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย “กฎความ
ปลอดภัยพื้นฐาน 7 
ข้อ หรือ “SHE 7 

Rules” 

Happy Heart 
(น้ำาใจงาม)  

โครงการ
ช่างหัวใจเพชร

กิจกรรม
ด้านการต่อต้าน

การทุจริต  

Happy 
Family

(ครอบครัวดี)

Happy Soul 
(ทางสงบ)

Happy Relax 
(ผ่อนคลาย)
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Happy
Society 
(สังคมดี) 

Happy Brain 
(หาความรู้)  

กิจกรรม “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้าน 



บริษัทฯ ได้ด�ำเนนิธรุกจิตลอดระยะเวลำกว่ำ 30 ปี ยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม และยดึหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีดี่  
(Good Governance) จงึก�ำหนดให้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นส่วนหนึง่ในจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกจิ (Code of Conduct) 
ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีกำรพัฒนำองค์กรเพื่อกำรเติบโต 
อย่ำงยั่งยืนให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคนตรำเพชรและสังคมตรำเพชร เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและมีควำมเป็นอยู่อย่ำงปลอดภัย 
รวมทั้งกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตไม่ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดูแลชุมชนโดยรอบให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี สร้ำงงำนและ 
สร้ำงอำชีพในชุมชน โดยกำรน�ำควำมรู้ในเรื่องช่ำงมุงหลังคำไปอบรมพัฒนำให้คนในชุมชน และเยำวชนในชุมชนให้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถน�ำไปประกอบอำชพีเลีย้งดคูรอบครวัได้ จงึเกดิโครงกำร “ช่างหวัใจเพชร” และสนบัสนนุให้พนกังำนมจีติอำสำช่วยเหลอื 
สังคมและชุมชนโดยรอบ ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรมและสร้ำงสรรค์คุณคำ่เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสืบไป

บรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ ่มผู ้ผลิตหลังคำรำยใหญ่ของประเทศ และเป็นบริษัทแรกในกลุ ่มผู ้ผลิตหลังคำที่เข้ำจดทะเบียน 

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเจตนำรมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นน�ำที่มีกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นบรรษัทภิบำล และมีจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่ำงๆ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมเช่ือมั่นและยอมรับจำก  
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ อนัจะส่งผลให้ด�ำเนนิธุรกจิด้วยควำมส�ำเรจ็ และได้จดัท�ำคูม่อืกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีดี่ เพือ่ให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนักงำนทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยถือเป็นภำระหน้ำที่ ที่ส�ำคัญของทุกคน ต้องไม่ละเลยในกำรปฏิบัติตำมหลักกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งได้จัดท�ำจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งประกำศใช้ตั้งแต่ ปี 2548 และมี
กำรปรับปรงุให้เหมำะสมอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบั มแีนวทำงปฏบิตัทิีช่ดัเจน ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกกลุม่ อนัได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง เจ้ำหนี ้พนกังำน สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยยดึหลักกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธมินษุยชน 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้องถ่ิน กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง กำรต่อต้ำนกำรทจุรติ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การด�าเนนิงานกบัผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในควำมรับผิดชอบและเคำรพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

ทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่กำรด�ำเนินธุรกิจ 
ที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจวำ่สิทธิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรคุ้มครองดูแลอยำ่งเป็นธรรม ปฏิบัติด้วย
ควำมเสมอภำค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีควำมคำดหวังต่อกำรด�ำเนินธุรกิจที่หลำกหลำย โดยบริษัทฯ จัดให้มี
กำรเสนอควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท่ีจัดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ตรงตำมเป้ำหมำย
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงก�ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
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นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ให้การด�าเนินเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ดังนี้
(1) ยึดมั่นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(2) มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(3) เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจะบริหาร

จัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
(4) ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา และปลูกฝังจิตส�านึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
(5) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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พนักงาน

ลูกค้าในประเทศ

คู่ค้า – เจ้าหนี้การค้าในประเทศ 
และต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้าต่างประเทศ

คู่ค้า – ผู้รับเหมา

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
กำรประชมุระหว่ำงผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรลกูจ้ำงทกุเดอืน จดักจิกรรมในเทศกำลต่ำงๆ 
จัดกิจกรรมควำมปลอดภัย รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่ำงๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
การรายงาน : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
ความคาดหวัง : ต้องกำรเงินเดือนและสวัสดิกำรที่ดี มีสภำพกำรท�ำงำนที่ดีและปลอดภัย
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) สร้ำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2) สร้ำงระบบกำรจ่ำยผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรม 
3) ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยในกำรท�ำงำนให้เป็นมำตรฐำน
4) พัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้แข่งขันได้ เพื่อเป็นคนดีของสังคม 
5) ก�ำหนดข้อบังคับในกำรท�ำงำนอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และพนักงำน  
6) พจิำรณำค�ำร้องทกุข์ของพนกังำน เช่น เพิม่สวสัดิกำรค่ำครองชพี กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี      
 กำรกูเ้งินฉกุเฉนิ กำรท�ำฟันในระบบประกนัสขุภำพ กำรให้เงนิช่วยเหลือกรณอีปุสมบท  
 หรือสมรส เป็นต้น
7) จัดกิจกรรมในเทศกำลต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ ตลอดทั้งปี เช่น งำนวันแม่ งำนวันเด็ก และ 
 กจิกรรมควำมปลอดภยั เพือ่ลดอบุติัเหตุในเทศกำลต่ำงๆ เช่น วันสงกรำนต์ วนัปีใหม่ เป็นต้น

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  แบบรับข้อร้องเรียนและจัดกิจกรรม ส่งเสริมกำรขำย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ำยกำรตลำด และฝำ่ยขำย
การรายงาน : กรรมกำรผู้จัดกำร
ความคาดหวัง : ต้องกำรรับสินค้ำและบริกำรที่ดีมีคุณภำพอย่ำงรวดเร็ว ทันเวลำ ในรำคำ 
ที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหำต้องได้รับกำรแก้ไขท่ีรวดเร็ว และต้องกำรพัฒนำควำมรู้ควำม
สำมำรถ ให้แข่งขันได้
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ ในรำคำที่เป็นธรรม
2) ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ เป็นที่วำงใจของลูกค้ำ
3) พัฒนำลูกค้ำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้แข่งขันได้
4) ส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำท่ีมต่ีอกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆ ทกุปี เพือ่น�ำผลส�ำรวจ 
 มำปรบัปรงุพฒันำเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำนมุง่ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
5) กำรรับข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำต้องด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อสร้ำง 
 ควำมเชื่อมั่นให้ลูกค้ำ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
กำรประชมุร่วมกับคูค้่ำ กำรเยีย่มเยอืนของคูค้่ำ กำรตรวจสอบคูค้่ำ กำรรบัข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียนทำงหนังสือ หรือ ทำง E-mail
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดซื้อ ฝ่ำยจัดกำร
การรายงาน : กรรมกำรผู้จัดกำร
ความคาดหวัง : สร้ำงควำมพึงพอใจในกำรร่วมท�ำธุรกิจ
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ด�ำเนินงำนบนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ตำมหลักสำกล อย่ำงเสมอภำค 
 และเป็นธรรม 
2) สร้ำงควำมมัน่ใจในกำรปฏบิตัติำมสญัญำ พนัธะทำงกำรเงนิ และเงือ่นไขทำงกำรค้ำต่ำงๆ 
  ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด
3) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
4) ยึดมั่นควำมเสมอภำค ควำมซื่อสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
1) กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 
2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำน เพื่อดูกระบวนกำรผลิต 
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน” 
4) เข้ำร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม  
 Opportunity Day, Thailand Focus และ Road Show ในประเทศและต่ำงประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักงำนลงทุนสัมพันธ์
การรายงาน : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และคณะกรรมกำรบริษัทฯ
ความคาดหวัง : ต้องกำรผลตอบแทนที่ดี มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม และเปิด
เผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
 1) สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
 2) สร้ำงผลตอบแทนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน
 3) เปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบญัช ีระบบ 
  กำรควบคุมภำยในที่เชื่อถือได้ ผำ่นหลำยช่องทำง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  
  สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
แบบส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ  แบบรับข้อรองเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนขำยตำ่งประเทศ ฝ่ำยขำย
การรายงาน : กรรมกำรผู้จัดกำร
ความคาดหวัง : สร้ำงควำมพึงพอใจน�ำไปสู่ควำมเชื่อมั่นในบริษัทฯ และสินคำ้ตรำเพชร
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพดีและมีอำยุกำรใช้งำนในระยะยำว
2) อบรมและสื่อสำรวิธีกำรติดตั้งสินคำ้อย่ำงถูกวิธี ให้กับผู้รับเหมำก่อสร้ำง เพื่อป้องกัน 
 ผลกระทบจำกภัยธรรมชำติในเรื่องควำมร้อนและน�้ำฝน โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อำศัย 
 อยู่อย่ำงสุขสบำยภำยใต้สินคำ้ตรำเพชร
3) ให้ควำมรูใ้นกำรจดัเกบ็สนิค้ำอย่ำงถกูวธิ ีเพือ่ลดพ้ืนทีแ่ละควำมเสยีหำยในกำรจดัเกบ็ 
4) แนะน�ำผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ 
5) รับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพสินคำ้และกำรบริกำร เพื่อน�ำมำปรับปรุงต่อไป

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
ประชมุคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (ค.ป.อ.) 
ทุกเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกประสำนงำนผู้รับเหมำ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
การรายงาน : กรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำร ค.ป.อ. และรำยงำนกำรส่งประกันสังคม  
ความคาดหวัง : ผลตอบแทนและสวัสดิกำร สิทธิลูกจ้ำง ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในกำรท�ำงำนที่ดี
แผนการพฒันาสู่ความยัง่ยนื : มุง่มัน่ให้มกีำรปฏิบตัติำมกฎหมำยสวสัดกิำรแรงงำน เพือ่ให้
แรงงำนมีสวัสดิกำรพื้นฐำนที่ดี มีควำมปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
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ผู้บริโภค

คู่ค้า – ผู้ขนส่ง 

คู่แข่ง

คู่ค้า - สถาบันการเงินและธนาคาร

สื่อมวลชน

หน่วยราชการ

ชุมชน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
กำรสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ำและบริกำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ำยกำรตลำด และฝำ่ยขำย
การรายงาน : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
ความคาดหวัง :
1) ต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่ดีมีคุณภำพ รำคำยุติธรรม 
2) ต้องกำรให้ผู้ขำยมีควำมสุภำพ มีกำรสื่อสำรวิธีกำรติดตั้งสินคำ้อย่ำงถูกวิธี 
3) ต้องกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ดี เมื่อมีปัญหำต้องได้รับกำรแก้ไขอยำ่งรวดเร็ว
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่ดีมีคุณภำพ ถูกต้อง ตรงเวลำ ในรำคำยุติธรรม 
2) จัดให้มีกำรอบรมพนักงำนขำยหน้ำร้ำน ให้มีหลักกำรขำยที่เป็นสำกล มีควำมสุภำพ  
 มีกำรสื่อสำรอยำ่งถูกวิธี
3) ดูแลกำรบริกำรหลังกำรขำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และรวดเร็ว

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
1) กำรประชุมผู้ขนส่งรำยสัปดำห์ รำยเดือน และกำรติดตำมงำนเป็นรำยวัน
2) กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรให้บริกำรขนส่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกขนส่ง ฝ่ำยโลจิสติกส์
การรายงาน : กรรมกำรผู้จัดกำร
ความคาดหวัง :
1) ได้รับคำ่ตอบแทนตรงตำมเงื่อนไข และทัดเทียมกับกิจกำรอื่นๆ 
2) ให้บรกิำรส่งมอบสนิค้ำทีม่ปีระสทิธภิำพตำมเวลำทีก่�ำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสงัคม 
3) กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรขนส่งสินค้ำ ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ โดยผู้ขนส่ง 
 ได้จัดท�ำประกันอุบัติเหตุ
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) จดัให้มรีะบบขนส่งสนิค้ำทีม่มีำตรฐำน เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
2) เปิดรับผู้ประกอบกำรขนส่งสินค้ำในพื้นที่ เปิดโอกำสให้คนภำยในชุมชนใกล้เคียงได ้
 ประกอบอำชีพขนส่ง  
3) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนขับรถส่งสินค้ำ เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำร 
 ประกอบอำชีพ
4) บริหำรจัดกำรเพื่อลดกำรใช้พลังงำน และลดอุบัติเหตุ ได้แก่
 • กำรบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขำทั้งไปและกลับ 
 • สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกำรขนส่งใช้พลงังำนทำงเลอืก เช่น NGV แทนกำรใช้น�ำ้มนั
 • ใช้กำรขนส่งทำงเรอื ซึง่จะเป็นกำรลดต้นทนุและลดปรมิำณกำรจรำจรบนท้องถนน  
  ส�ำหรบักำรขนส่งทำงรถไฟหรอืรถรำง อยูใ่นระหว่ำงกำรศกึษำและเตรยีมควำมพร้อม
 • สร้ำงจดุกระจำยสนิค้ำในภูมภิำค เพือ่ลดต้นทนุในกำรจัดส่งสนิค้ำ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
กำรประชุมตัวแทนกลุ่มธุรกิจประจ�ำเดือน ที่สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ำยกำรตลำด และส�ำนักงำนลงทุนสัมพันธ์
การรายงาน : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ด�ำเนินงำนภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ดี
2) ไม่แสวงหำข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวธิกีำรทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมำะสม
3) ไม่ท�ำลำยชือ่เสยีงของคู่แข่งขนัทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
ปรกึษำปัญหำด้ำนกำรเงนิ และกำรลงทนุ ผ่ำนส�ำนกังำนธนำคำร หรอืผ่ำนเวบ็ไซต์ของธนำคำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และฝำ่ยจัดกำร
การรายงาน : ผูช่้วยกรรมกำรผูจั้ดกำรสำยกำรบญัชแีละกำรเงิน และกรรมกำรผูจ้ดักำรข้ึนไป
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือกับสถำบันกำรเงิน และธนำคำร
2) กำรขอวงเงินสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ดี อัตรำดอกเบี้ยต�่ำ
3) ปรึกษำปัญหำด้ำนกำรเงิน และกำรลงทุน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
กิจกรรมผู้บริหำรพบสื่อมวลชน และกำรเสนอควำมคิดเห็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ำยกำรตลำด และส�ำนักงำนลงทุนสัมพันธ์
การรายงาน : ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
2) สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
3) ละเว้นกำรสื่อสำรที่เป็นเท็จ บิดเบือนควำมจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงำม

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
กำรขอควำมคิดเห็น และปรึกษำปัญหำภำษีอำกร ผ่ำนเว็บไซต์ของสรรพำกร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�ำนักงำนกฎหมำย และฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
การรายงาน : ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือกับภำครัฐ
2) ปรกึษำปัญหำภำษอีำกร เพือ่กำรช�ำระภำษอีย่ำงถกูต้องครบถ้วนผ่ำนเวบ็ไซต์ของสรรพำกร
3) ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด   
4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อตำ้นกำรทุจริต

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :
จัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
การรายงาน : ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
ความคาดหวัง : สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน สร้ำงอำชีพ และสนับสนุนคนในชุมชน
ให้มีอำชีพเพื่อควำมยั่งยืน
แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 
1) ส่งเสรมิให้เกดิกำรสร้ำงงำนในชมุชน โดยก�ำหนดนโยบำยกำรจ้ำงงำนต้องมำจำกชมุชน 
 โดยรอบเป็นหลัก 
2) เคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ 
3) ส่งเสรมิและปลูกฝังจติส�ำนกึให้พนกังำนมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงจรงิจงัและต่อเนือ่ง
4) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้ำงประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนโดยรอบ โดยจัด โครงการ  
 “ช่างหัวใจเพชร” เพือ่อบรมอำชีพช่ำงมงุหลงัคำให้คนในชมุชน น�ำไปประกอบอำชพี 
 สร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว
5) ส่งเสริมกำรสืบทอดประเพณีอันดีงำมของชุมชน เช่น งำนบุญประเพณีตำ่งๆ เป็นต้น
6) รับฟังข้อร้องเรียน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำมำพัฒนำและปรับปรุงต่อไป
7) โครงกำรเพือ่นช่วยเพือ่น สนบัสนนุและบรรเทำทกุข์เพือ่นพนกังำนในชมุชนทีป่ระสบ 
 อัคคีภัย สนับสนุนสินคำ้ตรำเพชร เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง 
8) โครงกำรช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนสินค้ำตรำเพชร  เพื่อซ่อมแซมอำคำรให้กับ 
 หน่วยงำนรำชกำร สถำนศกึษำ และวดัวำอำรำมต่ำงๆ ในชมุชนใกล้เคยีงบรษิทัฯ และ 
 ร่วมสรำ้งบ้ำนให้กับผู้ยำกไร้ เป็นต้น
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การวเิคราะห์ปัจจัยการพฒันาอย่างยัง่ยืน
คณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำกทุกหน่วยงำน ได้มีกำรประชุมหำรือ

ทบทวนประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนภำยใต้สภำวะที่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็ว จำกกำรวิเครำะห์
ปัจจยักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยพจิำรณำร่วมกบัควำมคิดเหน็จำกผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ ทีไ่ด้จดัขึน้ ซ่ึงน�ำมำประเมนิ
ร่วมกบัผลกำรประเมนิควำมเสีย่ง สรปุปัจจยักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทีมี่นยัส�ำคัญในปี 2558 ดงัแสดงในตำรำง บรษิทัฯ จงึมแีผนด�ำเนนิ
กำรเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดแต่ละปัจจัยภำยใต้หัวข้อ แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งยั่งยืน

แนวทางการด�าเนนิงานอย่างย่ังยนื 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนข้ำงต้น คณะกรรมกำร CSR จึงได้ก�ำหนด 

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้  
ยังมุ ่งเน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อกำร 
เพ่ิมผลผลติ และลดต้นทนุกำรผลติทกุกระบวนกำร เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
โดยมกีำรจดัตัง้คณะท�ำงำนชดุย่อยเพือ่รบัผดิชอบงำนในแต่ละด้ำน เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำน 
บรรลุตำมเป้ำหมำย เช่น คณะท�ำงำนจัดกำรลดผลกระทบจำกมลพิษในอำกำศ  
ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง น�้ำ ของเสียในกระบวนกำรผลิต และกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
เป็นต้น โดยสรุปดังนี้

ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ควำมรับผิดชอบต่อสินค้ำและบริกำร 
• ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
• กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม
• กำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูล 
• กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

มาก

น้อย มากส�าคัญต่อบริษัทฯ

• กำรบริหำรห่วงโซ่คุณค่ำ  
• กำรสร้ำงงำนในชุมชน 
• กำรมีส่วนร่วมพัฒนำคนในชุมชน

• กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  กำรเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนกำรผลิต
• กำรจัดกำรน�้ำ และของเสียในกระบวนกำรผลิต    
• กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
• กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดกำรใช้พลังงำน 
• กำรจัดกำรสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• กำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
• กำรอบรมพัฒนำคนตรำเพชร
• ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตรำเพชร 
• กำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

