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Kubota Precision Machinery Thailand
1.เกี่ยวกับบริษัท ２.ผลิตภัณฑ

 ที่อยู : บริษัท คูโบตา พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย ) จํากัด
เลขที่ 219/24 หมู 6 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 3  ตําบลบอวิน
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี , ประเทศไทย

ผลิตชุดเกียร และชิ้นสวนไฮดรอลิคสําหรับรถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร

３.นโยบายสิ่งแวดลอม

4.ขอมูลประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมของป 2558 (FY2015)

thousand ｍ3

ｔ-CO2

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

หัวขอควบคุม คาควบคุม คาสูงสุดจากการตรวจวัด

SOx - - -

NOx - - -

Particulate - - -

thousand ｍ3/year
COD kg/year
Nitrogen kg/year
Phosphorus kg/year

การตรวจวัดน้ําเสีย
หนวย คาควบคุม คาสูงสุดจากการตรวจวัด

－ - -
mg/L - -

COD mg/L - -
Nitrogen mg/L - -
Phosphorus mg/L - -

mg/L - -
Lead mg/L - -

kg/day - -
kg/day - -
kg/day - -

pH － 5.5～9.0 7.5～8.0
BOD mg/L 500 89.6
COD mg/L 750 300
SS mg/L 200 370*

* คุณภาพนํ�าเสีย หลังจากที�ทําการบําบัดภายในบริษัท มีค่าเกินมาตรฐานชั�วคราว แต่นํ�าเสียดังกล่าวได้รับการปรับสภาพให้มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก.
ของเสียที่ปลอยทิ้ง ｔ/year
อัตราการรีไซเคิล ％

5.การสื่อสารและประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม

 ผลิตภัณฑหลัก

จํานวนพนักงาน
ขนาดพื้นที่โรงงาน
กอตั้งเมื่อ
การไดรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO 14001

: 35,000 ตารางเมตร
: 170  คน

: เดือน เมษายน 2011

 นโยบาย
1.  ออกแบบวางแผนการผลิตและบริการทุกขั้นตอนตั้งแตการซื้อ, การนําไปใช, การกําจัด, การรีไซเคิลวัตถุดิบ เพื่อปองกันและใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยทําการเลือก ปรับปรุงวิธีการผลิต ,           
    การเลือกใชวัตถุดิบ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการดาน สิ่งแวดลอม  ISO14001 ซึ่งทําเปนใหเปนโครงสรางและพยามยามที่จะพัฒนาใหดียิ่งๆ ตอไป
2.  บริษัทมีความพยายามในการสรางมาตรฐานและปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและจะดํารงมาตรฐานนั้นสืบไป
3.  บริษัทมีความพยายามที่จะสรางจุดมุงหมายที่เปนรูปธรรมและโปรงใสเพื่อที่จะใหสามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายของบริษัทใหได
4.  บริษัทมีความพยายามที่จะสงเสริมใหเจาหนาที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอการอนุรักษ สิ่งแวดลอม
5.  นโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัทพรอมที่จะเปดเผยตอสารธารณชนเพื่อแสดงให เห็นความตั้งใจ  จริงที่จะสนับสนุนและใหความรวมมือกับกิจกรรมดานการรักษาสิ่งแวดลอมของทองถิ่น

ยอดรวมการใชพลังงาน
Crude oil 

equivalent KL
480

ยอดรวมการใชน้ํา 10

Graph.1 พลังงาน& การปลอยกาซ CO2

Total emission control: m3N/h, 
Concentration control: ppm

ขอบเขตการผลิต :

ระบบบําบัด
น้ําเสียรวม

Graph.2 ปริมาณของเสีย & อัตราการรีไซเคิล
Hexavalent chromium

COD, total emission control

ยอดรวมมลพิษในน้ําเสีย
-
-
-

แหลงน้ํา
สาธารณะ

pH
BOD

121
94.6%

: เดือน กันยายน  2012

Nitrogen, total emission control
Phosphorus, total emission control

Concentration control: mg/m3

ยอดรวมปริมาณขยะที่ปลอยออก 10

ปริมาณการปลอยกาซ CO2 982

ทอ และ จุดปลอยควัน No smoke and soot generating facilities
หนวย

Total emission control and K-value 
control: m3N/h
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Loader Valve 3P Hydraulic CylinderTransmission

 การประชุมคณะกรรมการประจาํเดือน  ข่าวสารส่ิงแวดล้อมประจาํ

สปัดาห์

 บอร์ดประชาสมัพนัธด์้านส่ิงแวดล้อม  เวบ็เพจ ประชาสมัพนัธด์้านส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมอนุรกัษ์พลงังาน  กิจกรรม Big Cleaning Day
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