1. การจดัการด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่า 1) ปรับปรุงกระบวนกำรในห่วงโซ่คุณค่ำ 

 ได ้แก ่  วัต ถุดิบ กระบวนกำรผลิต  
 กำรบรรจุภัณฑ ์  ร ะบบกำ รขนส ่ ง  
 ตั ว แทนจ� ำ หน ่ ำ ย ในประ เทศและ 
 ต ่ำงประเทศ และผู ้บริโภค เพื่อลด 
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) ในปี 2558 เป็นปีแห่งกำรปรับปรุง 
 กระบวนกำรผลิตเพื่อลดผลกระทบ 
 ต ่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรเพิ่มผลผลิต  
 และลดต้นทุนกำรผลิตทุกกระบวนกำร  
 จำกควำมร่วมมือของพนักงำนทุกฝ่ำย 
 โดยใช้เครื่องมือ TPM, QCC เป็นต้น 

1) ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อวัตถุดิบหลักตำม  
 ISO 9001, ISO 14001 
2) ปรบัปรงุกระบวนกำรผลติเพือ่ลดมลพษิใน 
 อำกำศ ลดพลงังำน ลดของเสยี และลด 
 กำรใช้ทรพัยำกร ท�ำให้ต้นทนุกำรผลติลดลง
3) กำรใช้เครือ่งมอื TPM ช่วยลดกำรขดัข้อง 
 ของเคร่ืองจักรท�ำให้ประสิทธิผลโดยรวม  
 (OEE) เพิม่ข้ึน
4) กำรใช้เครื่องมือ QCC ลดกำรสูญเสียใน 
 กระบวนกำรผลติท�ำให้ต้นทนุกำรผลติลดลง

แนวทางการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงานการดำาเนินงาน

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อมสังคม
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1.2 สินค้าและบริการ

2.  การจัดการด้านสงัคม (Social)
2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ 
 ปลอดภัย

2.2 การดูแลคนตราเพชร

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

1) พัฒนำกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ  
 (อดำมัส) ให้มีสีสันท่ีเป็นที่ต้องกำรของ 
 ตลำดเพิ่มขึ้น
2) พัฒนำสินค้ำกลุ่มไม้สังเครำะห์ ได้พัฒนำ 
 สีสันที่โดดเด่น ลำยเสี้ยนไม้ที่เสมือนไม้  
 เช่น ไม้ฝำ ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น
3) พัฒนำสินค้ำกลุ ่มผนัง เพื่อลดกำรใช้ 
 พลงังำน โดยปัจจบุนัได้เพ่ิมควำมหลำกหลำย 
 สะดวกและง่ำยต่อกำรติดตัง้ เป็นแผ่นผนัง 
  (Wall Panel) และเคำน์เตอร์ส�ำเร็จรูป  
 (Diamond Counter) เพ่ือใช้ติดต้ังในห้องครัว 
  ห้องน�้ำ โดยไม่ต้องก่อปูน เป็นต้น

1) ทบทวนคู่มือมำตรกำรป้องกันอุบัติเหตุ  
 โดยเพิ่ม กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน 7 ข้อ  
 หรือ “SHE 7 Rules” ซึ่งพนักงำนและ 
 ผูร้บัเหมำจะต้องปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั
2) กำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยั จดักจิกรรม 
 รณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง
3) สร้ำงสภำพแวดล้อมทีด่แีละปลอดภยั เพ่ือ 
 คุณภำพชีวิตที่ดี
1) ปฏิบัติต่อแรงงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน  
 ด้วยควำมเป็นธรรม เทำ่เทียม และปฏบิตัิ 
 ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฯ  
 รวมทัง้กฎหมำยทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเคร่งครดั
2) จัดท�ำแผนกำรอบรมพนักงำนเป็นกำร 
 ล่วงหน้ำทุกระดับรำยปี
1) สังคมตรำเพชร มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรม 
 สร ้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำนเพื่อเป ็น  
 “องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)”  
 8 ด้ำน
2) ชุมชนใกล้เคียง : สร้ำงงำน และสรำ้งกำร 
 เรียนรู้ สร้ำงจิตอำสำ มีส่วนร่วมในกำร 
 พัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน

1) สินค้ำกลุม่ไม้สงัเครำะห์ เช่น ไม้ฝำ ไม้รัว้  
 และไม้พื้น มีปริมำณกำรขำยเพิ่มขึ้น 
 ในปี 2558 จ�ำนวน 7.22% 
2) สินค้ำกลุม่แผ่นผนงัและฝ้ำ เช่น อฐิมวลเบำ  
 และบอร์ด มีปริมำณกำรขำยเพ่ิมในปี  
 2558 จ�ำนวน 14.78%

1) ลดกำรเกดิอบุตัเิหตจุำก 22 ครัง้ในปี  2557  
 มำเป็น 12 ครัง้ในปี 2558 หรอืลดลง 45% 
2) ลดพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุได้ 31  
 พ้ืนที ่ตำมจ�ำนวน RMP ทีด่�ำเนนิกำรในปี 2558

1) ด้ำนกำรจ้ำงงำน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน  
 ผลประโยชน์ต่ำง  ๆดูแลให้ เท่ำเทยีมสมศักดิศ์ร ี
 ในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ขององค์กร 
2) จดัอบรมพฒันำเพ่ิมขึน้จำก 8,653 ชัว่โมง  
 ในปี 2557 เป็น 10,007 ชัว่โมงใน 2558  หรอื 
 เพ่ิมขึน้ 15%
1) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะสร้ำงเสริม 
 ควำมรกั ควำมเอือ้อำทรต่อกนั และสร้ำง 
 จติส�ำนกึของกำรช่วยเหลอื
2) จดัโครงกำร “ช่ำงหวัใจเพชร” เพือ่พฒันำ 
 อำชีพช่ำงให้คนในชุมชนและเยำวชน  
 เพ่ือสร้ำงรำยได้เป็นกำรพัฒนำชมุชนอย่ำง 
 ยั่งยืน โดยในปีนี้ได ้ร ่วมกับโครงกำร 
 พระดำบส สอนนักศึกษำให้สร้ำงบ้ำนท่ี 
 อยู ่อำศัยที่ใช้ต้นทุนต�่ำ โดยสร้ำงบ้ำน 
 ต้นแบบ “บ้ำนเพชรพอเพยีง”  
3) ปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจำคผลิตภัณฑ ์
 ช่วยเหลือชุมชนต่ำงๆ จ�ำนวน 43 รำย  
  เป็นเงนิ 1.35 ล้ำนบำท

แนวทางการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงานการดำาเนินงาน
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3. การจดัการด้านสิง่แวดล้อม (Environment)
3.1 การจัดการน�้า

3.2 การจัดการของเสีย

3.3 การจัดการฝุ่นละออง  

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

3.5 การจดัการลดการสูญเสยีของสารเคลอืบ

3.6 การจัดการด้านพลังงาน

1) ติดตั้งระบบบ่อพักน�้ำเพื่อบ�ำบัดน�้ำที่ผ่ำน 
 กระบวนกำรผลิตแล้ว ก่อนน�ำกลับเขำ้ไป 
 ใช้ใหม่
2) บริหำรจัดกำรภำวะน�้ำแล้ง หำแนวทำง 
 ป้องกันหำกมีผลกระทบต่อธุรกิจ ชุนชน  
 และสิ่งแวดล้อม 
กำรบริหำรจัดกำรของเสียตำม ISO 14000
1) ใช้ซ�้ำ เช่น ถุง ถังสี และพำเลท เป็นต้น
2) ใช้ใหม่ น�ำเศษผงฝุน่ เศษใยหนิในถงัน�ำ้ขุน่ 
 กลับมำใช้ใหม่ 
3) แปรรปูผลติภณัฑ์จำกเศษส่วนเกินมำผลติใหม่ 
4) ก�ำจดัของเสยีตำมกฎหมำย โดยกำรฝังกลบ

1)  น�ำผงฝุ่นจำกกำรไสไม้ (Groove) เช่น  
 ไม้ระแนง ไม้มอบ ไม้เชิงชำย กลับมำ 
 ใช้ใหม่ต่อเนื่อง
2)  กำรติดตั้งเคร่ืองดักฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มี 
 ฝุน่มำก เช่น ในไซโลปนูซเีมนต์ ทรำย หนิบด 
  ท�ำให ้สำมำรถน�ำฝุ ่นที่ดักจับกลับมำ 
 ใช้งำนใหม่ได้ทั้งหมด 
จั ดท� ำ ระบบบ� ำบั ดก ล่ินสำรละลำย ใน
กระบวนกำรผลิต ด้วยถำ่นกัมมันต์
กระบวนกำรผลติกระเบ้ืองคอนกรีตในปี 2558 
ขยำยผลในกำรควบคุมอัตรำกำรใช้สำรเคลอืบ
เงำในกำรพ่นบนกระเบื้องคอนกรีตโดยได้น�ำ
ล่องที่สำยกำรผลิต CT-5 และเพิ่มอีก 4 สำย
กำรผลิตได้แก่ CT-2,CT-3,CT-4 และ CT-KK 

1)  โครงกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วง On Peak  
 ที่มีค่ำไฟฟ้ำสูงกวำ่ช่วง Off Peak 2 เทำ่ 
2)  โครงกำรลดกำรใช ้ไฟฟ้ำจำกกำรใช ้ 
 หม้อแปลงให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
3)  โครงกำรลดกำรสูญเสียควำมร้อนจำก 
 ผนังอุโมงค์ 
4)  โครงกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติแทนน�้ำมันเตำ 
 ต่อเนื่อง
5)  จัดกิจกรรมดำ้นพลังงำน

1)  ลดปริมำณกำรใช้น�้ำลงได้มำกกว่ำ 50%  
 ของปริมำณกำรใช้น�ำ้ในระบบ
2)  ท�ำแผนลดกำรใช้น�้ำ ป้องกันกำรรั่วไหล 
 ของน�้ำ และขุดเจำะน�้ำบำดำลใช้ใน 
 กระบวนกำรผลิต เพื่อลดภำระน�้ำแล้ง  
 ในปี 2559
1) ถงึแม้ของเสียในกระบวนกำรผลติจะเพิม่ข้ึน 
 แต่ก็สำมำรถน�ำเศษของเสยีกลบัมำใช้ใหม่ 
 เพ่ิมขึน้ สำมำรถลดปรมิำณกำรก�ำจดัเศษ  
 153.41 ตนัต่อปี สร้ำงก�ำไรจำกกำรขำยได้ 
 เพิ่มขึ้นเทำ่กับ 266,963.24 บำทต่อปี 
2)  น�ำเศษในถงัน�ำ้ขุน่จำกกำรระบำยทิง้มำผลติ 
 แผ่นรองสนิค้ำ ท�ำให้ลดปรมิำณกำรก�ำจดั 
 ของเสียได้ 3,961 ตนัต่อปี และลดค่ำใช้จ่ำย 
 ในกำรขนย้ำยเศษเท่ำกบั 237,660 บำทต่อปี 
1) ลดฝุ ่นละอองในอำกำศ กำรตรวจวัด 
 คุณภำพอำกำศภำยใน สถำนประกอบกำร 
 อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำน
2) ลดกำรสูญเสียปูนซีเมนต์ ทรำย หินบด  
 โดยกำรตดิตัง้เครือ่งดูดฝุน่ทีช่ดุแปรงขดัผวิ 
 อลูมิเนียมพำเลทดักฝุ่นสีสำมำรถน�ำกลับ 
 มำใช้ใหม่ได้ทัง้หมด 
ลดปรมิำณไอเสยีทีเ่กดิจำกกระบวนกำรผลติได้
มำกกว่ำ 80% ท�ำให้ลดมลพษิในอำกำศ
1)  ลดปรมิำณเศษของเสยีจำกกำรผลติทีต้่อง 
 น�ำไปบ�ำบดั 11,347.26 ลติร
2) ลดต้นทนุกำรใช้สำรเคลอืบในกระบวนกำร 
 ผลิตซึ่ ง เป ็นวัตถุดิบที่มีรำคำแพงได ้  
 580,171.68 บำทต่อปี ในปี 2557 เพิม่อกี  
 0.27 ลติรต่อตนัผลติ เป็นเงนิ 680,836  
 บำทต่อปี ในปี 2558
3) ลดปัญหำมลภำวะจำกกลิน่สำรละลำยไซลนี 
 ในพ้ืนทีโ่รงงำนกระเบือ้งคอนกรตีทกุพืน้ที่ 
1)  ลดค่ำไฟฟ้ำในช่วง On Peak ซ่ึงเดมิในปี 2557  
 สำยกำรผลิตอิฐมวลเบำลดค่ำไฟฟ้ำได้  
 10,395 บำทต่อวนั ในปี 2558 ขยำยไปยงั  
 ส่วนผลติ 3 ฝ่ำยผลติไฟเบอร์ซเีมนต์ ลดได้ 
 เพิม่ขึน้อกีเป็นเงนิ 138,000 บำทต่อเดือน
2)  ลดกำรใช ้ ไฟฟ ้ำจำกกำรย ้ำยโหลด 
 หม ้อแปลง Cellulose2 ไปใช ้ กับ 
 หม้อแปลงไฟฟ้ำข้ำงเคียงสำมำรถลด 
 กำรสญูเสยีพลังงำนไฟฟ้ำ 24,500 kWh  
 ต่อปี หรอื คิดเป็นเงิน 95,400 บำทต่อปี
3)  โครงกำรลดกำรสญูเสยีควำมร้อน จำกผนัง 
 อุโมงค์ NG Infrared ของ CL7 โดยท�ำฝำปิด 
 พร้อมบุฉนวนชดุ NG Infrared สำมำรถลด 
 กำรสญูเสยีพลงังำนควำมร้อน 253,646 MJ 
  ต่อปี ลดต้นทุนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ  
 76,094 บำทต่อปี 
4)  ก๊ำซ NG มส่ีวนประกอบของมีเทน (CH

4
)  

 มำกกว่ำ 90% ไม่ท�ำให้เกิด CO SO
2
 และ  

 NO
2
 ลดมลพษิในอำกำศ ลดกำรผกุร่อน 

 ของเครือ่งจกัรต่อเนือ่ง 

แนวทางการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงานการดำาเนินงาน
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รายงานประจำาปี 2558

1.  การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Sustainable Supply Chain)
 บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินงำนทุกกระบวนกำรในห่วงโซ่คุณค่ำอย่ำงเหมำะสม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทกุกลุม่ ตัง้แต่กำรจดัซือ้จดัจ้ำง กระบวนกำรผลติ คูค้่ำธรุกจิขนส่ง และคูค้่ำในกลุม่ต่ำงๆ เช่น ตวัแทนจ�ำหน่ำยในประเทศ ต่ำงประเทศ 
โครงกำรบ้ำนจัดสรร และควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกคำ้ปลำยสุดของห่วงโซ่อุปทำน
  บริษัทฯ ได้ออกระเบียบกำรบริหำรจัดกำรในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส�ำหรับวัตถุดิบหลัก จะต้องเป็นไปตำม
ระบบมำตรฐำนและกำรควบคมุกระบวนกำร ตำม ISO 9001 และ ISO 14001 กำรรบัวตัถดุบิก่อนเข้ำกระบวนกำรผลติจะมกีำรตรวจสอบ 
คุณภำพ ทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำนคุณภำพที่ก�ำหนด เพื่อได้สินค้ำส�ำเร็จรูปที่มีคุณภำพ หลังจำกนั้นก็จะจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำ 
ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยคู่ค้ำธุรกิจขนส่งด้วยมำตรฐำนกำรจัดส่งให้ถึงมือลูกค้ำตรงตำมเวลำที่ก�ำหนด เพื่อจ�ำหน่ำยให้กับ 
ผู้บริโภคต่อไป

Raw
Materials

Manufacturing 
Process Packaging Transportation /

Storage

Supplier

Domestic and
Export

Consumer Use / 
End of Life

(ก) วัตถุดิบ (Raw Materials)
 บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจัดซ้ือวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพำะวัตถุดิบหลักจะต้องซื้อมำจำก Suppliers อยำ่งน้อย 2 รำย 

เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งกำรขำดแคลนวตัถุดบิ จงึให้ควำมส�ำคัญในกำรคัดเลอืก Supplies แต่ละรำย โดยก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืก 
Supplies รำยใหม่ ส�ำหรบัวตัถดุบิหลกั ต้องเป็นไปตำมระบบมำตรฐำนและกำรควบคมุกระบวนกำร คือต้องได้รบักำรรบัรองระบบ ISO 
9001 และ ISO 14001 ตลอดจนมีกำรตรวจประเมิน Suppliers และกำรพัฒนำคุณภำพวัตถุดิบที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ส�ำหรบั 
วตัถดุบิทรำย ผูค้้ำต้องได้รับสมัปทำนกำรขุดทรำยอย่ำงถูกต้องจำกภำครัฐ และตรวจสอบเงือ่นไขกำรให้เครดติ และกำรเปรียบเทยีบรำคำ
กับคู่ค้ำธุรกิจรำยอื่นที่มีมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งกำรตรวจรับวัตถุดิบต้องมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด ก่อนส่งเข้ำกระบวนกำร
ผลิต เพื่อให้ได้สินค้ำส�ำเร็จรูปที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด

(ข) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
  บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อกำรเพิ่มผลผลิต และกำรลดต้นทุน 

กำรผลิตทุกกระบวนกำร จำกควำมร่วมมือของพนักงำนทุกฝ่ำย โดยกำรท�ำกิจกรรมกำรบ�ำรุงรักษำแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  
(Total Productive Maintenance : TPM) และกำรท�ำกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมคุณภำพ (Quality Control Cycle : QCC) ท�ำให้
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนกำรผลิต รวมถึงกำรจัดกำร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรจัดกำรน�้ำ กำรลดมลพิษในอำกำศ ลดพลังงำน ลดของเสียในกระบวนกำรผลิต และลดกำร
ใช้ทรัพยำกร เป็นต้น 

(ค) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
 บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ เนือ่งจำกเป็นสนิค้ำวสัดกุ่อสร้ำงทีม่นี�ำ้หนักมำกแตกหกัง่ำย ดงันัน้บรรจภุณัฑ์ 

ทีใ่ช้ต้องแขง็แรง สำมำรถรองรบัน�ำ้หนกัสนิค้ำให้ถงึร้ำนค้ำและผูบ้รโิภคอย่ำงปลอดภยัและมคีณุภำพ บรรจภุณัฑ์ทีใ่ช้รวมถงึวสัดกุนักระแทก 
เพือ่ป้องกนักำรแตกหกัของสนิค้ำในกำรขนส่ง โดยมกีำรปรบัปรุงเพือ่ลดต้นทนุและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สรปุได้ดงันี้

 (1) ปรับปรงุข้ันตอนกำรปฏบิตังิำนคลงัสนิค้ำ และปรบัปรุงรปูแบบ ขนำด ของพำเลทและบรรจภุณัฑ์ต่ำงๆ เพือ่ลดกำรแตกหกั 
ให้สินค้ำถึงร้ำนค้ำและผู้บริโภคอย่ำงปลอดภัยและมีคุณภำพ

 (2) ด้ำนกำรลดต้นทนุ ก�ำหนดให้ผูข้นส่งเมือ่ขนส่งสนิค้ำให้ลกูค้ำแล้วจะต้องขนพำเลททีบ่รรทกุสนิค้ำในครัง้ก่อนกลบัคนื เพือ่
กำรใช้ช�้ำส่งผลให้ลดค่ำใช้จ่ำย ลดกำรตัดต้นไม้ ลดภำวะโลกร้อน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation / Storage)
 บริษัทฯ มีกำรพัฒนำระบบขนส่งให้มีประสิทธิภำพ เพื่อขนส่งสินค้ำให้ถึงมือลูกค้ำและผู้บริโภคด้วยควำมปลอดภัยและ 

มีคุณภำพ รวมถึงกำรดูแลผู้ขับขี่และทรัพย์สินต้องได้รับกำรคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งกำรจัดกำรระบบขนส่งเพื่อลดกำรใช้
พลังงำนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 (1) ด้านการลดต้นทุน : 
  1.1) ส่งเสริมให้ผู้ขนส่งใช้กำ๊ซธรรมชำติแทนกำรใช้น�้ำมัน เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และลดภำวะโลกร้อน
  1.2) ปรับปรุงโครงสร้ำงต้นทุนในกำรจัดส่งสินคำ้หลำยรูปแบบ จัดบรรทุกสินคำ้เต็มเที่ยว และกำรใช้รถ 2 ขำ และกำรลด

ค่ำขนส่งตำมขั้นบันไดตำมขนำด Order เป็นต้น 
  1.3) ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสำน (Multimodal Transportation) โดยใช้กำรขนส่งทำงรถและทำงเรอื ส�ำหรบักำรขนส่ง

ทำงเรอืจะขนส่งสนิค้ำไปทำงภำคใต้เพือ่ลดปัญหำกำรจรำจร ลดควำมเสีย่งกำรเกดิอบัุตเิหตบุนท้องถนน ลดระยะทำงในกำรขนส่ง และ
ลดกำรใช้พลังงำน

  1.4) ทบทวนอัตรำค่ำขนส่งท่ีจ่ำยให้กับผู้รับจ้ำงขนส่งให้สอดคล้องกับภำวะต้นทุนค่ำเช้ือเพลิงที่เปล่ียนแปลงในแต่ละช่วง
เวลำเพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

  1.5) จัดระบบกำรจัดวำงสินค้ำแต่ละชนิดบนรถขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรรทุกและลดจ�ำนวนเที่ยวในกำรขนส่ง 
ลดระยะทำงในกำรขนส่ง และลดกำรใช้พลังงำน

 (2) ด้านความปลอดภัย :
  2.1) จดักำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยัและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน ให้กบัพนกังำนขบัรถทกุคน ทัง้รถกลุม่ทีบ่รษัิทจดัส่ง และ

รถกลุม่ลกูค้ำรับสนิค้ำเอง ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และตดิตำมกำรปฏบิตังิำน ณ จดุเสีย่ง เช่น จดุขึน้ของ จดุคลมุผ้ำใบ เพือ่
ให้ผู้ท�ำงำนใช้อุปกรณ์ป้องกันอยำ่งครบถ้วนและควำมปลอดภัย

  2.2) จัดกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนและแรงงำนประจ�ำคลังสินค้ำทุกคน 
และปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรท�ำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย เช่น เครื่องมือในกำรจ่ำยสินค้ำเข้ำตู้
คอนเทนเนอร์ ส�ำหรับจัดส่งไปต่ำงประเทศ เป็นต้น

  2.3) ก�ำหนดมำตรฐำนกำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยและจัดท�ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัยในงำนบริกำร
ติดตั้งทั้งระบบ

  2.4) ก�ำหนดมำตรกำรให้ผูข้นส่งทกุรำย ต้องท�ำประกนัอบุตัเิหตใุห้กบัผู้ขับขีแ่ละทรพัย์สิน เพือ่ลดควำมเส่ียง ลดกำรสญูเสยี 
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งกำรใช้ชีวิตอยำ่งปลอดภัยและมีสุขภำพชีวิตที่ดี 

  2.5) จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้กับพนักงำนบริกำรขนส่ง เพื่อเป็นกำรดูแลสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน และป้องกัน
โรคจำกกำรท�ำงำนได้ รวมทั้งสร้ำงขวัญและก�ำลังให้กับผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรดูแล เอำใจใส่เช่นเดียวกับพนักงำนประจ�ำของบริษัทฯ

  2.6) ก�ำหนดมำตรกำรตรวจสภำพรถขนส่งในสงักดัเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ให้มรีถขนส่งทีม่สีภำพพร้อมใช้งำน ได้อย่ำงปลอดภยั
อยู่เสมอพร้อมจัดท�ำมำตรฐำนรถ เพื่อสื่อถึงภำพลักษณ์ที่ดี ในกำรขนส่งสินคำ้

 (3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน : ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนได้จัดท�ำ Kaizen OPL และ QCC เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนและลดต้นทุนกำรจัดส่ง

(จ) ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)
 ตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศมีมำกกวำ่ 700 สำขำ และอีก 6,000 Outlets ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทน

จ�ำหน่ำย กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มโครงกำรบ้ำนจัดสรร ส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศมีมำกกว่ำ 10 ประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นประเทศกลุ่ม CLMV ซ่ึงตัวแทนจ�ำหน่ำยทุกกลุ่มได้รับกำรดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตรำเพชร มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
ผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม ให้ค�ำปรกึษำเมือ่ประสบปัญหำทำงธรุกจิ รวมทัง้มแีผนกำรฝึกอบรมพฒันำในเรือ่ง
ต่ำงๆ ที่จะเพิ่มควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แข่งขันได้ สรุปได้ดังนี้

 (1) กำรอบรมพัฒนำในเรื่องของกำรจัดเก็บสินค้ำให้มีระเบียบ เพื่อกำรใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ สะอำด และสะดวกในกำร
ค้นหำสินค้ำ รวมทั้งลดฝุ่นละอองในกำรจัดเก็บสินคำ้และลดมลพิษในอำกำศ

 (2) กำรอบรมพฒันำพนกังำนขำยหน้ำร้ำนให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ตลอดจนเพิม่ทักษะกำรขำยสินค้ำเพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน

 (3) กำรอบรมพัฒนำในกรณีที่ออกสินค้ำใหม่ เช่น กำรออกสินค้ำอิฐมวลเบำได้จัดกำรอบรมพัฒนำตัวแทนจ�ำหน่ำย ในชื่อ
โครงกำร “โมบายอฐิมวลเบา” เป็นกำรจดัอบรมให้ตวัแทนจ�ำหน่ำยและช่ำงส่วนภมูภิำค ให้ทรำบถงึระบบผนงัเบำ วธิกีำรตดิตัง้ และ
ประโยชน์จำกกำรใช้อิฐมวลเบำ

  (4) บริษัทฯ ได้ประเมินควำมพึงพอใจจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยทั่วประเทศ พบว่ำตัวแทนจ�ำหน่ำยมีควำมภักดีต่อตรำสินค้ำและ
บริษัทฯ จำกสินคำ้ที่หลำกหลำยและตรำสินคำ้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ตลอดจนกำรให้บริกำรติดตั้งและบริกำรหลังกำรขำยอย่ำงเป็น
ระบบ
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(ฉ) ผู้บริโภค (Consumer Use / End of Life)
 บรษิทัฯ มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคซ่ึงเป็นผูม้ส่ีวนได้เสียกลุม่สุดท้ำยในห่วงโซ่ธรุกจิ ทีซ่ือ้สินค้ำตรำเพชรไปใช้งำน โดยจัดท�ำ

แบบสอบถำมถึงควำมพึงพอใจต่อสินค้ำตรำเพชร โดยสรุปผู้บริโภคต้องกำรสินคำ้ที่มีคุณภำพ รำคำที่เป็นธรรม และได้รับบริกำรหลัง
กำรขำยที่รวดเร็ว รวมท้ังได้รับกำรแนะน�ำเก่ียวกับวิธีกำรใช้สินค้ำที่ถูกต้อง ดังนั้นกำรส่ือสำรด้ำนกำรตลำดที่ได้จัดท�ำเพื่อประโยชน์
สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

 (1) ฉลากสนิค้า กำรให้ข้อมลูผลติภณัฑ์บนฉลำกสินค้ำอย่ำงละเอยีด แจ้งช่ือสินค้ำ ขนำด ส ีรุน่ ลวดลำย อย่ำงชดัเจนบนฉลำก
ติดบนผลิตภัณฑ์ รวมท้ังกำรจัดแสดงสินค้ำตำมร้ำนค้ำตัวแทนจ�ำหน่ำย ข้อควรระวังในกำรกองเก็บสินค้ำลงบนฉลำก หรือใบแทรก 
ที่แนบกับสินค้ำ

 (2) ข้อมูลการติดตั้ง กำรจัดทีมผู้เชี่ยวชำญในกำรให้บริกำรข้อมูลสินคำ้และบริกำร ผ่ำนทำง Call Center เพื่อให้ลูกค้ำได้รับ
บริกำรอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้หน่วยงำนวิจัยและพัฒนำ ได้จัดท�ำเอกสำรแนะน�ำวิธีติดตั้งน�ำส่งไปพร้อมสินคำ้อย่ำงชัดเจน

 (3) การส่ือสาร กำรจัดบูธแสดงสนิค้ำท่ีก่อสร้ำงด้วยผลติภณัฑ์ตรำเพชรทัง้หลัง เพือ่ให้ผูบ้รโิภคทรำบถงึวธีิกำรใช้งำนของสนิค้ำ
และสำมำรถเลือกชมสินค้ำจริงได้ที่ร้ำนคำ้ตัวแทนจ�ำหนำ่ยตรำเพชร และจัดท�ำโบว์ชัวร์ที่แสดงข้อมูลสินค้ำและบริกำรไว้อย่ำงชัดเจน 

 (4) ช่องทางการสื่อสาร ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ซึ่งเป็นช่องทำงที่ผู้บริโภคสำมำรถเลือกชมสินคำ้และ
ค�ำนวณค่ำใช้จำ่ยได้ด้วยตัวเอง

 โดยในรอบปี 2558 บรษิทัฯ มข้ีอร้องเรยีนทีไ่ม่เป็นสำระส�ำคญัอนัเกดิจำกกำรใช้ผลติภณัฑ์ตรำเพชร ซึง่ทกุกรณไีด้รบักำรดแูล
แก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค อีกทั้งกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร ที่ถูกต้อง และเพียงพอ ก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรทั้งผู้
ผลิตและผู้บริโภค 

1.2 สินค้าและบริการ
 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงำนภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ” โดยมุ่งม่ันที่จะผลิตสินคำ้ท่ีมี

คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด อำทิเช่น กระเบื้องหลังคำ แผ่นผนังและฝ้ำ ไม้สังเครำะห์ รวมทั้งสินค้ำประกอบกำรติดตั้งหลังคำ
และสินค้ำโครงสร้ำงบ้ำนพร้อมให้บริกำรถอดแบบและติดตั้งหลังคำ เพื่อเป็นทำงเลือกที่ดีกว่ำด้ำนวัสดุก่อสร้ำงและบริกำรภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำ ตรำเพชร ตรำหลังคำ ตรำอดำมัส และตรำเจียระไน ประกอบด้วยสินค้ำและบริกำร 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

 (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
  1.1) กลุ่มหลงัคำไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบือ้งลอนคู่ กระเบ้ืองลอนเลก็ กระเบือ้งจตลุอน กระเบือ้งเจยีระไน และครอบ เป็นต้น
  1.2) กลุ่มหลงัคำคอนกรตี ได้แก่ กระเบือ้งคอนกรตีแบบลอน “CTเพชร” และกระเบือ้งคอนกรตีแบบเรยีบ “อดำมสั” และครอบ เป็นต้น
 (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝำ้ “ไดมอนด์บอร์ด” และอิฐมวลเบำ “ไดมอนด์บล็อก” เป็นต้น
 (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝำ ไม้ระแนง ไม้เชิงชำย ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น
 (4) กลุ่มสินค้าพิเศษ ประกอบด้วยกลุ่มสินคำ้ ดังนี้
  4.1) กลุ่มสนิค้ำประกอบกำรตดิตัง้หลงัคำ ได้แก่ ฉนวนกันควำมร้อน แผ่นสะท้อนควำมร้อน แผ่นปิดชำยกันนก สีทำปนูทรำย เป็นต้น
  4.2) กลุ่มสินคำ้โครงสร้ำงของบ้ำน ได้แก่ โครงหลังคำส�ำเร็จรูป โครงอเส แป และแผ่นยิปซั่มบอร์ด เป็นต้น
 (5) การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคา ประกอบด้วยโครงหลังคำส�ำเร็จรูป หลังคำและกลุ่มไม้สังเครำะห์ 

จำกทีมงำนทีม่คีวำมช�ำนำญและทมีตดิตัง้ทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมและทดสอบจำกบรษิทัฯ เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำว่ำเมือ่ซือ้สินค้ำ
ของบริษัทฯ แล้ว จะได้รับบริกำรติดตั้ง และบริกำรหลังกำรขำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ สรุปได้ดังนี้

  5.1) กำรบริกำรติดต้ังจำกส่วนกลำง ประจ�ำที่โรงงำนสระบุรี เป็นช่ำงที่มีควำมช�ำนำญ โดยปกติจะติดตั้งงำนโครงกำร 
บำ้นจัดสรรตำ่งๆ เป็นต้น

  5.2)  กำรบรกิำรตดิตัง้ส่วนท้องถิน่ ประจ�ำร้ำนตวัแทนจ�ำหน่ำยทัว่ประเทศ โดยช่ำงท้องถิน่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมและทดสอบ
ควำมรูแ้ละทกัษะกำรตดิตัง้หลงัคำ โครงหลงัคำ และกลุม่ไม้สังเครำะห์ อย่ำงมอือำชีพ สำมำรถน�ำไปแนะน�ำให้ควำมรูก้บักลุม่ช่ำงรำยอ่ืนๆ  
ในท้องถิ่นได้ เป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะน�ำวิธีกำรควบคุมกำรก�ำจัดเศษที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำน
ได้อย่ำงถูกวิธี เป็นกำรช่วยลดมลพิษในอำกำศได้อีกวิธีหนึ่ง

 (6) การพัฒนาสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  6.1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเครำะห์ ได้พัฒนำควำมหลำกหลำยที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด ให้แตกต่ำงจำกคู่แข่ง  

โดยเน้นในเร่ืองของสสัีนทีโ่ดดเด่น ลำยเสีย้นไม้ทีเ่สมอืนไม้จรงิ ควำมแขง็แรงทนทำน และรำคำทีเ่ป็นธรรม เช่น ไม้ฝำ ไม้รัว้ และไม้พืน้ เป็นต้น 
  6.2) กลุ่มสนิค้ำผนงั ได้พฒันำสนิค้ำเพือ่ลดกำรใช้พลังงำน โดยเพ่ิมสำยกำรผลิตคอนกรตีมวลเบำหรอือฐิมวลเบำ ซึง่เป็นสินค้ำ

ทีเ่ป็นฉนวนกันควำมร้อน ทนไฟ ไม่กกัเก็บควำมร้อนไว้ในตวับ้ำน ดดูซบัเสียงสะท้อน ลดทอนควำมดงัเสียงระหว่ำงห้อง จงึเหมำะเป็นทีพั่ก
อำศยั ช่วยประหยดัพลงังำน และลดค่ำไฟฟ้ำจำกกำรใช้เครือ่งปรบัอำกำศ ในปัจจบุนัได้เพิม่ควำมหลำกหลำย สะดวกและง่ำยต่อกำรตดิตัง้ 
เป็นแผ่นผนงั (Wall Panel) และเคำน์เตอร์ส�ำเรจ็รปู (Diamond Counter) เพือ่ใช้ตดิตัง้ในห้องครัว ห้องน�ำ้ โดยไม่ต้องก่อปนู เป็นต้น 
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รวม พนักงาน ผูรับเหมา

 

2. การจัดการด้านสังคม (Social)
2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของคนตรำเพชร ผู้รับเหมำ ผู้ขนส่ง และผู้มำเยือนอยำ่งต่อเนื่อง โดยจัดตั้ง

คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (ค.ป.อ.) ร่วมกบัส่วนงำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภัย 
(SHE) ได้จัดท�ำคู่มอืมำตรกำรป้องกนัอบุตัเิหต ุกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภยั จดักิจกรรมรณรงค์ลดพฤตกิรรมเสีย่ง อนัเป็นสำเหตหุลกั
ของกำรเกิดอุบัติเหตุ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจ�ำปี โดยในปี 2558 ได้เพิ่ม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules” 
ส่งผลให้คนตรำเพชรเกดิกำรตืน่ตวัมส่ีวนร่วมช่วยกันป้องกนัอบุตัเิหต ุซึง่ผลจำกควำมพยำยำมในกำรด�ำเนนิงำนในเรือ่งควำมปลอดภัย
อย่ำงจริงจัง ท�ำให้ในปี 2558 สำมำรถลดกำรเกิดอุบัติเหตุจำก 22 ครั้งในปี 2557 มำเป็น 12 ครั้งในปี 2558 หรือลดลง 45%  
และมีชั่วโมงท�ำงำนที่ไม่มีอุบัติเหตุหยุดงำนสะสมสูงสุด 2,069,808 ชั่วโมงคนท�ำงำน

กำรลดพืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหต ุโดยควำมร่วมมอืของทกุฝ่ำยในกำรประเมนิและปรับปรงุสภำพพืน้ท่ีกำรท�ำงำนสำมำรถลดพืน้ที่
เสีย่งต่อกำรเกิดอบุติัเหตไุด้ 31 พืน้ที ่ตำมจ�ำนวน RMP (Risk Management Plan) ทีก่�ำหนดในปี 2558 เพือ่ให้เป็นสภำพแวดล้อมทีด่ี
และปลอดภยั

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์รำยงำนเหตุกำรณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือ “Near Miss Report” ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกเจ้ำของ
พื้นที่เป็นอย่ำงดี โดยมีกำรรำยงำนเข้ำมำถึง 886 รำยกำร ซ่ึงหน่วยงำน ค.ป.อ. ได้ร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ในกำรจัดกำรลด  
Near Miss ให้เป็นพื้นที่ที่มีควำมปลอดภัย

รวมถงึกำรจดักจิกรรมรำยงำนพฤตกิรรมเสีย่ง โดยก�ำหนดให้แต่ละพืน้ทีต่ัง้เป้ำหมำยรำยงำนพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภัย  มำให้หน่วยงำน 
ค.ป.อ. เพือ่น�ำไปศกึษำประกอบจดัระเบียบควำมปลอดภยัเพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่ง

 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
 2558  12 6 6 5 1 - 6 6

แยกตามความรุนแรงผู้รับเหมาแยกตามกลุ่มสถิติอุบัติเหตุ
(หน่วย : คน)

ผู้รับเหมาพนักงานรวม
หยุดงานซ่อมสร้างขนส่งผลิต

ซ่อมบำารุง ไม่หยุดงาน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาดังนี้
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2122 22

13
10 11

14 15
20

9

2

20

34

25
22

13 12

6 6
910

25522552 25532553 25542554 25552555 25562556 25572557 25582558

22 22 21

34

14
10 1012 12

6 6

20
15

25
22

11
8

111011
14

หน่วย : คน

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

11

11 8

14 10

11 14 10 10
6
6

1212

2225

34

2122 22

15
20



32

รายงานประจำาปี 2558

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ 
(ก) จัดท�าคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ  
 คณะกรรมกำร ค.ป.อ. และส่วนงำน SHE ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุในกำรท�ำงำน เช่น กำรเข้ำพื้นที่ชั้นใน
ของฝ่ำยผลิต กำรติดตั้งหลังคำ กำรติดตั้งโครงหลังคำในที่สูง กำรขึ้น-ลงสินค้ำและกำรคลุมผ้ำใบบนรถบรรทุก จึงก�ำหนดให้มีกำร 
จดัประชุมด้ำนควำมปลอดภยักบัพนกังำนและผูร้บัเหมำอย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมท้ังได้มกีำรทบทวนคูม่อืมำตรกำรป้องกนัอบุตัเิหต ุโดยเพิม่ 
กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules” ซึ่งก�ำหนดให้มีพื้นที่ชั้นใน (พื้นที่โรงงำน) ที่พนักงำนและผู้รับเหมำจะต้อง
เคร่งครัดต่อกำรปฏิบัติตำมกฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน 7 ข้อนี้ ดังนี้

(1) กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน เรื่อง กำรแต่งกำย
(2) กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน เรื่อง กำรสวมใส่รองเท้ำนิรภัย
(3) กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน เรื่อง กำรสวมใส่หมวกนิรภัย
(4) กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน เรื่อง กำรสูบบุหรี่
(5) กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน เรื่อง ระดับแอลกอฮอล์
(6) กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน เรื่อง กำรใช้รถจักรยำน
(7) กฎควำมปลอดภัยพื้นฐำน เรื่อง กำรใช้โทรศัพท์ กำรฟังเพลง และกำรใส่หูฟัง
รวมทัง้กำรอบรม กฎความปลอดภยัพ้ืนฐาน 7 ข้อ หรอื “SHE 7 Rules” เพือ่เป็นกำรสร้ำงจติส�ำนกึควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำน 

ผู้รับเหมำ และบุคคลภำยนอกที่เขำ้มำติดต่อในพื้นที่ชั้นในของโรงงำนต้องปฏิบัติอยำ่งเคร่งครัด 
(ข) จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมกำร ค.ป.อ. และส่วนงำน SHE ได้ร่วมกันจัดกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยกับพนักงำนที่รับผิดชอบ ในแต่ละพื้นที่ หรือ 
ที่เรียกวำ่ “Talk & Train” สรุปได้ดังนี้

(1) มีกำรประชุมพูดคุยและอบรมดำ้นควำมปลอดภัยก่อนเริ่มงำนในช่วงเชำ้ (Safety Talk) 
(2) กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และผู้รับเหมำที่เข้ำงำนใหม่ในเรื่องกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย 100% 
(3) กำรสรำ้งจิตส�ำนึกควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน มีกำรอบรมดังนี้ 
จัดกำรอบรมบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร ค.ป.อ. และกำรอบรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ได้แก่ กำรใช้งำนเครน กำร

ขับขี่รถยนต์ กำรขนส่ง กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรดับเพลิงเบื้องต้น กำรประชุมหำรือด้ำนควำมปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีกำรบันทึก
ชั่วโมงกำรอบรมควำมปลอดภัยทั้งโรงงำนไม่ต�่ำกวำ่ 60,000 ชั่วโมงท�ำงำน โดยเฉพำะส่วนผลิตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ มี
กำรอบรมไม่ต�่ำกว่ำ 30,000 ชั่วโมงท�ำงำน

กราฟแสดงชั่วโมงการ Talk into safety Awareness ปี 2558
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(ค) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 คณะกรรมกำร ค.ป.อ. และส่วนงำน SHE ได้ร่วมกันจัดกำรฝึกอบรมกำรตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

กรณีถุงใยหินแตก กรณีสำรเคมีรั่วไหล และกำรฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เป็นต้น 
(ง) กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
 คณะกรรมกำร ค.ป.อ. และส่วนงำน SHE ได้จัดกิจกรรมในเทศกำลตำ่งๆ ตลอดทั้งปี เพื่อรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัย และลด

อุบัติเหตุอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้คนตรำเพชรเกิดกำรตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ  สรุปได้ดังนี้
 (1) กิจกรรม “SHE LOVE YOU” “SHE รักชีวิตคุณ ปี 4” : รณรงค์ควำมปลอดภัยในเทศกำลเดือนแห่งควำมรัก วันที่ 12 

กุมภำพันธ์ 2558 เพื่อรณรงค์ให้คนในองค์กรรู้จักรักชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุ 
  (2) กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” (Kiken Yoshi Training : กำรอบรมย�้ำเตือนเพื่อหยั่งรู้อันตรำย) : รณรงค์ส่งเสริมและ

บอกเล่ำเรื่องรำวควำมปลอดภัยไม่ต�่ำกวำ่ 12 พื้นที่ต่อสัปดำห์ รวมแล้วไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 ครั้งต่อปี
(จ) กิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงจิตส�ำนึกรักษำสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจำกผู้บริหำรซึ่งเป็นผู้น�ำดำ้นควำมคิด ก�ำหนด

แนวทำง มีกำรอบรมพฒันำด้ำนสิง่แวดล้อม และมกีำรส่ือสำรให้พนกังำนทกุคนได้รบัรูแ้นวทำงกำรบรหิำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อม โดย
ในปี 2558 ได้เรยีนเชญิตัวแทนจำกแต่ละฝ่ำยเข้ำร่วมจดันทิรรศกำรวนัสิง่แวดล้อมโลก โดยมุง่เน้นกำรให้ควำมรู ้รณรงค์ส่งเสรมิให้คน
ตรำเพชรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลังงำน ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกจำกทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี

2.2 การดูแลคนตราเพชร
 บริษัทฯ เชื่อวำ่คนตรำเพชร มีศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจสู่ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นกำรพัฒนำสังคมคนตรำเพชรให้มี

คุณภำพชีวิตท่ีดีและมีควำมเป็นอยู่อย่ำงปลอดภัยจึงเป็นภำรกิจหลักที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงควำมส�ำคัญด้ำน
อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพรำะเชื่อวำ่อุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำน 
เป็นเรื่องที่สำมำรถป้องกันได้ด้วยกำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย และควำมร่วมมือของทุกคนในองค์กร

 (ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร
  กำรอบรมพัฒนำคนตรำเพชร ให้มีควำมรู้ ทักษะ และมีศักยภำพในกำรท�ำงำนมำกขึ้น เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ภำยใน 

โดยมีกำรวำงแผนกำรอบรมพัฒนำล่วงหน้ำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำนและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมุ่งเน้นกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำนเพื่อกำรเพิ่มผลผลิต กำรสร้ำงจิตส�ำนึกของควำมปลอดภัยในกำร
ท�ำงำน กำรสร้ำงจติส�ำนกึของกำรรกัษำสิง่แวดล้อม และกำรสร้ำงจติส�ำนกึของกำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ ซึง่มผีลกระทบต่อกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ โดยในปี 2558 มีกำรอบรมพัฒนำเพิ่มขึ้น 15% จำกปีก่อน สรุปได้ดังนี้

Productivity Improvement 2,169 2,455 6 6 1,203
Standard System (ISO) 1,407 444 11 11 1,065
Human Resource Development 825 2,373 12 13 720
Technical Training  1,107 1,140 28 28 1,878
Safety  468 534 12 25 4,139
Energy  - - 10 11 558
Others  828 1,707 6 6 444
รวม  6,804 8,653 85 108 10,007

ปี 2558
ประเภทหลักสูตร จำานวน

รุ่น
จำานวน

ชั่วโมงอบรม
จำานวน

หลักสูตร

ปี 2556
ชั่วโมง
อบรม

ปี 2557
ชั่วโมง
อบรม
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(1) การสร้างจิตส�านึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
 บริษัทฯ ได้วำ่จ้ำง บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้งแอนด์ คอนเซำท์ติ้ง จ�ำกัด เข้ำมำเป็นที่ปรึกษำแนะน�ำกำรด�ำเนินกิจกรรม TPM 

โดยจัดกำรฝึกอบรมให้คนตรำเพชรทุกระดับตั้งแต่ผู ้บริหำรจนถึงระดับปฏิบัติกำร ได้แก่ หลักสูตร TPM, Kaizen, 5ส และ  
Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งคนตรำเพชรสำมำรถน�ำเครื่องมือตำ่งๆ ในแต่ละหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำน รวมไปถึงกำรลดต้นทุนกำรผลิต สรุปได้ดังนี้

 1.1) TPM (Total Productive Maintenance) : เป็นระบบกำรบ�ำรงุรกัษำแบบทวผีลทีท่กุคนมส่ีวนร่วม ผ่ำนกจิกรรมกลุ่มย่อย  
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของเครื่องจักร ลดควำมเสียหำยของเครื่องจักร ลดกำรสูญเสียในกระบวนกำรผลิต และลด
อุบัติเหตุ (Zero Accident, Zero Defect และ Zero Failure) โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำพนักงำนให้มีศักยภำพ ทักษะ และจิตส�ำนึก 
เกีย่วกบักำรดแูลเคร่ืองจกัรทีต่นปฏบิตังิำน เพือ่ให้เป็นผูเ้ชีย่วชำญสำมำรถใช้งำนและบ�ำรงุรกัษำเครือ่งจกัรให้มปีระสิทธภิำพสูงสุดอนัก่อให้ 
เกดิประโยชน์กบัผลกำรด�ำเนนิงำนขององค์กร จึงจดัให้มกีำรอบรมอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2553 หลกัสตูรทีอ่บรม ได้แก่ Autonomous 
Maintenance, Focus Improvement, Overall Equipment Effective และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งได้รับควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกพนักงำนทุกฝำ่ย 

 1.2) OEE (Overall Equipment Effectiveness) : เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรท�ำงำนของเครื่องจักร 
ซึ่งมีตัวแปรหลัก 3 ค่ำ ได้แก่ อัตรำกำรเดินเครื่อง ประสิทธิภำพกำรเดินเครื่อง และอัตรำคุณภำพ โดยก�ำหนดให้ ฝ่ำยผลิตจะต้อง 
วัดค่ำ OEE ทุกเดือนเป็นรำยเครื่องจักร เพื่อน�ำมำประเมินประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ตัวอย่ำงดังนี้

โรงงำน FC  % 88 89 83 92 87
โรงงำน CT  % 89 89 86 89 90
โรงงำน AAC  % - - - 70 68

โรงงำน FC  ล้ำนบำท 51 40 44 46 50
โรงงำน CT  ล้ำนบำท 41 35 35 30 31
โรงงำน AAC  % - - - 2 2

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2556

ปี 2556

รายการ
OEE

รายการ
Losses

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมาย

BM

BM

ทำาได้จริง

ทำาได้จริง

ทำาได้จริง

ทำาได้จริง

หน่วยวัด

หน่วยวัด

ที่มา : BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา, FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต และ AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา   

ที่มา : BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา, FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต และ AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา

 1.3) ความสูญเสีย (Losses) : กำรลดควำมสูญเสีย ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิต โดยกำรส�ำรวจและค้นหำควำมสูญเสียตั้งแต่
เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร ตลอดจนกำรระดมสมองเพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงควำมสูญเสียที่เกิดขึ้น และในปี 2558 ได้ขยำยผลไปยัง
พื้นที่คลัง เพื่อลดควำมสูญเสียที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรคลัง ตัวอยำ่งดังนี้ 
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 1.6) Quality Control Circle (QCC) : เป็นกจิกรรมกลุม่ควบคมุคณุภำพ เพ่ือปรบัปรงุคณุภำพในกำรท�ำงำน โดยใช้วธิกีำรและ 
ขั้นตอนกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดหลักสูตร QCC Story มีกำรเผยแพร่ผลงำนกิจกรรมกลุ่ม QCC บนอินทรำเน็ต
ของบริษัทฯ ซึ่งพนักงำนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวเพื่อน�ำไปปรับใช้กับงำนของตนเอง โดยในปีนี้ ได้เน้นกำรท�ำกิจกรรมกลุ่ม 
QCC หลำยโครงกำรซึ่งสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้เพิ่มขึ้น 

 1.7) QCC Award ประจ�าปี 2558 : กำรจัดประกวด QCC Award ประจ�ำปี เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำน ทุกระดับ แสดงควำม
สำมำรถและพัฒนำศักยภำพในกำรน�ำเสนองำนเพื่อลดปัญหำและเพิ่มคุณภำพในกำรท�ำงำน โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกทีมท่ีสำมำรถ 
ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนมำกที่สุด ใน 2558 มีกำรจัดประกวดผลงำน 2 ครั้ง ดังนี้

   ครั้งที่ 1 มีผู้ประกวด 14 ทีม ผลกำรประกวดแบ่งเป็น 4 รำงวัล ดังนี้
   • รางวัลที่ 1 เรื่องลดเวลาการล้างถังผสมวัตถุดิบ (Mixing) ของอิฐมวลเบา
    ปัญหา : ใช้เวลำกำรล้ำงถังเพื่อลดกำรอุดตันในระบบ 80 นำทีต่อวัน (Standard Time 60 นำทีต่อวัน)
    วัตถุประสงค์ : เพื่อลดเวลำกำรลำ้งถังวัตถุดิบ (Mixing) 
    การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : วิเครำะห์โดยใช้แผนภูมิ Why-Why Analysis
    การแก้ไขปัญหา : ก�ำหนดมำตรกำรและแผนงำนในกำรปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้
    1) ปรับระดับวำล์วในถังให้สูงขึ้น ต่อท่อยำงให้ถึงระดับของวัตถุดิบที่ผสมป้องกันเศษปูนเกำะที่วำล์ว
    2) ตัดต่อท่อออกเป็นช่วงๆ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรถอดท�ำควำมสะอำด
    3) ปรับทิศทำงกำรระบำยอำกำศของท่อระบำยอำกำศ แก้ไขปัญหำท่อตัน
    การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : จำกกำรติดตำมวัดผลทุกวัน ตั้งเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 2558 สำมำรถลด 

เวลำกำรลำ้งถังจำก 80 นำทีต่อวัน เป็น 50 นำทีต่อสัปดำห์ สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ 1.78 ล้ำนบำทต่อปี
   • รางวัลที่ 2 : เรื่องลดค่ำชดเชยกำรขนส่ง ลดคำ่ใช้จ่ำยได้ 222,800 บำทต่อปี
   • รางวัลชมเชย 1 : เรื่องลดกำรสูญเสียสำรเคลือบ ลดคำ่ใช้จ่ำยได้ 577,200 บำทต่อปี
   • รางวัลชมเชย 2 : เรื่องลดปัญหำกำร Pack กระเบื้องคอนกรีต เอียง ลดค่ำใช้จ่ำยได้ 3,000 บำทต่อปี
   ครั้งที่ 2 มีผู้ส่งผลงำน 10 ทีม ผลกำรประกวดแบ่งเป็น 4 รำงวัล ดังนี้
   • รางวัลที่ 1 เรื่อง การลดต้นทุนค่าอะไหล่ขึ้นรูปกระเบื้องคอนกรีต
    ปัญหา : ค่ำซ่อมบ�ำรุงในปี 2557 มีค่ำใช้จ่ำยสูงมำก จำกกำรติดตำมและวิเครำะห์ค่ำซ่อมบ�ำรุงที่เพ่ิมขึ้นนั้น  

     มำจำกกำรเบิกอะไหล่ขึ้นรูปกระเบื้องคอนกรีต (Extruder Box) เป็นหลัก จึงมีแนวคิดในกำรหำวิธีในกำรลดค่ำ 
     ซ่อมบ�ำรุงลงและยืดอำยุกำรใช้งำนของอะไหล่ให้นำนขึ้น แต่ยังคงรักษำคุณภำพของกระเบื้องเป็นหลัก

    วัตถุประสงค์ :
    1) เพื่อลดต้นทุนค่ำซ่อมบ�ำรุง ให้สอดคล้องกับนโยบำยฝำ่ยผลิตกระเบื้องคอนกรีต
    2) เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนอะไหล่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงขึ้น (Wall Widia)

 1.4) OPL (One Point Lesson) : เป็นเครื่องมือในกำร
สือ่สำรถ่ำยทอดควำมรูจ้ำกพนกังำนให้กบัเพ่ือนพนกังำนในแต่ละ
หน่วยงำน เพือ่ลดขัน้ตอนแต่เพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน โดยใน
ปี 2558 มีกำรท�ำ OPL จ�ำนวน 2,238 เรือ่ง เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน 4% 

 1.5) Kaizen : เป็นกิจกรรมที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพทำงควำมคิดของพนักงำน และส่งเสริมให้พนักงำนมี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้พนักงำนเสนอแนะกำรพัฒนำ
งำนเพื่อลดต้นทุน ลดกำรใช้พลังงำน โดยในปี 2558 มีพนักงำน
เสนอกิจกรรม Kaizen จ�ำนวน 2,466 เรื่อง เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 
19%
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วัตถุดิบ

เศษแข็งลงใน Ex.Box

Grade Carbide ไม่แข็ง

ตั้ง Ex.Box ไม่ถูกต้อง เศษติดขอบ AI.Pailet มาก

Pallet เข้าเอียง

Carbide อยู่ตำาแหน่งที่สามารถเกิดปัญหาขอบขุยได้

AI.Pallet มี 3 รุ่น

Wall Widia ผิดแบบบีบ Ex.Box มากเกินไป

เปลี่ยน Wall Widia ใหม่ แต่ยังไม่หมด
อายุการใช้งาน (ลึก < 1.0 มม.)

วิธีการ เครื่องจักร

คน

Wall Widia อายุการใช้งานสั้น

    การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : วิเครำะห์โดยใช้แผนภูมิก้ำงปลำ

    การแก้ไขปัญหา : ก�ำหนดมำตรกำรและแผนงำนกำรปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้
    1) ทดลองยืดอำยุกำรใช้งำน Wall Widia เพื่อก�ำหนดคำ่มำตรฐำนกำรสึกหรอใหม่ทดแทนระบบเดิม 
    2) ก�ำหนดมำตรฐำน (One Point : OPL) และจดัท�ำคูม่อืเกีย่วกบัมำตรฐำนกำรปรบัตัง้ Extruder Box ของ CT-2 

และ CT-4 ใหม่
    การตดิตามผลการแก้ไขปัญหา : จำกกำรติดตำมวดัผล ตัง้เดอืนสงิหำคม-ตุลำคม 2558 เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้  

     สำมำรถลดค่ำซ่อมบ�ำรุงประมำณ 1.13 ล้ำนบำทต่อปี
    • รางวัลที่ 2 : เรื่องลดน�้ำหนักครอบคอนกรีต ลดคำ่ใช้จำ่ยได้ 328,100 บำทต่อปี
    • รางวัลชมเชย 1 : เรื่องลดกำรอุดตันของท่อน�้ำปูน ลดคำ่ใช้จ่ำยได้ 433,100 บำทต่อปี
    • รางวัลชมเชย 2 : เรื่องเพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำม P/O งำนติดตั้งกระเบื้องเพิ่มโอกำสกำรขำยสินคำ้และ  

      บริกำร ลดค่ำใช้จ่ำยได้ 361,800 บำทต่อปี

 1.8) กิจกรรม 5ส : เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหำร พนักงำน และผู้รับเหมำทุกคน ร่วมมือร่วมแรงใจปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนให้มีระเบียบ สะอำด ลดมลภำวะ และลดจุดเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ โรงงำนขนำดใหญ่ 
โรงงำนขนำดเล็ก คลัง และส�ำนักงำน ท�ำให้ได้รับประกำศนียบัตร “5S Award Model” ในงำน Thailand 5S Award จำกสมำคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ในส่วนของส�ำนักงำนคลังพัสดุ คลังสินคำ้ และพื้นที่ส�ำนักงำน ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ในปี 
2555-6 รวมทั้งจัดกำรประกวด 5ส ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี

  (2) การสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   บริษัทฯ จัดส่งพนักงำนและผู ้บริหำรเข้ำอบรมกับสถำบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSRI ของตลำดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย หลักสูตรด้ำน CSR ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ส่งพนักงำนเข้ำร่วมอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้
   1) ภำคทฤษฎี 3 หลักสูตร : กำรจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 8 และกำร

บริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนรุ่นที่ 4 
   2) ภำคปฏิบัติ 1 หลักสูตร : กำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน (Responsible Supply Chain Management) 
 (ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน
  บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยกำรเคำรพกฎหมำย ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจกำร ที่ละเมิดหลัก

สิทธิมนุษยชน โดยก�ำหนดให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

  (1) กำรด�ำเนินกำรตำมหลักสิทธิมนุษยชนโดยด�ำเนินกำรครอบคลุมในเร่ืองกำรรักษำควำมปลอดภัยส่วนบุคคล ควำม
ปลอดจำกกำรล่วงละเมิดหรือกำรข่มเหงต่ำงๆ เสรีภำพในกำรรวมกลุ่ม ควำมเสมอภำค ให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันเกี่ยวกับ เชื้อชำติ สีผิว 
ศำสนำ เพศ ชำติก�ำเนิด รสนิยมทำงเพศ หรือควำมทุพพลภำพ และเกียรติของงำน โดยจัดให้มีกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
ที่มีมนุษยธรรม สุขภำพ ควำมปลอดภัยของพนักงำน ปรำศจำกกำรบังคับใช้แรงงำนและแรงงำนเด็ก เป็นต้น

  (2) กำรจดัสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีม่มีนษุยธรรม โดยกำรจดัให้มคีวำมปลอดภยั ถกูสุขลักษณะ และสะอำด มแีสงสว่ำง
เพยีงพอ น�ำ้ดืม่สะอำด ห้องน�ำ้เพียงพอ ทำงหนีไฟ และอปุกรณ์ควำมปลอดภยัทีจ่�ำเป็นเมือ่เกิดเพลงิไหม้ ชดุปฐมพยำบำลฉกุเฉนิ เป็นต้น

  (3) ก�ำหนดนโยบำยให้ส่วนงำน SHE มีแผนตรวจสอบ ทำงหนีไฟ และอุปกรณ์ควำมปลอดภัยให้มีสภำพที่ดีและปลอดภัย
อยู่เสมอ มีกำรประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย มีมำตรกำรในกำรแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่ำพนักงำนมีควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำน รวมทั้งมีกำรซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยก�ำหนดให้มีกำรซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
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 (ค) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  บริษัทฯ ใช้หลักควำมยุติธรรม ในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับบุคลำกร คำ่จ้ำง ค่ำตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขกำร

จ้ำงงำนอื่นๆ ในกำรดูแลและปฏิบัติต่อคนตรำเพชรด้วยควำมเท่ำเทียม อย่ำงสมศักดิ์ศรีในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในกำร 
ขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้ำหมำย และปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมำย 
ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ�ำแนกได้ ดังนี้

  (1) ด้านการสรรหาบุคลากร ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ได้พัฒนำระบบสรรหำบุคลำกรในปี 2558 ดังนี ้
   1.1) พัฒนำระบบกำรสรรหำพนักงำนโดยเพิ่มช่องทำงผ่ำนเครือขำ่ย Facebook : DBP Career ที่เข้ำกับ lifestyle  

ของคนในปัจจุบัน และพัฒนำเครื่องมือกำรสรรหำแบบใหม่ที่มีชื่อว่ำ “Workshop Station Test” ในต�ำแหน่งงำนด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ  
เพื่อให้ได้คนตรำเพชรที่มีควำมรู้ทักษะที่ส�ำคัญ และปฏิบัติงำนได้จริงตำมควำมต้องกำร 

   1.2) โครงกำรนกัศกึษำฝึกงำน ส่งเสรมิให้นกัศึกษำทีก่�ำลงัจะจบกำรศกึษำได้มโีอกำสเตรยีมควำมพร้อมเข้ำสูก่ำรท�ำงำน
จริง โดยให้ควำมส�ำคัญตั้งแต่กำรคัดเลือกนักศึกษำ กำรเตรียมพี่เลี้ยงที่คอยดูแล คอยสอนหลักกำรท�ำงำน กำรปรับตัวต่อกฎระเบียบ 
และสังคมกำรท�ำงำน อีกทั้งมีกำรประเมินผลงำนนักศึกษำฝึกงำน เพื่อให้นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่โลกของ
กำรท�ำงำน โดยนักศึกษำที่มีผลกำรประเมินที่ดีก็มีโอกำสจะเข้ำท�ำงำนกับบริษัทฯ 

   1.3) พฒันำระบบกำรสรรหำเข้ำสูก่ลุม่เป้ำหมำย โดยใช้กจิกรรม “DBP Careers สญัจร” สร้ำงกำรรบัรูเ้กีย่วกบัองค์กร
ในด้ำนต่ำงๆ และแนะน�ำวธิกีำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรสมคัรงำน ให้กบันกัศกึษำในสถำนศกึษำต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นระดบัอำชีวศึกษำ 
ปวช. ปวส. ในงำนปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ และงำนเปิดบำ้น ณ วิทยำลัยเทคนิคสระบุรี

  (2) ด้านการจ้างงาน กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกต�ำแหน่ง ให้ควำมส�ำคัญต่อกระบวนกำรสรรหำ
คัดเลือก กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย โดยถือหลักควำมเหมำะสม คุณสมบัติด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์  
ตลอดจนถงึสภำพร่ำงกำยและข้อก�ำหนดอืน่ทีจ่�ำเป็นแก่พนกังำนในต�ำแหน่งนัน้ ทัง้นีใ้นกำรพจิำรณำก�ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงให้เหมำะสม 
ตำมลักษณะของงำน ระดับพนักงำน อัตรำค่ำจ้ำงในตลำดแรงงำน และผลกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก

  (3) ด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน และระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำร 
   3.1) เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับ ได้แสดงควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะปรับปรุงงำน ตลอดจนกำรจัดกิจกรรม

ต่ำงๆ โดยในปี 2558 มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำนเพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 
โดยจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี

   3.2) ส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์ระบบทวิภำคี ด้วยกำรประชุมหำรือกับตัวแทนคณะกรรมกำรลูกจ้ำงอย่ำงต่อเน่ือง 
อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง เพื่อปรึกษำหำรือกันเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิกำร กำรก�ำหนดระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงำน  
กำรพิจำรณำค�ำร้องทุกข์ของพนักงำน และกำรพิจำรณำแก้ไขระงับข้อขัดแย้งต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร เป็นต้น

  (4) ด้านสวัสดกิาร ค�ำนงึถงึกำรจดัสวสัดกิำรเพือ่เป็นกำรเสรมิสร้ำงขวญัและก�ำลงัใจทีด่ใีนกำรปฏิบตัหิน้ำทีข่องพนกังำน 
โดยในปี 2558 สวัสดิกำรที่ได้มีกำรพิจำรณำจัดสรร มีดังนี้

   4.1) สวัสดิกำรกำรประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภำพ โดยพนักงำนที่เจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหต ุ
ทัง้ในเวลำงำนและนอกเวลำงำนทกุกรณ ีสำมำรถเข้ำรบักำรรกัษำในสถำนพยำบำล หรอืคลนิกิทีก่�ำหนด เพือ่ลดภำระค่ำรกัษำพยำบำล
ให้กับพนักงำนตำมสิทธิประโยชน์ที่ก�ำหนด

   4.2) สวัสดิกำรท่ีจ่ำยในรูปแบบของตัวเงิน เช่น ค่ำกะ เบี้ยขยัน ค่ำครองชีพ และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  
โดยตั้งแต่ปี 2558 ได้มีกำรเพิ่มเติมสวัสดิกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสรำ้งควำมมั่นคงให้กับพนักงำนในอนำคต โดยให้พนักงำน
สำมำรถเลือกอัตรำสะสมของพนักงำนได้ ตั้งแต่ 3% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จะจ่ำยสมทบเงินเข้ำในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให ้
ตำมอำยุงำนในอัตรำเท่ำกับพนักงำนเลือกสมทบสูงสุดไม่เกิน 7% 

   4.3) สวัสดิกำรเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น 
    • สวัสดิกำรเงินกู้ฉุกเฉิน ได้เพิ่มสวัสดิกำรเงินกู้ฉุกเฉิน จำกเดิม 5 กรณีเป็น 6 กรณี โดยเพิ่มกำรช�ำระหนี้กองทุน

ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ก.ย.ศ.) เป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนดำ้นกำรเงินของพนักงำน ซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรสนับสนุนเงิน
หมุนเวียนเพื่อให้โอกำสทำงกำรศึกษำให้กับเยำวชนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

    • สวัสดิกำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำนประสบอัคคีภัย โดยมอบเงินช่วยเหลือ และสินคำ้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน
กำรซ่อมแซมบ้ำนที่อยู่อำศัย เป็นกำรช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรด�ำรงชีพให้กับพนักงำนอีกส่วนหนึ่ง

  (5) ด้านข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนักงำนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือมีควำมทุกข์อันเกิดจำกกำรท�ำงำน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
สภำพกำรท�ำงำน สภำพกำรจ้ำง กำรบังคับบัญชำ กำรสั่งหรือมอบหมำยงำน หรือกำรปฏิบัติใดที่ไม่เหมำะสมระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ 
กับพนักงำน หรือระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน พนักงำนสำมำรถแจ้งถึงควำมไม่พอใจหรือควำมทุกข์น้ันต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ  
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ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขหรือยตุเิหตุกำรณ์นัน้ ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงบรษิทัฯ กบัพนกังำน และเพือ่ให้พนกังำนท�ำงำนด้วย
ควำมสขุ

  (6) การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม โดยกำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่
ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม โดยกำรปฏิบัติตำมหลักแห่งควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ตำมหลัก
แห่งสิทธิมนุษยชนอย่ำงถูกต้อง

  (7) การสื่อสาร จัดให้มี “วารสาร DBP News” เพื่อเป็นกำรส่ือสำรภำยในองค์กรให้กับคนตรำเพชรได้ทรำบกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เป็นสำระส�ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม “HR สัญจร” เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับบริษัทใกล้เคียงด้วยกำร
รวมกลุ่ม “HR แก่งคอย” ในกำรประชุมหำรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรจ้ำงงำน เป็นต้น

  (8) รางวัลแห่งความภูมิใจ ด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ที่ได้รับในปีนี้ ได้แก่
   1) ได้ใบรับรองระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.) TLS 8001:2010 จำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน
   2) ได้รับประกำศเกียรติคุณกำรร่วมบริจำคโลหิตเป็นหมู่คณะจำกสภำกำชำดไทย เป็นต้น
2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
 (ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร
  ในปี 2558 ถือเป็นภำรกิจหลักของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ในกำรสร้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำนเพื่อเป็นองค์กรแห่งควำมสุข 

ท�ำให้พนักงำนทุกคนท�ำงำนด้วยควำมสุข โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกำลตำ่งๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงำน มีควำมรัก ควำมเอื้ออำทร
ต่อกัน และมีจิตส�ำนึกกำรช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงำน โดยในปีนี้จัดกิจกรรม 15 กิจกรรม ครอบคลุมควำม
สมดุลของกำรใช้ชีวิตและกำรท�ำงำน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้ำน อันได้แก่ 

  (1) Happy Body (สขุภำพด)ี : กจิกรรมตรวจสขุภำพประจ�ำปี กจิกรรมฉีดวคัซนีป้องกนัโรคคอตบีและบำดทะยกั กจิกรรม
ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก กิจกรรมรณรงค์ลดกำรสูบบุหรี่ เชื่อสิ..DBP เลิกได้ และกิจกรรม DBP Body Combat

  (2) Happy Heart (น�้ำใจงำม)  : กิจกรรมบริจำคโลหิต และโครงกำรปฏิทินปีเก่ำ...เรำขอ 
  (3) Happy Soul (ทำงสงบ) : โครงกำรพฒันำจิตเพือ่ชวีติสมดุล กจิกรรมท�ำบญุประเพณถีวำยเทยีนพรรษำ และงำนทอดกฐนิ 

ให้วัดในชุมชน
  (4) Happy Relax (ผ่อนคลำย) : กิจกรรม 30 นำทีกับโยคะง่ำยๆ ในที่ท�ำงำน กิจกรรมงำนเลี้ยงสังสรรค์ประจ�ำปี 

และโครงกำรน�้ำสมุนไพรจำกใจตรำเพชร
  (5) Happy Family (ครอบครัวดี) : กิจกรรมวันแม่ Do It for Mom และกิจกรรมมุมนมแม่
  (6) Happy Society (สงัคมด)ี : กิจกรรมวันเด็ก กจิกรรมกำรสนบัสนนุผลิตภณัฑ์เพือ่ชมุชม และกจิกรรมกำรสร้ำงบ้ำนผู้ยำกไร้
  (7) Happy Brain (หำควำมรู้) : กิจกรรม HR Check In 
  (8) Happy Money (ใช้เงินเป็น) : กิจกรรมออมเงินกับออมสิน และกิจกรรมงำนสินคำ้รำคำประหยัด
  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” ในปี 2558 ดังนี้
  (1) Happy Body (สุขภาพดี) มีดังนี้
   1.1) กิจกรรม “การตรวจสุขภาพประจ�าปี 2558” : วันที่ 2-4 ธันวำคม 2558 โดยบริษัท ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์

อำชีวเวชศำสตร์ไทย จ�ำกัด โดยมีกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงทั้งพนักงำนและผู้รับเหมำ 
    1.2) กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพและป้องกันโรคระบำด โดยจัด

ให้มีกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบำดทะยักให้กับพนักงำนและผู้รับเหมำ
   1.3) กิจกรรม “จุดซ่อนเร้นไม่ใช่จุดซ่อนมะเร็งร้าย” : เป็นกิจกรรมกำรตรวจมะเร็งปำกมดลูกให้กับพนักงำน ภรรยำ

ของพนักงำนและผู้รับเหมำหญิงเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงและรู้วิธีกำรดูแลตนเอง
   (2) Happy Heart (น�้าใจงาม) มีดังนี้ 
    2.1)  กิจกรรม “การบริจาคโลหิต” : เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงำนร่วมบริจำคโลหิตเป็นประจ�ำทุกไตรมำส และ

ในปีนีไ้ด้ท�ำเสือ้ทีร่ะลกึแจกให้พนกังำนและผูร้บัเหมำทีร่่วมบรจิำคโลหติครบ 4 ครัง้ต่อปี รวมทัง้ในปีน้ีบรษิทัฯ ได้รับประกำศเกยีรติคณุ
กำรร่วมบริจำคโลหิตเป็นหมู่คณะจำกสภำกำชำดไทย

   (3) Happy Soul (ทางสงบ) มีดังนี้
   3.1) กจิกรรม “การพฒันาจิตเพือ่ชวีติสมดลุ ปี 5” : เป็นกิจกรรมส่งเสรมิพระพทุธศำสนำจดัเป็นประจ�ำทกุปี ซ่ึงในปีนี้

ได้สนับสนนุให้พนักงำนไปร่วมปฏบิติัธรรมตดิต่อกนัเป็นปีที ่5 ณ สถำนปฏบัิตธิรรมแสงธรรมส่องชวีติ อ�ำเภอหนองแค จงัหวัดสระบรีุ
   (4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) มีดังนี้
   4.1) กิจกรรม “30 นาทีกับโยคะง่ายๆ ในที่ท�างาน” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพกับโยคะง่ำยๆ ในที่ท�ำงำน โดยกำร

ให้ควำมรู้และท่ำทำงในกำรบริหำรกล้ำมเนื้อและส่วนตำ่งๆ ของร่ำงกำย เพื่อบรรเทำอำกำร Office Syndrome 
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    4.2) กิจกรรม “สดชื่น..ถูกใจน�า้สมุนไพรจากใจตราเพชร” 
   (5) Happy Family (ครอบครัวดี) มีดังนี้
   5.1) กิจกรรมวันแม่ “Do It For Mom” : เป็นกิจกรรมในวันแม่ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดกำรออกแบบกระเป๋ำมอบ

ให้แม่ ให้พนักงำนเขียนควำมรู้สึกและส่งกำร์ดไปบอกรักแม่ถึงบ้ำน เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้รักแม่ เป็นกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัว
    5.2) กิจกรรม “มุมนมแม่” : เป็นกิจกรรมให้ควำมรู้กำรปั๊มนมให้กับพนักงำนและผู้รับเหมำหญิง รวมทั้งสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ที่ปั๊มนมให้กับพนักงำนที่ตั้งครรภ์ด้วย
(ข) ความรับผิดชอบต่อธุรกิจตราเพชร
 บริษัทฯ ยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม โดยพนักงำนจะต้องปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต 

ยึดมั่นจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และคู่แข่งทำงธุรกิจ  
ด้วยควำมเป็นธรรม และไม่แสวงหำประโยชน์ส่วนตวัทีข่ดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี อนัรวมถงึกำรเกบ็รกัษำ
ควำมลับที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

 (1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
  1.1) มนีโยบำยทีจ่ะปฏิบติัต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรได้รบัผลตอบแทน ทีเ่ป็นธรรม

ทัง้สองฝ่ำย หลีกเลีย่งสถำนกำรณ์ทีท่�ำให้เกดิควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏบิตัติำมพันธะสญัญำให้ข้อมลูทีเ่ป็นจริง รำยงำน
ที่ถูกต้อง กำรเจรจำแก้ปัญหำและหำทำงออกตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ จึงก�ำหนดให้มีกำรตรวจสอบรำยกำร 
เกีย่วโยงในห่วงโซ่ธรุกจิ ระหว่ำงคูค้่ำกบัคนตรำเพชรอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้เกดิควำมเป็นธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกิจ หำกมคีวำมเกีย่วโยงกนั 
ก็ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดในงบกำรเงินของบริษัทฯ ภำยใต้กรอบของกำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

  1.2) มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกับหลักสำกล โดยประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำกำร
แข่งขนัทีเ่ป็นธรรม ไม่ใช้อ�ำนำจผกูขำดกำรขำย ไม่แสวงหำข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบัของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยวธิกีำรทีไ่ม่สจุรติ หรอืไม่เหมำะสม 
ไม่ท�ำลำยชือ่เสยีงของคู่แข่งขนัทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยเคำรพต่อสทิธแิละทรพัย์สนิ ทำงปัญญำโดยผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ 
ผ่ำนกำรออกแบบโดยบุคลำกรที่ช�ำนำญกำร เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

  1.3) ส่งเสริมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกจิ ผ่ำนช่องทำงกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง โดยกำรช่วยเหลอื สนบัสนนุธรุกจิ
ขนำดย่อมในชมุชน เช่น จดัซือ้วสัดทุ�ำควำมสะอำดทีท่�ำจำกเศษผ้ำชิน้เลก็ๆ ทีน่�ำมำเยบ็ตดิกนัเป็นผนืใหญ่ ส�ำหรบัเชด็ท�ำควำมสะอำด
เคร่ืองจกัร จำกกลุม่คนพกิำร และกลุม่แม่บ้ำนในชมุชน และจดัซือ้วสัดกุนักระแทก เช่น ฟำงและต้นกก จำกชมุชนชำวบ้ำนทีร่วมกลุม่กนัท�ำ 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้คนในชุมชน 

  1.4) ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำร ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยกำรจ้ำงงำนคนพิกำร พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรื่องกำร
ก�ำหนดจ�ำนวนคนพกิำรทีน่ำยจ้ำงจะต้องรบัเข้ำท�ำงำน เนือ่งจำกเป็นโรงงำนอตุสำหกรรม กำรใช้แรงงำนคนพกิำรจงึมข้ีอจ�ำกดั บรษิทัฯ 
ได้จดัสถำนทีจ่�ำหน่ำยสนิค้ำหรอืบรกิำร (มำตรำ 35) ให้คนพกิำรเข้ำมำจ�ำหน่ำยสนิค้ำในโรงงำน เพือ่พฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร ดงันี้

    • ปี 2556-8 บริษัทฯ ให้เปิดรำ้นกำแฟหนำ้โรงงำน ซึ่งเปิดบริกำรทุกวัน รำ้นผลิตภัณฑ์งำนฝีมือ จะจัดรวมกับกำร
จัดกิจกรรมสัปดำห์ควำมปลอดภัยและงำนวันเด็ก ในปี 2558 จัดให้มีตู้เติมเงินค่ำโทรศัพท์ของคนพิกำรในพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อสร้ำง
รำยได้ให้กับคนพิกำรในชุมชน เป็นต้น

    • ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรสัมปทำนคนพิกำร โดยได้จัดกิจกรรม “DRT ปันน�า้ใจให้คนพิการ” เป็น
ตลำดนัดคนพิกำร น�ำเส้ือผ้ำเด็ก และเสื้อยืดที่พิมพ์สกรีน จำกฝีมือคนพิกำร มำวำงขำยที่ห้องอำหำรครัวตรำเพชร ตำมสโลแกน  
“ไม่มีความสุขใดยั่งยืนเท่ากับการเป็นผู้ให้” ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกพนักงำนจ�ำนวนมำก เป็นต้น 

  1.5) ก�ำหนดมำตรกำรชดเชยควำมเสียหำยของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกำสให้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำร 
กระท�ำควำมผิดกฎหมำยหรอืจรรยำบรรณผ่ำนกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะตรวจสอบข้อมลู
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป

  1.6) ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรและพนักงำนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมซ่ือสัตย์สุจริต และ
โปร่งใส โดยได้มีกำรเผยแพร่คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรณยำบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อ
ให้ผูบ้รหิำรและพนกังำนได้รบัทรำบและถอืปฏบิตัอิย่ำงทัว่ถงึทัง้องค์กร รวมทัง้ให้มกีำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมระเบยีบอย่ำงสม�ำ่เสมอ

 (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทฯ ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยบริษัทฯ 
ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อเข้ำมำด�ำเนินงำนในเรื่องมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรจัดท�ำคู่มือ และ 
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แนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ รวมทัง้จดัท�ำแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ ตำมหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ 
เพื่อรับรองเป็นสมำชิกโครงกำร CAC โดยบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ล�ำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 
2558 โดยใบรับรองดังกลำ่วจะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติให้กำรรับรอง 

    รวมท้ังบรษิทัฯ สมคัรเป็นสมำชกิเครอืข่ำย “หุน้ส่วนต้ำนทจุรติเพือ่ประเทศไทย” (Partnership Against Corruption 
for Thailand : PACT Network) จัดตั้งโดยสถำบันไทยพัฒน์ เพ่ือพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรมส�ำหรับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ในภำคปฏบิตั ิยกระดบักำรรบัรูเ้รือ่งกำรต่อต้ำนทุจรติในหมูพ่นกังำน และผูบ้รหิำร เพือ่ให้มเีครือ่งมอืในกำรควบคมุดแูลกำรปฏบิตังิำนเพิม่ขึน้ 

   การสร้างจิตส�านึกด้านการต่อต้านการทุจริต โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหำรเข้ำอบรม ดังนี้
   (1) ส่งกรรมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตเข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรแนวทำงกำรต้ำนทุจริตส�ำหรับองค์กร

ธุรกิจ จัดโดย PACT Network ร่วมกับชมรมวำณิชธนกิจ สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์สคอนซัลติ้ง 
(ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรต้ำนทุจริตส�ำหรับองค์กรธุรกิจและกำรป้องกันมิให้กำรด�ำเนินธุรกิจมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตตำมแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่เป็นสำกล

   (2) ส่งกรรมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตเข้ำอบรมหลักสูตรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กรที่สภำวิชำชีพบัญช ี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จ�ำนวน 6 วันท�ำกำร เพื่อน�ำควำมรู้ที่อบรมมำแนะน�ำและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

   (3) จดัอบรมภำยในให้กบัพนกังำนระดบับงัคบับญัชำและระดบัปฏบิตักิำร เพือ่เผยแพร่เกีย่วกบันโยบำยและมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมกับกำรอบรมหลักสูตรดังกลำ่ว เมื่อวันที่ 18, 23-30 พฤศจิกำยน 2558 และสื่อสำรกำรได้รับกำรรับรองเป็น
สมำชิกโครงกำร CAC ของบริษัทฯ ให้พนักงำนทรำบ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงำนเพิ่มขึ้น ต้องยึดมั่น
ในกำรประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยและหลักจริยธรรมอย่ำงจริงจัง

   โดยในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ได้รบัข้อร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแสเข้ำมำหลำยเรือ่ง เช่น เรือ่งกำรปฏิบตังิำนทีไ่ม่ถกูต้องทีอ่ำจก่อให้ 
เกดิกำรทจุรติของพนกังำน ซึง่ส่งเรือ่งไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง จำกกำรตรวจสอบพบว่ำยงัไม่มีเรือ่งร้ำยแรงทีม่ผีลกระทบ 
กับชื่อเสียงและควำมเสียหำยกับบริษัทฯ รวมทั้งได้มีกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมรัดกุมเพิ่มขึ้น

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร
 โดยกำรด�ำเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ทีส่ำมำรถด�ำเนนิกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมและชมุชนโดยรอบ เป็นกำร 

สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ท�ำให้คนในชมุชนมีคณุภำพชวีติทีดี่ข้ึน รวมทัง้กำรจดักจิกรรมช่วยเหลือคนชมุชนในกรณเีกดิภยัพบิตันิ�ำ้ท่วม สนบัสนนุกำร 
เรยีนรู้ และกำรสร้ำงจติส�ำนกึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของเยำวชน จงึเกดิโครงกำร “ช่างหวัใจเพชร” ซึง่จดัมำอย่ำงต่อเนือ่ง สรปุได้ดังน้ี

 (1) การสร้างงานในชุมชน บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ้ำงแรงงำนจำกคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นกำรสนับสนุนให้คนในชุมชน 
มีรำยได้ โดยมีส�ำนักงำนใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงำนประมำณ 900 คน โดยพนักงำนส่วนใหญ่มำกกว่ำ 75% เป็นคนใน
ชมุชน ยกเว้นบำงต�ำแหน่งงำนทีส่รรหำจำกคนในชมุชนไม่ได้ กจ็ะเปิดรบัจำกแหล่งอืน่แทน ทัง้นีใ้ห้รวมถงึสำขำทีจ่งัหวดัขอนแก่นและ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะสรรหำจำกคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

 (2) โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” บริษัทฯ ได้น�ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ เกี่ยวกับกำรมุงหลังคำ กำรติดตั้ง ไม้ฝำ และ
ไม้เชงิชำย ทัง้ภำคทฤษฎแีละปฏบิตัไิปอบรมพฒันำให้กบัคนในชมุชน นกัเรยีน และนกัศกึษำวทิยำลยัเทคนคิในพืน้ท่ี รวมทัง้นกัศกึษำ
โครงกำรพระดำบส และโครงกำรลกูพระดำบส เพือ่กำรสร้ำงงำนให้คนในชมุชนมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ยดึเป็นอำชพี เพิม่รำยได้ให้กบั 
คนในชุมชนได้ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำชุมชนอยำ่งยั่งยืน โดยมีกำรจัดต่อเนื่องมำหลำยปี สรุปได้ดังนี้

  รุ่นที่ 1-2 : ได้ร่วมกับ อบต. ตำลเดี่ยวอบรมให้กับคนในชุมชนให้มีควำมรู้กำรมุงหลังคำ กำรซ่อมแซมหลังคำ
  รุ่นที่ 3 : ได้ร่วมกับวิทยำลัยเทคนิคสระบุรีจัดอบรมให้กับนักศึกษำระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้

มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรมุงหลังคำ กำรติดตั้งไม้ฝำ และไม้เชิงชำย ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ
  รุ่นที่ 4 : ในปี 2558 ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระดำบส ในกำรสร้ำงบ้ำนตัวอย่ำงตำมโครงกำรจัดท�ำแปลงสำธิตเกษตร 

ทฤษฎใีหม่ ณ โครงกำรลกูพระดำบส อ�ำเภอบำงพล ีจังหวดัสมทุรปรำกำร โดยจัดกำรอบรมให้กบันกัศกึษำโครงกำรพระดำบส ทัง้ภำคทฤษฎี 
และปฏบิตั ิรวม 4 วนั และสนบัสนนุสนิค้ำและอปุกรณ์ในกำรสร้ำงบ้ำนตวัอย่ำง โดยตัง้ชือ่บ้ำนว่ำ “บ้านเพชรพอเพยีง” โดยนกัศกึษำ
สำมำรถน�ำควำมรู้ไปสร้ำงเป็นบ้ำนพักอำศัยที่ใช้ต้นทุนต�่ำ ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำเป็นอยำ่งมำก 

  รวมท้ังกำรสร้ำงจติอำสำ จงึมโีครงกำร “เพือ่นช่วยเพือ่น” เป็นกำรบรรเทำทกุข์ให้กบัเพือ่นพนกังำนและคนในครอบครวั 
ของคนตรำเพชรทีป่ระสบภยัพบิตั ิโดยกำรร่วมแบ่งปัน สิง่ของ เครือ่งใช้อปุโภคและบรโิภค และรวมกลุ่มกนัจดักจิกรรมอำสำไปแจกส่ิงของให้ 
ชมุชนทีป่ระสบปัญหำน�ำ้ท่วม เป็นต้น และโครงกำร “จติอาสา” โดยคนตรำเพชรรวมกลุม่จดักจิกรรมอำสำสร้ำงห้องน�ำ้ ทำส ีซ่อมแซม
อำคำรโรงเรียนในเทศกำลวันเด็ก และวัดวำอำรำมในชุมชน เป็นต้น

 (3) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้สังคม “Happy Society (สังคมดี)” ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
ในชุมชน มีดังนี้
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 (3.1) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ : จัดกิจกรรมวันเด็กที่ อบต.ตำลเดี่ยว ที่โรงเรียนวัดหนองบัว ต�ำบลตลิ่งชัน จังหวัดสระบุรี 
เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2558 โดยจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ระบำยสีตุ๊กตำปูน แจกของรำงวัล เลี้ยงอำหำรและเครื่องดื่มให้กับเด็กนักเรียน
และผู้ปกครองที่มำร่วมงำน เป็นกำรสร้ำงควำมสุขให้กับเด็กและคนในสังคม 

 (3.2) กิจกรรม “ท�าบุญวันเข้าพรรษา ถวายเทียน สังฆทาน” : บริษัทฯ และพนักงำนร่วมท�ำบุญถวำย ในวันเข้ำพรรษำ ณ  
วัดตำลเดี่ยว และวัดโคกเชือก จังหวัดสระบุรี

 (3.3) กจิกรรม “ท�าบญุทอดกฐินสามคัค”ี : ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐนิสำมคัค ีณ วดัท่ำเยีย่ม และ วดัตำลเดีย่ว จงัหวดัสระบรุี 
เพื่อสมทบทุนในกำรสร้ำงศำลำกำรเปรียญ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 19,500 บำท

 (3.4) กิจกรรม “ชมุชนสมัพนัธ์” : สนบัสนนุผลิตภัณฑ์กระเบือ้งหลงัคำและไม้สังเครำะห์ เพือ่ใช้ในกำรก่อสร้ำงให้กับหน่วยงำน 
รำชกำร สถำนศึกษำ และวัดวำอำรำมต่ำงๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็งรวม 41 รำย เป็นจ�ำนวนเงิน 
ทั้งสิ้น 1.3 ล้ำนบำท

 (3.5) กจิกรรม “สีส่านสมัพันธ์” : ร่วมเป็นเจ้ำภำพกบั อบต.ตำลเดีย่ว จงัหวดัสระบรุ ีในกำรจดักำรแข่งขนักีฬำ “สีส่ำนสมัพนัธ์ 
ครั้งที่ 2” เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ระหวำ่งข้ำรำชกำร ทหำร ต�ำรวจ และสื่อมวลชน

 (ง) โครงการช่วยเหลือสังคม
 (1) โครงการ ”ตะวันยิ้ม” ในปี 2555-8 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท วีซีสปอตโปรดั๊กชั่น จ�ำกัด ผู้ผลิตรำยกำร SUNSHINE RADIO 

ทำงสถำนีวิทยุ อสมท พัทยำ F.M.107.75 ได้เป็นส่ือกลำง ในกำรประชำสัมพันธ์และรวบรวมน�้ำใจจำกผู้ฟังรำยกำร หน่วยงำน  
และองค์กรต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขำดแคลนในชนบท โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคำ และ 
ไม้สงัเครำะห์ ให้กบั “โรงเรยีนบ้านทางตรง” อ�ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุ ีเพือ่น�ำไปสร้ำงอำคำรเรยีนรู้ รกักำรอ่ำนและสนำมเด็กเล่น

 (2) โครงการ “บ้านผูย้ากไร้” เป็นโครงกำรร่วมกบัหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ของจงัหวดัสระบรุ ีได้ให้ควำมช่วยเหลอืสนบัสนนุ
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคำและไม้สังเครำะห์ ในกำรปรับปรุง ซ่อมแซม สร้ำงบำ้นผู้ยำกไร้จ�ำนวน 3 หลัง

  (3) โครงการ “DBP ปันน�า้ใจให้คนพกิาร” เป็นโครงกำรสนบัสนนุและส่งเสรมิรำยได้ให้กบัผู้พกิำรและผู้ดแูลคนพกิำร โดยกำร
เปิดโอกำสให้เข้ำมำจ�ำหน่ำยสนิค้ำหรอืบรกิำรภำยในบรษิทัฯ อำทเิช่น ตลำดนดัคนพกิำร ร้ำนกำแฟ ตูเ้ตมิเงนิ เครือ่งซกัผ้ำ และเครือ่ง
ชั่งน�้ำหนัก เป็นต้น โดยที่ไม่เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด เพื่อให้บุคคลเหลำ่นั้นสำมำรถพึ่งพำตนเองและไม่เป็นภำระของครอบครัว
และสังคม ทั้งยังเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง

(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม 
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสังคมอย่ำงเหมำะสม โดยจัดสรรงบประมำณประจ�ำปี เพื่อใช้เป็นงบลงทุนในสังคม ซึ่ง

สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท�ำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นกำรสร้ำงงำน และสร้ำงอำชีพให้คนในชุมชน โดยในปี 
2558 บริษัทฯ ได้มีกำรใช้งบประมำณจ�ำนวน 1.35 ล้ำนบำท

 ส�ำหรับกำรประเมินผลกระทบทำงสังคม ในปีที่ผ่ำนมำไม่มีกำรร้องเรียนจำกชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน 
ของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภำพอำกำศ ฝุ่นละออง เสียง น�้ำ และของเสียในกระบวนกำรผลิต

(ฉ) การสื่อสารและเผยแพร่ 
 บริษัทฯ ได้มีกำรสื่อสำรและเผยแพร่ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้ 
 • ภำยในบริษัทฯ ผำ่น http://drt/ หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
 • ภำยนอกบรษิทัฯ ผ่ำน http://www.dbp.co.th/trade_information.htm ในส่วนของ “ข้อมลูส�ำหรบันกัลงทุน” หัวข้อ  

“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินกำรดังนี้
3.1 การจัดการน�้า
 น�ำ้เป็นวตัถดุบิส�ำคญัในกระบวนกำรผลติของบรษิทัฯ โดยปรมิำณน�ำ้ทีใ่ช้ในระบบประมำณ 1,800 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั ซึง่มนี�ำ้ 

ใหม่เข้ำในระบบประมำณ 800 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน และน�้ำที่หมุนเวียนในระบบประมำณ 700 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน มีกำรสูญเสียน�้ำ 
ในระบบประมำณ 300 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ตำมมำตรฐำน ISO 14001 น�้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตแล้วจะต้องมีกำรจัดกำร 
ไม่ให้น�ำ้ออกจำกระบบ โดยบรษัิทฯ ได้ตดิตัง้ระบบบ่อพกัน�ำ้เพือ่บ�ำบดัน�ำ้ทีผ่่ำนจำกกระบวนกำรผลิต น�ำกลบัไปใช้ในกระบวนกำรผลติใหม่ 
ซึ่งสำมำรถลดปริมำณกำรใช้น�้ำลงได้มำกกวำ่ 50% ของปริมำณกำรใช้น�้ำทั้งระบบ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้วำงแผนลดกำรใช้น�้ำเพื่อรองรับปัญหำภัยแล้งที่อำจจะเกิดในต้นปี 2559 ซึ่งคำดว่ำจะมีควำมรุนแรงมำก
และอำจส่งผลกระทบต่อกำรผลิตสินค้ำ จึงได้วำงแผนบริหำรจัดกำรน�้ำในภำวะภัยแล้ง ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2558

  (1) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ได้เข้ำเยีย่มชมและฟังกำรบรรยำยโครงกำรส่งน�ำ้และบ�ำรงุรกัษำเขือ่นป่ำสกัชลสิทธิ ์เพือ่ตดิตำม
ระดบัน�ำ้ ปริมำณกำรระบำยน�ำ้ออกจำกเขือ่น เทยีบกบัแผนกำรระบำยน�ำ้ในฤดแูล้ง ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิำยน 2558 ประมำณกำรว่ำน�ำ้ยงัเพยีงพอ 
ในช่วงหน้ำแล้ง โดยคำดว่ำจะยงัคงมนี�ำ้เหลอืในเขือ่นถงึสิน้เดอืนเมษำยน 2559 ประมำณ 289 ล้ำนลูกบำตรเมตรคิดเป็น 30% ของปรมิำณน�ำ้สงูสดุ

  (2) ฝ่ำยวศิวกรรมและซ่อมบ�ำรงุ ได้รบัมอบหมำยในจดัเตรยีมกำรขดุเจำะบ่อน�ำ้บำดำลในพืน้ทีโ่รงประปำ เพือ่จ่ำยน�ำ้ เฉลีย่
วันละประมำณ 800 ลูกบำตรเมตรต่อวัน โดยได้รับอนุมัติงบประมำณในเบื้องต้นจ�ำนวน 2.0 ล้ำนบำท ระยะเวลำด�ำเนินกำร 90 วัน

  (3) ลดปรมิำณกำรใช้น�ำ้ประปำโดยกำรตรวจสอบและซ่อมแซมจดุทีร่ัว่ไหล รวมทัง้รณรงค์กำรประหยดัน�ำ้ จดัท�ำโครงกำร
ลดกำรใช้น�้ำประปำ โดยกำรน�ำน�้ำทิ้งจำกเครื่องผลิตน�้ำและจำกกระบวนกำรผลิตมำใช้แทนน�้ำประปำที่ NT-10 เป็นต้น

  3.2 การจัดการของเสีย
   กำรบรหิำรจดักำรของเสยีในกระบวนกำรผลิตเพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยด�ำเนินงำนตำมแนวทำง ISO 14001 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำถลดต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งแบ่งของเสียออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียไม่
อันตรำยและของเสียอันตรำย สรุปได้ดังนี้

   (ก) ของเสียไม่อันตราย ส่วนใหญ่ คือ เศษกระเบื้อง เศษไม้ เศษพลำสติก เศษเหล็ก เศษกระดำษ เศษผงฝุ่นและ  
เศษขยะอื่นๆ โดยด�ำเนินกำรตำมแนวทำง ISO 14001 ดังนี้

    (1) ใช้ซ�้ำ (Reuse) เช่น ไม้พำเลทที่ช�ำรุดซ่อมแซมกลับมำใช้ใหม่ น�ำถุงใส่วัตถุดิบ (Big Bag) มำใส่เศษผงฝุ่น
    (2) ลดกำรใช้ (Reduce) เช่น ออกแบบลดขนำดไม้พำเลทให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนเพื่อลดกำรใช้ไม้
    (3) ใช้ใหม่ (Recycle) โดยกำรแปรรปูน�ำกลบัมำใช้ใหม่ เช่น เศษกระดำษทีผ่่ำนกำรใช้งำนจำกส�ำนกังำน จะน�ำมำ

ใช้ในกระบวนกำรผลติเยือ่กระดำษภำยในโรงงำน เศษผงฝุน่จำกกำรไส (Groove) ไม้สงัเครำะห์น�ำมำแปรรปูใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่ำงๆ 
เช่น ท�ำพุกรองกระเบือ้ง พืน้ตัวหนอน เป็นต้น ส่วนท่ีเหลอื ได้แก่ เศษไม้ เศษพลำสติก เศษเหลก็ ก็ท�ำกำรคัดแยกเพือ่จ�ำหน่ำยต่อไป

    (4) ก�ำจัด (Disposal) ตำมกฎหมำย เช่น เศษกระเบื้องน�ำไปฝังกลบตำมพื้นที่ที่ได้รับอนุญำต

   ในปี 2558 ของเสียไม่อันตรำยเพิ่มข้ึน 9% เนื่องจำกกำรลอกบ่อพักน�้ำจำกกระบวนกำรผลิตเพิ่มขึ้น โดยสำมำรถ 
น�ำของเสียมำใช้ใหม่และใช้ซ�้ำได้ 2% ของของเสียไม่อันตรำยทั้งหมด 

   (ข) ของเสียอันตราย ส่วนใหญ่ เกิดจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียก จะถูกส่งไปก�ำจัดด้วยวิธี  
ฝังกลบโดยกำรปรับค่ำหรอืท�ำให้เป็นก้อนแขง็ก่อนฝังกลบทีบ่รษิทั เบตเตอร์ เวล์ิด กรนี จ�ำกดั (มหำชน) (BWG) ส่วนตะกอน สีน�ำ้ และวสัดปุนเป้ือน 
อืน่ๆ จะถกูส่งไปเป็นเชือ้เพลงิผสมหรือเชือ้เพลงิทดแทน ทัง้นีข้ยะอันตรำยจะถกูส่งไปเกบ็ทีอ่ำคำรเกบ็ขยะอนัตรำย ก่อนน�ำไปก�ำจดั สรปุได้ดังนี้

    (1) ใช้ซ�้ำ (Reuse) เช่น ถังน�้ำมัน ถังสี ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลำยครั้ง
    (2) ใช้ใหม่ (Recycle) โดยกำรแปรรูปน�ำกลับมำใช้ใหม่ เช่น เศษน�้ำปูนในถังน�้ำขุ่นจำกกำรระบำยทิ้งมำผลิต  

พุกรองกระเบื้อง เศษวัสดุปนเปื้อนใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมสีน�้ำ สีน�้ำมัน และซีลเลอร์ เป็นต้น
    (3) ก�ำจัด (Disposal) ตำมกฎหมำย เช่น เศษตะกอนเปียกจะถูกส่งไปก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยกำรปรับค่ำหรือ

ท�ำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบ

ของเสียไม่อันตราย ของเสียไม่อันตราย ปี 2558

ใช้ซ�้ำ

785 724 370 283410 540 579 332

31,762
34,762

32,33835,347 33,087
36,065 36,00033,080

ใช้ใหม่ ฝังกลบ รวม

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ใช้ซ�้ำ ใช้ใหม่ ฝังกลบหน่วย : ตัน

98%

1%1%

ของเสียอันตราย ของเสียอันตราย ปี 2558

ใช้ซ�้ำ

554 331 280 123337 10 62 115

6,285
4,897

5,643
6,793 6,849

5,290

7,196
6,095

ใช้ใหม่ ฝังกลบ รวม

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ใช้ซ�้ำ ใช้ใหม่ ฝังกลบหน่วย : ตัน

94%

4%
2%
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 ในปี 2558 ของเสียอันตรำยเพิ่มขึ้น 18% เนื่องจำกกำรลอกบ่อพักน�้ำจำกกระบวนกำรผลิตเพิ่มขึ้น โดยสำมำรถน�ำของเสียมำ
ใช้ใหม่และใช้ซ�้ำได้ 7% ของของเสียอันตรำยทั้งหมด 

 (ค) โครงการน�าเศษน�้าปูนในถังน�้าขุ่นมาผลิตแผ่นรองกระเบื้อง
  ในกระบวนกำรผลติมปีรมิำณของเศษน�ำ้ปนูในถงัน�ำ้ขุน่มำจำกกำรระบำยทิง้ในสำยกำรผลติกระเบือ้งไฟเบอร์ซเีมนต์ FC 1 - 6  

จ�ำนวน 12 วันต่อครั้ง มีปริมำณ 3,961 ตันต่อปี และมีคำ่ใช้จำ่ยขนเศษไปก�ำจัดเป็นจ�ำนวนเงิน 237,660 บำทต่อปี ดังนั้นในปี 2558 
จงึจดัท�ำโครงกำรน�ำเศษน�ำ้ปนูในถังน�ำ้ขุน่มำผลติแผ่นรองกระเบ้ือง เพือ่รองแผ่นกระเบือ้งลอนคูแ่ละลอนเลก็เกรด A ป้องกนักำรแตก
เสียหำยจำกกำรขนส่งและกำรกองเก็บ ท�ำให้ลดปริมำณของเสียในกระบวนกำรผลิต และลดคำ่ใช้จ่ำยขนเศษไปก�ำจัด

3.3 การจัดการฝุ่นละออง
 (ก) โครงการลดฝุ่นละออง (สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดสระบุรี)
  ในกระบวนกำรผลิตกระเบื้องคอนกรีต มีกำรใช้วัตถุดิบจำกทรำย ปูนซีเมนต์ผง หินบด และขี้เถำ้ลอย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 

จำกกระบวนกำรผลิตที่มีกำรล�ำเลียง กำรเป่ำ กำรชั่ง กำรผสม กำรรีด และกำรขัดแบบ ท�ำให้เกิดฝุ่นละออง จึงจัดท�ำโครงกำรลดฝุ่น
ละออง โดยในปี 2558 ได้มกีำรขยำยพืน้ทีต่ดิตัง้เครือ่งดกัฝุน่เพิม่เตมิ เพือ่ให้มสีภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีด่ขีึน้ โดยกำรติดตัง้เครือ่ง
ดักฝุ่นละอองหลำยแบบ ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมำก ดังนี้ 

  (1) การใช้เครือ่งดกัฝุน่ตดิตัง้ด้านบนไซโล (SILO-TOP) เป็นถงักรองฝุน่ประสทิธภิำพสงู ได้รบัควำมนยิมในกำรใช้ดกัฝุน่ละออง
จำกกำรเป่ำปนูซีเมนต์ผงเข้ำไซโลด้วยวสัดตุวักรอง POLYPLEAT แบบพเิศษ ผ่ำนระบบกำรท�ำควำมสะอำด  ผ้ำกรองด้วยระบบอดัอำกำศ Jet 
Pulse ทีติ่ดตัง้แบบท�ำงำนอตัโนมัติ ฝุน่ละอองทีผ้่ำกรองดกัจบัไว้จะแยกตวัออกมำจำกกำรไหลของอำกำศผ่ำนวสัดตุวักรอง POLYPLEAT และ
ตกอยูภ่ำยในไซโล ท�ำให้สำมำรถน�ำฝุน่ปูนซีเมนต์ท่ีดักจบักลับมำใช้งำนใหม่ได้ทัง้หมด เป็นกำรลดกำรสูญเสียวตัถดุบิและลดต้นทนุกำรผลติ

  (2) การใช้เครือ่งดกัฝุน่ขนาดใหญ่ (Dust Collector) ใช้ดดูฝุ่นจำกกระบวนกำรผลติด้วยระบบผ้ำกรอง (Bag filter) เป็น
ระบบก�ำจัดฝุ่นละอองขนำดเล็กละเอียด โดยอำศัยกำรกรองด้วยถุงผ้ำฝำ้ย ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองจำกกระบวนกำรผสม กำรชั่ง กำร
ขัดแบบ และกำรล�ำเลียงฝุ่นจำกกำรดัก สำมำรถน�ำกลับมำใช้งำนใหม่ได้ทั้งหมด โดยใช้ทดแทนทรำยและหินบดได้บำงส่วนเป็นกำร
ลดกำรสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนกำรผลิต

  (3) การสร้างห้องดกัฝุน่ (Settling Chamber) เป็นห้องดกัฝุ่นขนำดใหญ่ ช่วยท�ำให้ฝุน่ตกลงมำยงัพืน้ห้องด้วยน�ำ้หนกัของ 
มันเองเหมำะสมกับฝุ่นหยำบๆ ขนำดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน�้ำหนักมำก 

  (4) การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดผสมสี ใช้ดักฝุ่นจำกกระบวนกำรผลิตด้วยระบบผำ้กรอง (Bag filter) เป็นระบบก�ำจัดฝุ่น
ละอองขนำดเลก็ละเอยีดโดยอำศยักำรกรองด้วยถงุผ้ำ ซึง่ท�ำด้วยผ้ำฝ้ำยระบบนีใ้ช้ดกัฝุน่ละอองของปนูซเีมนต์และผงส ีฝุน่จำกกำรดกั
สำมำรถน�ำกลับมำใช้งำนใหม่ได้ทั้งหมด

  (5) การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดแปรงขัดผิวอลูมิเนียมพาเลท ใช้ดักฝุ่นจำกกระบวนกำรผลิตด้วยระบบผ้ำกรอง (Bag 
filter) ใช้ดักฝุ่นละอองจำกกระบวนกำรขัดแบบ ฝุ่นจำกกำรดักสำมำรถน�ำกลับมำใช้งำนใหม่ได้ทั้งหมด

  ทัง้นี ้ส�ำหรบักำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศได้รบักำรตรวจวดัโดยบรษิทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทลั แมนเนจเม้นท์ จ�ำกดั สรปุผล 
กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศภำยในสถำนประกอบกำร พบว่ำ Total Dust ในพื้นที่โรงงำนกระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่มีค่ำอยู่ในเกณฑ ์
มำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2520

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย
 (ก) โครงการบ�าบัดกลิ่นสารละลาย (สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น)
  ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ติดตั้งระบบบ�ำบัดกลิ่นสำรละลำยของสำยกำรผลิตกระเบ้ืองคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น โดยใน

กระบวนกำรผลิตมีกำรใช้สำรละลำยท่ีระเหยง่ำยผสมกับเรซ่ิน เพ่ือเป็นสำรเคลือบเงำพ่นบนผิวกระเบื้อง ท�ำให้เกิดควำมมันเงำ  
สวยงำม ทนทำน สำรละลำยดังกล่ำวเป็นสำรจำกปิโตรเคมีที่มีกล่ินค่อนข้ำงแรง มีผลกระทบต่อสุขภำพพนักงำนและชุมชนที่อยู่ 
ใกล้เคียง บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำระบบบ�ำบัดกลิ่นสำรละลำยในกระบวนกำรผลิตด้วยถำ่นกัมมันต์ (Activated carbon หรือ Activated 
charcoal) ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชำติ หรืออินทรียวัตถุซึ่งมีคำร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบจนได้ผลิตภัณฑ์สีด�ำมีลักษณะเป็น 
รูพรุน มีคุณสมบัติในกำรดูดซับ (Adsorption) สำรต่ำงๆ เช่น กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย กรองกลิ่นฟอกอำกำศในหน้ำกำกกรองสำรพิษ  
เครื่องฟอกอำกำศ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้น�ำมำใช้ในกำรบ�ำบัดกลิ่นในกระบวนกำรพ่นสี โดยได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดกลิ่น 3 ชุด ดังนี้

  1) บริเวณพ่นสเปรย์สำรเคลือบเงำ (SYSTEM 1)
  2) บริเวณระบบล�ำเลียงเข้ำชั้นเก็บและปำกอุโมงค์บ่ม (SYSTEM 2)
  3) ภำยในอุโมงค์บ่มกระเบื้อง (SYSTEM 3)
  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศในกระบวนกำรผลิต โดยบริษัท โกลบอล  เอ็นไวรอนเมนทัล 

แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด สรุปได้ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2558

1. Tile machine   Total  Dust mg/m3 3.750 ไม่เกิน  15

2. จุดติดรั้วโรงงำน   Xylene mg/m3 0.002  ไม่เกิน  435 *

    ppm < 0.001 ไม่เกิน  100

3. จุดเครื่องพ่นสี   Xylene mg/m3 0.011 ไม่เกิน  435 *

    ppm  0.003  ไม่เกิน 100

ตำาแหน่งตรวจวัด ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย ** ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน

ที่มา  :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
   :  mg/m3= มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน
หมายเหตุ 
   *   มาตรฐานอ้างอิงโดย National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
   **  มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

 (2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
  ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องระบำยอำกำศ SYSTEM 1-3 Xylene มีคำ่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศ

กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องก�ำหนดค่ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศที่ระบำยออกจำกโรงงำน พ.ศ. 2549 ดังนี้

3.5 การจัดการลดการสูญเสียของสารเคลือบ
 (ก) โครงการลดการสูญเสียสารเคลือบ
  เนือ่งจำกปีทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ ได้จดัท�ำโครงกำรลดกำรสญูเสยีสำรเคลอืบทีส่ำยกำรผลติกระเบือ้งคอนกรตี CT-5 จงัหวดัสระบรุี 

ส่งผลให้ลดกำรสูญเสียสำรเคลอืบ ลดปรมิำณเศษของเสยีในกำรผลติ โดยในปี 2558 มกีำรขยำยพืน้ทีโ่ครงกำรเพิม่ขึน้อกี 4 สำยกำรผลติ 
ได้แก่ สำยกำรผลิตกระเบือ้งคอนกรตี CT-2 CT-3 และ CT-4 จงัหวดัสระบรุ ีและสำยกำรผลติกระเบือ้งคอนกรตี (CT-KK) จงัหวัดขอนแก่น 

  • เพื่อลดกำรสูญเสียสำรเคลือบ ลดปริมำณเศษของเสียจำกกำรผลิตที่ต้องมีกำรบ�ำบัด
  • ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคลือบในกระบวนกำรผลิตกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีรำคำแพง
  • สรำ้งมำตรฐำนกำรควบคุมอัตรำกำรใช้สำรเคลือบ
 กำรด�ำเนนิงำนโดยกำรปรบัปรงุระบบกำรพ่นสำรเคลอืบ เพือ่ลดกำรสญูเสยีของสำรเคลอืบทีพ่่นออกนอกแผ่นกระเบือ้งบรเิวณ

ถำดรองเศษ และควบคุมควำมหนำสำรเคลือบตำมมำตรฐำน 80 ไมครอน โดยปรับปรุง ดังนี้
 (1) ตั้งเวลำ Start-Stop หัวฉีดล่วงหน้ำ เพื่อลดกำรสูญเสียสำรเคลือบที่พ่นล่วงหนำ้
 (2) ปรับระยะหำ่งระหว่ำงอุปกรณ์สั่งงำนกับหัวฉีดในกำรสั่ง Start-Stop ขณะเดินเครื่องให้เหมำะสม
 (3) ปรับระยะกำรตั้งหัวฉีดพ่นไม่ให้เกินชิ้นงำนด้ำนข้ำงไม่เกิน 3 เซนติเมตร เพื่อลดกำรสูญเสียสำรเคลือบที่พ่นออกนอกแผ่น

ทำงด้ำนข้ำง แต่ไม่กระทบต่อกำรพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง
 (4) ปรับอัตรำกำรไหลของสำรเคลือบให้ไหลออกอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยกำรตั้ง Pressure liquid เพื่อควบคุมกำรพ่นสำรเคลือบ

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ขำย
 (5) ปรับระยะหำ่งระหว่ำงแผ่นกระเบื้องให้มีระยะห่ำงระหว่ำงแผ่นไม่เกิน 3 เซนติเมตร และ Set Invertor ควบคุมควำมเร็ว

สำยพำนล�ำเลียงให้เหมำะสม ลดกำรสูญเสียสำรเคลือบช่วงรอยต่อระหว่ำงแผ่น แต่ไม่กระทบต่อกำรพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง

Xylene   ppm 0.023 0.018 0.084 ไม่เกิน 100

   mg/m3 0.099 0.076 0.019 ไม่เกิน 435 

หน่วย ค่ามาตรฐาน2/ดัชนีคุณภาพอากาศ
ค่าความเข้มข้น1/

SYSTEM 1 SYSTEM 2 SYSTEM 3

ที่มา  : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
        : 1/ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สภาวะอากาศแห้ง  ความดันมาตรฐาน 760  มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียล
       : 2/ ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด
       : mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,  ppm = ส่วนในล้านส่วน

 (1) การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ
  ผลกำรตรวจวัดสำรเคมีภำยในสถำนประกอบกำรพบว่ำ Total Dust ในพื้นที่ทั้ง 3 จุด มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำม

ประกำศกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2520 เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) ดังนี้
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

3.6 การจัดการด้านพลังงาน
 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน จึงได้วำงแผนกำรจัดกำรด้ำนพลังงำน มุ่งเน้นให้

คนตรำเพชรมีส่วนร่วมในกำรประหยัดพลังงำน เพื่อกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยในปีนี้มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้
 (ก) ลดการใช้ไฟฟ้าจากการปรับมอเตอร์สูบน�้าทิ้งของสายการผลิต NT-8
  เดิมกำรสูบน�้ำทิ้งออกจำกสำยกำรผลิต NT-8 ได้มีกำรสูบน�้ำด้วยมอเตอร์สูบน�้ำขนำด 11 kW มำลงบ่อพักน�้ำ ที่สำยกำร

ผลติ NT-7 แล้วสบูน�ำ้ด้วยมอเตอร์สบูน�ำ้ขนำด 22 kW ออกไปบ่อเกบ็น�ำ้ทิง้ภำยนอกอำคำรอกีครัง้ เพือ่ลดกำรใช้ไฟฟ้ำจำกมอเตอร์สบู
น�้ำทิ้งของสำยกำรผลิต NT-7 จึงได้ปรับปรุงมอเตอร์สูบน�้ำที่สำยกำรผลิต NT-8 ให้สำมำรถสูบน�้ำออกไปบ่อเก็บน�้ำทิ้งภำยนอกอำคำร 
ได้โดยตรง ยกเลิกกำรใช้งำนมอเตอร์สูบน�้ำที่สำยกำรผลิต NT-7 สำมำรถลดกำรใช้ไฟฟ้ำที่ NT-7 ได้ 7,128 kWh ต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 
27,700 บำทต่อปี

 (ข) ลดการใช้ไฟฟ้าจากการหยุดใช้หม้อแปลง Cellulose 2
  กำรหยุดเดินเครื่องจักร Cellulose 2 ท�ำให้หม้อแปลงไฟฟ้ำจ่ำยไฟฟ้ำลดลงเหลือ 10% ของพิกัด เพื่อลดกำรสูญเสีย  

จงึย้ำยไปใช้กบัหม้อแปลงไฟฟ้ำข้ำงเคยีงและหยดุจ่ำยไฟฟ้ำให้กบัหม้อแปลงไฟฟ้ำเดมิ สำมำรถลดกำรกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำ 24,500 
kWh ต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 95,400 บำทต่อปี

 (ค) ลดการสูญเสียความร้อนจากผนังอุโมงค์ NG Infrared ของ CL-7 
  โดยกำรออกแบบท�ำฝำปิดช่องว่ำงของอุโมงค์ พร้อมบุฉนวน ชุด NG Infrared จ�ำนวน 11 ชุด ปิดตรงบริเวณท่ีมีกำร 

ติดตั้งโคม NG Infrared ท�ำให้สำมำรถลดกำรสูญเสียพลังงำนควำมร้อน 253,646 MJ ต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 76,094 บำทต่อปี
  (ง) ลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินเครื่องจักร
  1) สำยกำรผลิต AAC-SR (อิฐมวลเบำ) มีกำรควบคุมคำ่ Demand Charge โดยกำรปรับเปลี่ยนเวลำกำรใช้พลังไฟฟ้ำ

สูงสุดจำกช่วงเวลำที่ระบบมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด (On Peak) ไปใช้ไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่มีควำมต้องกำรไฟฟ้ำต�่ำสุด (Off Peak) 
โดยเลือกเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้ำในกำรขับเคลื่อนมอเตอร์ขนำดใหญ่ เช่น เครื่องบดทรำย (Sand Mill) เป็นเครื่องจักรที่มีมอเตอร์
ที่ใช้ก�ำลังไฟฟ้ำสูงสุด คือ 630 kW มำผลิตในช่วง Off Peak ให้มำกที่สุด เพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ซึ่งในแต่ละปีสำมำรถลดค่ำ 
Demand Charge ได้วันละ 10,395 บำทต่อวัน (945 บำท x 11 ชั่วโมง)

  2) สำยกำรผลิต FC ส่วนผลิต 3 จำกประวัติเครื่องจักรในช่วง Low season มีกำรเดินเครื่องจักรในแต่ละเดือนเป็น 
ช่วงเวลำสัน้ๆ มำกกว่ำ 2 สำยกำรผลติ ซึง่ท�ำให้ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ Demand chart สูง ดงันัน้ ในปี 2558 จงึวำงแผนควบคุม
กำรเดินเครื่องจักรท้ังสองสำยกำรผลิตมำเดินเครื่องต่อเนื่องกันแทนที่จะเดินเครื่องจักรคู่ขนำนกันในเวลำเดียวกัน ซึ่งสำมำรถลดค่ำ
ไฟฟำ้ได้ 138,000 บำทต่อเดือน 
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อมของกระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงแรงงำน และกระทรวงมหำดไทยอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลให้กำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ทั้งอำกำศ ฝุ่นละออง เสียง น�้ำ 
และของเสียในกระบวนกำรผลิต จำกกำรตรวจสอบได้ผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบหรือท�ำลำย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรของชุมชน สรุปได้ดังนี้

 (1) กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เช่น ปล่องหม้อไอน�้ำ ปล่องพ่นสี ไซลีน เพื่อติดตำมคุณภำพ
อำกำศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 (2) กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในชุมชน เพื่อสังเกตกำรณ์คุณภำพอำกำศ
 (3) กำรตรวจติดตำมมลพิษทำงเสียง ฝุ่น สำรเคมี ซึ่งผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนทั้งหมด

อัตรำกำรใช้สำรเคลือบ CT-2   ลิตร/ตัน 2.41 2.37 0.04 3,226.32 193,579

อัตรำกำรใช้สำรเคลือบ CT-3   ลิตร/ตัน 2.55 2.44 0.11 4,025.34 241,520

อัตรำกำรใช้สำรเคลือบ CT-4   ลิตร/ตัน 2.47 2.41 0.06 2,775.66 166,540

อัตรำกำรใช้สำรเคลือบ CT-KK   ลิตร/ตัน 2.64 2.58 0.06 1,319.94 79,196

รวม    10.07 9.80 0.27 11,347.26 680,835

รายการ หน่วย ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลงลิตร
ต่อตัน

สารเคลือบลดลง 
(ลิตร) คิดเป็นเงิน (บาท)

ตารางสรุปผลการลดสารเคลือบ ปี 2558
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 (4) กำรตรวจติดตำมคุณภำพน�้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงำน ผลวิเครำะห์คุณภำพน�้ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
 (5) จัดระบบบ่อพักน�้ำด่ำง เพื่อน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่ สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ และลดมลพิษในน�้ำ
 (6) กำรก�ำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซีลเลอร์ เศษน�้ำมัน และขยะอื่นๆ ได้ด�ำเนินกำรน�ำออกไปก�ำจัดนอกโรงงำน ซึ่ง

ได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม พร้อมทั้งรำยงำนข้อมูลผำ่นเว็บไซต์ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (www.diw.go.th)

การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การท�างาน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ท�างาน

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

พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง   fiber/cm3 < 0.001 < 0.001      ไม่เกิน 2 

พื้นที่ปั้นครอบ   fiber/cm3 0.004      < 0.001    ไม่เกิน 2 

คลังเก็บ Chrysotile   fiber/cm3 0.004      < 0.001    ไม่เกิน 2 

ลำนจ่ำยสินค้ำ   fiber/cm3 - < 0.001  ไม่เกิน 2

ฝุ่นทั่วไปในโรงงำน   mg/m3 1.12 – 2.43 0.83 - 4.95 ไม่เกิน 15 

ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (<10 ไมครอน)  mg/m3 0.39 – 0.50 0.42 - 1.68 ไม่เกิน 5 

ไซลีน   ppm 0.001 – 0.005 0.128 – 2.537 ไม่เกิน 100

บริเวณ

รายการที่ตรวจ

หน่วย

หน่วย

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2558

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2558

ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐาน

ที่มา  :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และวันที่ 20-21,28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
    :  fiber/cm3= เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และวันที่ 20-21,28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
  : mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน  

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

ฝุ่นทั่วไป (TSP)   mg/m3 23.94 4.01 ไม่เกิน  400 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์   ppm 3.00 - ไม่เกิน    60 

คำร์บอนมอนอกไซด์   ppm 12.00 - ไม่เกิน   690 

ไนโตรเจนไดออกไซด์   ppm 17.65 - ไม่เกิน   200

ไซลีน   ppm 0.008 - 0.021 2.905 - 8.771 ไม่เกิน   100

รายการที่ตรวจ หน่วย ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2558 ค่ามาตรฐาน

ที่มา  :  รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และวันที่ 20-21,28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
   :  mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน 
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การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

ฝุ่นทั่วไป (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  mg/m3 0.130 0.187 ไม่เกิน  0.330 
ฝุ่นขนำดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  mg/m3 0.044 0.062 ไม่เกิน  0.120 
ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง   dB(A) 50.77 50.8 - 58.1 ไม่เกิน  70 
ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  dB(A) 4 3.3 - 4.9 ไม่เกิน  10 

รายการที่ตรวจ หน่วย ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2557

ค่าที่ตรวจวัดได้ 
2558 ค่ามาตรฐาน

ที่มา  : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และวันที่ 20-21,28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด
   : mg/m3 = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,  dB(A) = เดซิเบลเอ = หน่วยวัดความดังของเครื่องวัดเสียง (Sound level meter)

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาดังนี้ 

 2551 บ�ำบัดอำกำศ น�้ำเสีย และขยะอันตรำย 15.28
 2552 บ่อพักน�้ำดำ่ง และกำรก�ำจัดขยะ 2.75
 2553 ท�ำที่เก็บขยะ รำงระบำยน�้ำ ระบบเตือนภัย และท่อดูดน�้ำกลับ 2.69
 2554 ระบบดักฝุ่นปูน/ดินขำว ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง และติดตั้งห้องพ่นสีรองพื้นครอบ 2.99
 2555 ระบบดักกลิ่นแอมโมเนีย ระบบดักฝุ่น บ่อรับเศษ และติดตั้งหลังคำคลุมบ่อตะกอนส ี 8.07
 2556 ระบบก�ำจัดกลิ่นไซลีน ระบบดับเพลิง และประตูฉุกเฉิน 6.40
 2557 ระบบดักฝุ่นเครื่องใสกระเบื้อง ระบบน�้ำดับเพลิง และระบบก�ำจัดกลิ่นไซลีน 14.99
 2558 ระบบดักฝุ่นสี  สถำนที่จัดเก็บน�้ำสีและเตรียมสี และติดตั้งประตูกั้นสำรเคมีรั่วไหล 2.78

ปี รายการ จำานวนเงิน (ล้านบาท)
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
 บรษัิทฯ ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนอตุสำหกรรม จำก บรษิทั ทฟูนอร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกดั (TUV NORD) จงึเป็นกำรรบัประกนัว่ำ 
กระบวนกำรผลิตของบริษัทฯ มีระบบกำรจัดกำรที่ดีมีมำตรฐำนโดยได้รับรองมำตรฐำน 3 ระบบดังนี้
 • ISO 9001 : 2008 : ระบบกำรบริหำรคุณภำพทั้งส่วนโรงงำนและส่วนส�ำนักงำนได้รับตั้งแต่ปี 2546-58 
 • ISO 9001 : 2015 : ระบบกำรบริหำรคุณภำพทั้งส่วนโรงงำนและส่วนส�ำนักงำนได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 โดยเป็น 
ผูผ้ลติรำยแรกในกลุม่วสัดกุ่อสร้ำงทีไ่ด้รบักำรรบัรองมำตรฐำนใหม่ ซึง่เป็นเคร่ืองยนืยนัและรบัรองได้ว่ำ “ตรำเพชร” มรีะบบกำรบรหิำร 
จัดกำรที่ดีเยี่ยมได้มำตรฐำนสำกล 
 • OHSAS 18001 : 2007 : ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548
 • ISO 14001 : 2004 : ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552
2. การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ สรุปได้ดังนี้
 • ปี 2548 ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) จำกส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสำหกรรม
 • ปี  2550 ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
กระทรวงแรงงำน
 • ปี  2551-7 ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นดำ้นแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน จำกกระทรวงแรงงำน ยกเว้น
ในปี 2555 ได้รับจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จังหวัดสระบุรี
 • ปี  2552 ได้รับ “ไทยแลนด์แบรนด์” กรมส่งเสริมกำรส่งออก กระทรวงพำณิชย์ 
 • ปี  2552 ได้รับโล่ห์รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นดำ้นควำมปลอดภัยระดับภูมิภำค จำกกระทรวงแรงงำน
 • ปี  2553 ได้รับรำงวัล “โรงงานสีขาว” (ต้ำนยำเสพติด) จำกส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน จังหวัดสระบุรี
 • ปี  2554-5 ได้รับประกำศนียบัตร “5S Award Model” ในงำน Thailand 5S Award จำกสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น) พื้นที่ส�ำนักงำน ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน พื้นที่ฝำ่ยโลจิสติกส์และบริกำรลูกคำ้ และพื้นที่แผนกคลังพัสดุ
 • ปี  2555 บรษิทัฯ ได้รบักำรจดัอนัดบัที ่1 แบรนด์ “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบือ้งมุงหลังคำในหมวดวสัดกุ่อสร้ำง ทีน่่ำเช่ือถอื 
มำกที่สุดจำกกำรจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Brand 2012 ในนิตยสำร Brand Age เดือนมกรำคม 2555
 • ปี  2555 ได้รับตรำสัญลักษณ์คุณภำพ “Thailand Trust Mark” จำก DITP (Department of International Trade  
Promotion) กระทรวงพำณิชย์ เป็นกำรรับรองคุณภำพสินค้ำชั้นเยี่ยมจำกประเทศไทย ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับสินค้ำ  
สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
 • ปี 2555 ได้รับรำงวัล “ดีเด่น” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนในงำน “SET Awards 2012” จำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวำรสำรกำรเงินธนำคำร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2555
 • ปี  2556 ได้รับรำงวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทรำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล (Top Corporate Gover-
nance Report Awards) ในงำน “SET Awards 2013” จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวำรสำรกำรเงินธนำคำร เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2556
 • ปี  2557  ได้รบัผลกำรประเมนิกำรก�ำกับดแูลกิจกำรระดบั 4 ดำว ( ) อยูใ่นกลุม่ “ดีมาก (Very Good)” และรำงวลัระดบั 
Top Quartile ในกลุ่มตลำดที่มีมูลคำ่หลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้ำนบำท โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับเกณฑ์
กำรส�ำรวจและวิธีกำรให้คะแนนให้มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร ASEAN CG Scorecard มำกขึ้น
 • ปี  2557 ได้รบัรำงวลั “Investors’ Choice Award” จำกสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ในกำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ (AGM ) โดยบรษิทัฯ ได้รบักำรประเมนิเตม็ 100 คะแนนต่อเนือ่งเป็นระยะเวลำ 4 ปี ตัง้แต่ปี 2554-7 เมือ่วันที ่25 กนัยำยน 2557
 • ปี  2553-6 และปี 2558 ได้รับผลกำรประเมนิกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรระดบั 5 ดำว ( ) อยูใ่นกลุม่ “ดีเลศิ (Excellent)” 
และรำงวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลำดที่มีมูลคำ่หลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้ำนบำท โดยปีนี้ได้รับคะแนน 90% 
 • ปี  2558 ได้รับมอบประกำศนียบัตร “ESG 100” จำกสถำบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน
ที่มีควำมโดดเด่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2558
 • ปี  2558 ได้รับมอบใบอนญุำตแสดงเครือ่งหมำยมำตรฐำนกบัผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก.535-2556 และ มอก. 2619-2556 
ส�ำหรับสินค้ำกระเบื้องคอนกรีต ทั้งแบบลอน แบบเรียบ และครอบกระเบื้องจำกส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม โดยเป็น 
ผูผ้ลิตกระเบือ้งหลงัคำคอนกรตีรำยแรกของไทยทีไ่ด้รบัเครือ่งหมำย มอก. ดงักล่ำว ซึง่เป็นเครือ่งยนืยนัถงึคุณภำพสินค้ำทีไ่ด้มำตรฐำน
ระดับสำกล เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558
 • ปี  2558 ได้ใบรับรองระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.) TLS 8001:2010 ระดับพื้นฐำน จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน เพือ่รบัรองว่ำบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัเิป็นไปตำมมำตรฐำนควำมรบัผดิชอบทำงสงัคมของธรุกจิไทย ในข้อก�ำหนด
กฎหมำยวำ่ด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน แรงงำนสัมพันธ์ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกำยน 2558 
 • ปี  2558 ได้รับประกำศเกียรติคุณกำรร่วมบริจำคโลหิตเป็นหมู่คณะจำกสภำกำชำดไทย
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้อง
มุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้าง

ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

มาตรฐานอุตสาหกรรม
ISO 9001 : 2015

ตราสัญลักษณ์คุณภาพ
Thailand Trust Mark

รางวัล Safety Award  

รางวัลดีเยี่ยม 
ประเภทบริษัทจดทะเบียน

ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

รางวัลสถานประกอบการ 
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

ประกาศนียบัตร ESG 100

รางวัลสถานประกอบการ 
ดีเด่นด้านความปลอดภัย

รางวัลดีเด่น 
ประเภทบริษัทจดทะเบียน

ด้านผลการด�าเนินงาน

รางวัล “Investors’ Choice Award”
 ประเภทการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  รางวัล 5S Award Model 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ




