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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable  Development Report) 

 บริษัท ซังโกะไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) มีความมุ่งมั่นท่ีจะดําเนนิธุรกิจภายใต้การกํากับ
กิจการท่ีดียดึหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไป กับการใส่ใจดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม มสีํานึกรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดย
คํานึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายใน และ
ภายนอกองค์กร ตั้งแตผู่้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าชุมชน ตลอดจน
สังคมวงกว้าง ท้ังนี้เพ่ือนนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้การดําเนินกิจการขององค์กรประสบความสําเร็จ มี
มาตรฐาน มีการดาํเนินการอยา่งจริงจัง และเกิดความมั่นใจว่า
การดําเนิน การต่างๆ จะเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
กําหนดไว้สร้างความมั่นใจต่อผูม้ีสว่นได้เสียกับองค์กรอย่าง
แท้จริง ตลอดจนมีการ แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อสังคม
ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม จงึได้กําหนดนโยบายความ
รับผิดชอบตอ่สังคม (CSR) ข้ึน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
และคณะทํางานด้าน CSR ข้ึนมาเพ่ือกํากับดูแลงานให้เป็นไป
ตามนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัต ิของมาตรฐาน ISO26000 

บริษัทฯ ได้ทําการวิเคราะห์และเช่ือมโยงผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีในกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กร  ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไป สู่ความยั่งยืนขององค์กร

ต่อไป ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนใน การบูรณา
การให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยยึดหลักตามแนวทางปฏิบัต ิ
ของมาตรฐาน ISO26000    

กรอบการดําเนินงาน 
           จากความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ผนวกกับวิสัยทัศนอ์งค์กรท่ีมุ่งมั่นสูค่วามเป็นเลิศใน
ด้านงานหล่อโลหะ และค่านยิมองค์กรท่ีมุง่เน้นคณุภาพ ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าการดําเนินการต่างๆ ของซังโกะสง่ผลกระทบทง้ั ใน
ทางบวก และทางลบแก่ผูม้สี่วนไดเ้สีย ซึง่อาจเป็นเหตุให้องค์กร
ไม่เป็นท่ียอมรบัของชุมชน สงัคม ตลอดจนผูม้สี่วนได้เสยีอ่ืนๆ 
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของซังโกะ 
เพ่ือลดความเสีย่งและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเราจึงได้
กําหนดกรอบการบริหารความยั่งยืนข้ึน ด้วยการควบรวม
แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม ร่วมกับแนวทางการบริหาร
คุณภาพ  ท่ีเรามีความเช่ียวชาญโดยการประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO9001, ISO/TS 16949 
,ISO14001, OHSAS18001, TIS18001 และการบริหารความ
เสี่ยง โดยให้สอดคล้องกับบรบิทของ “ซังโกะ” ออกมาเป็น
กรอบการบรหิารคณุภาพเพ่ือความยั่งยืน“SANKO 
Sustainable  Management Framework” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanko  Sustainable  

Management  Framework 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 
  ซังโกะบริหารความยั่งยืนองค์กรภายใต้หลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยมีคณะกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทําหน้าท่ีติดตาม ทบทวน และ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายเป็นประจําทุกป ีพร้อม
ท้ังปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    ซังโกะ ได้
ส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกระดับ 
เน้นการสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริม่เข้างาน โดยได้
จดัทําคูม่ือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ แจกพนักงานท่ีเข้าใหม่ทุกคน พร้อมท้ังการให้ความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏบิตัิท่ีถูกต้อง และเผยแพร่นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ http://www.sankothai.net  และได้จัดให้มรีะบบ
การแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางจดหมาย และช่องทาง  
e-mail  ซึ่งได้จดัให้มีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีนให้มคีวาม
ปลอดภยั และเกิดความเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ซังโกะได้กําหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปช่ันไว้เป็นแนวทางปฏบิัติอย่างชัดเจน โปร่งใส 
ครอบคลมุการปฏิบัต ิ
งานของกรรมการบรษัิท  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั และ
ได้สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิม 
เติมได้ท่ี http://www.sankothai.net  คณะกรรมการบริหาร 
ตั้งใจเตรียมความพร้อมของคนในองค์กรทุกๆ ด้านพร้อมท้ัง
วางรากฐานแนวทางปฏิบัติของกระบวนการภายในให้มีความ
เข้มแข็งเป็นไปตามหลักสากล ก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยในป ี2558   ซังโกะ
ยังได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความ เสีย่ง ในป2ี558ได้ดําเนินการ
อบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติตาม มาตรฐานแก่ผู้บรหิาร 
และจะขยายผลลงไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ ในป2ี559 
นอกจากนีซ้ังโกะได้เน้นการสรา้งความเข้มแข็งให้กับพนักงาน
ภายในองค์กร ด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ซังโกะไทย 
จํากัด   เมื่อเดือน มกราคม 2554  เพ่ือสร้างพ้ืนฐานและ
จิตสํานึกกับพนักงานเก่ียวกับการออมเงิน และวิธีการได้มาของ
เงินในทางท่ีสุจริตโปร่งใส จะนําพาซึ่งความสุข ซึ่งสามารถสร้าง
ความตระหนักให้กับพนักงานตอ่การดําเนินชีวิตประจาํวัน ท้ัง
ในบทบาทของลูกจ้าง และบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งใน
สังคม   นอกจากนี ้ได้ทําการปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อ จัดหา
เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีมคีวามโปร่งใส ชัดเจน ให้แก่ผู้
ท่ีเก่ียวข้อง และบังคับใช้อย่างเครง่ครัด 
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        นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม                                   แนวทางปฏิบัต ิ
1. ดําเนินกิจการอย่างซื่อสัตยเ์ป็นธรรม ตามหลักจริยธรรม                    • มีกระบวนการ และโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 

สร้างเสริมความชัดเจน โปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร                 แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจดาํเนินต่างๆ 
เป็นไปตามหลักสากล                                                             ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม ด้วยความเคารพ 

        กิจกรรมโปร่งใสและส่งเสรมิให้มีการปฏิบัติอย่างม ี
        จริยธรรมใหต้่อหลักนติิธรรม 
 

2. เคารพ และให้ความสําคัญดา้นสิทธิมนุษยชนต่อพนักงาน       • ให้ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ของพนักงานทุกระดับ 
   ทุกระดับ             พร้อมท้ังส่งเสริมสทธิเสรีภาพในการรวมกลม่ ุของพนกังาน 

       เพ่ือสิทธิทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
       บริหารความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน OHSAS18001 
 

3. ตระหนักถึงความสําคัญในดา้นแรงงาน และส่งเสรมิให ้      • มุง่มัน่ในการสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่าง ผูบ้รหิารและ 
เกิดการพัฒนาแรงงานอันจะนําไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร                     พนักงานในทุกระดับ ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           ธรรม ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมสุขภาพ 

      ตามแนวทาง Happy Work Place 
 

4. มุง่มัน่และแสดงออกถึงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือ      • บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ดว้ยระบบมาตรฐาน 
การพัฒนาและลดปญัหาดา้นสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการ        ISO14001 และ OHSAS/TIS18001 พร้อมท้ังพัฒนาดําเนิน
กิจกรรมขององค์กร และสังคมโดยรวม                                           กระบวนการผลติเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้าง   

จิตสํานึกรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน ด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมต่างๆ 
 

5. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดทางการค้า      • ดําเนินกิจการอย่างซื่อสัตย ์เป็นธรรม และเคารพในสิทธิ 
รวมถึง กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศภายใน                     ทางทรัพย์สินของผูอ่ื้น ไม่ใช้อํานาจท่ีไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้า 
ท่ีเก่ียวข้อง ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน ์และการใช้       หรือคู่แข่งขันทางการค้า พร้อมท้ังปลูกจิตสํานึกพนักงาน 
อํานาจในทางมิชอบ ขจัดผลประโยชน์ทับซ้อน        ในการปฏิบัติตามนโยบาย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
                                                                   เพ่ือเป็นไปตามท่ีมาตรฐานกําหนดบริหารคุณภาพสินค้าด้วย 

     มาตรฐาน ISO9001, ISO/TS16979 
 

 6. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน ์    • สนับสนุนและมสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน สังคมโดยรวม 
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังส่งเสริมให้พนักงานม ี     เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างตอ่เนื่อง และสรา้งจิตสํานึกท่ี 
จิตสํานึกท่ีดตี่อส่วนรวม และการทําดีต่อสังคม      ดีแก่พนักงานในความรับผิดชอบต่อสังคม 
    

 
 

 



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( SD Report) บริษัท ซังโกะ ไดคาซต้ิง ( ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

4 

โครงสร้างการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม 
        บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายจากสายงานต่างๆ โดย 
กําหนดให้มีอํานาจ หน้าท่ี ในการติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย และให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดําเนินการตาม 
กรอบการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
คณะทํางานความรับผดิชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย
หัวหน้างานพนักงานจากสายงานต่างๆ และแผนก CSR ทํา
หน้าท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
แนวปฏิบัต ิความคืบหน้าของการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่าน
คณะกรรมการบรหิารไตรมาสละ 1 ครั้ง ในทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีกิจกรรมใหม่ๆ หรือมีประเด็นท่ีมี
นัยสําคญั จะถูกสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่าน

ช่องทางการสื่อสารเช่น e-mail , ผูบ้รหิารพบพนกั งาน , 
บอร์ดประกาศ และเสยีงตามสาย เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็น
ด้านความย่ังยืน 

        ซังโกะตระหนักดีว่า กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียมีบทบาทท่ีสาํคัญ
ในการกําหนดทิศทางของการดําเนินธุรกิจมากข้ึน จึงได้
พิจารณาและจาํแนกกลุ่มผู้มสี่วนได้เสียของซังโกะ  เพ่ือกําหนด
แผนงานสนองตอบความคาดหวังท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสม 
จาก “นโยบายการปฏบิัตติ่อผู้มสีว่นได้เสีย” ท่ีได้ประกาศใช้
ตั้งแต่ปี 2555 เพ่ือให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ ท้ังนี้ เพ่ือใหซ้ังโกะเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจกับทุก
ฝ่ายและเกิดการมสี่วนร่วมอย่างแท้จริง  ซังโกะไดด้ําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงงาน

                                                 การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย 
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การมีส่วนร่วมและความคาดหวังกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ลําดบัที ่ ผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม/ชอ่งทางที่ใช้ส่ือสาร ความคาดหวัง/ความต้องการ 

1 พนักงาน 
-รายวัน 
-รายเดือน 
 

-กิจกรรมผู้บริหารพบพนกังานทุกไตรมาส 
-รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ,KAIZEN 
-การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถตามแผน
ประจําป ี
-การจัดกิจกรรม Morning  Talk กอ่นเร่ิมงาน 
-การจัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัยและพลังงานทุกป ี
-วารสาร SDT News 
 

-การปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนและรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
-การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม 
-มคีวามปลอดภัยและลดปัจจยัเสี่ยงในด้านสุขภาพ 
-มีความมั่นคงและโอกาสความก้าวหนา้ 
-ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
-สภาพแวดล้อมในการทํางานนา่อยู ่
-มีชีวิตที่ดีหลังเกษียณอาย ุ

2 ลูกค้า               
-ภายในประเทศ          
-ต่างประเทศ 

-การเข้าพบลูกค้า 
-การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
-การให้ความรู้ทางเทคนิคแก่ลูกค้า 
-การทํากิจกรรมร่วมกับลูกค้า เช่น KAIZEN และ PREMA 
-การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าเยีย่มชมกระบวนการผลิต 

-ได้รับสินค้าสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
-ราคาของสินค้ามีความเหมาะสม 
-เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส 
-ราคาของสินค้ามีความเหมาะสม 
-การปฏิบัติตามขอ้ตกลงอยา่งเป็นธรรม 
-เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส 
-การรักษาความรับของข้อมูลลูกค้า 

3 ผู้ถือหุ้น 
-รายใหญ ่ 
-รายย่อย 
-นักลงทุน 

-การจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจําป ี
-การจัดทาํรายงานประจําป ี
-การแถลงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
-การเชิญนักลงทุนเข้าเยีย่มชมกระบวนการผลิต 
-การตอบข้อซักถามทางโทรศัพย์และอีเมลล ์

-ผลตอบแทน(กาํไร)และการเจริญเติบโต 
-บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ตามหลกัธรรมาภบิาล 

4 คู่ค้า Supplier 
คู่ธุรกิจVendor 

-การสื่อสารผา่นช่องทางต่างๆ 
-ให้คําแนะนาํในการปรับปรุง 
-การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต และคุณภาพของ
วัตถุดิบ 

-ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตามเง่ือนไขเวลา 
-การแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส 
-การปฏิบัติตามขอ้ตกลงอยา่งเป็นธรรม 

5 ชุมชน 
-ชุมชนบริเวณ
โดยรอบโรงงาน 
-ชุมชนระยะไกล 
 

-สํารวจความต้องการและความพึงพอใจของชุมชน 
-จัดทํากจิกรรมสานเสวนากับชุมชน 
-การเปิดโรงงานให้ชุมชนเข้าเยีย่มชม 
-การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
-การร่วมประชุมหมู่บ้านประจําเดือนเพือ่ข้อเสนอแนะ 

-เป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
-การช่วยสนับสนุนกจิกรรมต่างๆของชุมชน 
-ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนษุยชนและการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น 
-การไม่สร้างผลกระทบทางลบและดแูลสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
-สร้างความเจริญและรายได้ให้กับชุมชน 
-มีความโปร่งใสในการดําเนินการ 

6 กลต. -มติการประชุมกรรมการบริษัทที่เกีย่วขอ้ง 
-งบการเงิน 
-56-1 , 56-2 และSD Report  

-ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

7 คู่แข่งทางการค้า -การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ แหล่งข้อมูล 
วัตถุดิบ ตลอดจนเคร่ืองมอ เคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการผลิต 

-การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

8 หน่วยงานภาครัฐ -การรายงานข้อมูลตามทีก่ฎหมายกําหนด 
-รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยราชการ 

-ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบปฏบิัติที่เกี่ยวขอ้ง 
-เป็นตัวอยา่งแกธุ่รกิจอื่นๆในการดูแลสิง่แวดล้อม ความ
ปลอดภัยและบรรษัทภิบาล 
-การไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
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การตอบสนองหรือวิธีสร้างสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ลําดับที ่ การตอบสนอง/วธิีการสร้างความสัมพันธ ์ ประเด็นที่น่าสนใจ 

1 -การจา่ยผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรม รวมทั้งการจัดสวัสดิการต่างๆ (อาหาร น้ํามันรถ ความร้อน)   
-การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอยา่งเท่าเทียมกัน 
-การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะไทย จํากัด 
-การจัดตั้งโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
-กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
-การทําประกันกลุ่มใหก้ับพนกังาน ของบริษัท กรุงไทย แอกซ่า 
-มีการจัดทาํ Carrier Path / Succesion chart 
-การจัดกิจกรรม Happy Workplace  ให้กับพนกังาน 
-การบริหารจัดการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัยในการทํางานด้วยระบบมาตรฐานOHSAS/TIS 
18001  
-การบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 

-การจา้งงาน 
-การดูแลพนกังาน 
-สุขภาพและความปลอดภัย 
-การพัฒนาพนักงาน 
 
 

2 -การกาํกับดแูลกิจการที่ดี  โปร่งใส  เปน็ธรรมและตรวจสอบได ้
-มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั่นและการส่งเสริมการปฏิบัติ 
-การบริหารจัดการดา้นคุณภาพของชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949 
-มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับลูกค้า 
-การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยม/ชมโรงงานจากลกูค้า 
-การปฏิบัติตามขอ้กําหนดที่ลูกค้าต้องการ 

-ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
-การปฏิบัติที่เป็นธรรม 
-การต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น 
  
 

3 -การกาํกับดแูลกิจการที่ดี  โปร่งใส  เปน็ธรรมและตรวจสอบได ้
-จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม  
-การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

-การเปิดเผยเข้อมูลและรายงาน 
-การกาํกับดูลิจการที่ดี 
 

4 -มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั่น  
-การปฏิบัติตามนโยบายการจัดซ้ือ จัดจา้ง 
-การพัฒนาคู่ค้าดว้ยการแนะนาํ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาให้ได้อยา่งน้อยเทียบ 
กับมาตรฐานกาํหนด    

-ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
-การปฏิบัติที่เป็นธรรม 
-การต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น 

5 -การสร้างความไวว้างใจและความเข้าใจอันดีต่อกัน 
-สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ 
-การสร้างพนักงานที่เป็นจิตอาสา ในการทํากิจกรรมสาธารณะ  
-มีนโยบายสิทธิมนุษยชน 
-มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชั่น  
-การบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 
-การบริหารจัดการดา้นพลังงานตามพ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2550) 

-การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
-การร่วมพัฒนาชุมชน 
-การต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น 
-การบริหารจัดการของเสียและวัสดุ
เหลือใช ้
-การบริหารจัดการพลังงาน 
 

6 -การปฏิบัติตามระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง -การเปิดเผยเข้อมูลและรายงาน 
-การกาํกับดแูลกิจการที่ดี 

7 -หลักจรรยาบรรณเพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส -การแข่งขันที่เป็นธรรม 
-การต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น 

8 -ดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ด้วยความเคร่งครัด 
-การปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ และข้อบังคับที่กฎหมายกาํหนด 

- การเปิดเผยเข้อมูลและรายงาน 
-การกาํกับดแูลกิจการที่ดี 
-การต่อต้านทจุริต คอร์รัปชั่น 
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การวิเคราะห์ประเด็นด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อความย่ังยืน 
           คณะกรรมการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม และ
คณะทํางานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม ไดด้ําเนินการ
พิจารณาการเช่ือมโยงผูม้สี่วนได้เสยีผลกระทบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี
และวิเคราะหป์ระเด็นความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีจะนํามา
พัฒนาองค์กร โดยผ่านการมสี่วนรว่มจากตัวแทนทุกหน่วยงาน 
และจากข้อมลูท่ีได้จากพนักงานผา่นการจัดกิจกรรมต่างๆ  
 

รวมถึงข้อมูลจากการจัดเสวนากับชุมชน  การดําเนินการ
วิเคราะหป์ระเด็นดังกล่าว ซึ่งไดเ้ริม่ดําเนินการตั้งแต่ปี 2556 
และพบว่ามีประเด็นท่ีมีนัยสําคัญต่อซังโกะ ในการพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืนดังนี ้

 

สํา
คัญ

ต่อ
ผู้มี

ส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 สํา
คัญ

มา
ก 

-การแข่งนขันท่ีเป็นธรรม 
-การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
-ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
-การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
-การบริหารจัดการพลังงาน 
-การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 
-การร่วมพัฒนาชุมชน 
-การมีนโยบายสิทธิมนุษยชน 
 

-การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
-สุขภาพและความปลอดภัย 
-การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
-กระบวนการผลิตสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-การดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบทางลบ
ไปสู่ชุมชน 
 

สํา
คัญ

 

-การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
-การดูแลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-การบริหารความเสี่ยง 
-การดูแลพนักงาน 
-การพัฒนาพนักงาน 
-การจ้างงาน 
 
 

สําคัญ สําคัญมาก 

สําคัญต่อซังโกะ 
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การดําเนินงานเพ่ือความยั่งยืนท่ีสําคัญในปี 2557 
เรื่อง แผนงาน ผลการดําเนินงาน 

Economy  : ด้านเศรษฐกิจ 
1.การพัฒนากระบวนการภายใน -โครงการการจัดการการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพท่ีก่อให้เกิดกําไร
(PREMA:Profitable Resource 
Efficiency  Management) 
-โครงการจดัจ้างวิจัยการพัฒนา
กระบวนการผลติ 

-เข้าร่วมกับโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนตส์ีเขียวและบริษัทCalsonic 
Kansei  
-จดัจ้างท่ีปรึกษาจากศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแห่งชาติ   
 

Society  : ด้านสังคม 
1.การดูแลและการพัฒนาพนักงาน 
 
 
 
2.สุขภาพและความปลอดภยั  
 
 
 
3.การร่วมพัฒนาชุมชน 

-การสร้างเสรมิคณุภาพชีวิตท่ีดีของ
พนักงานและการพัฒนาความสามารถเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร (Happy 
Workplace) 
-ยกระดับการบริหารงานความปลอดภัย
และสุขภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน (Health & Safety 
Management : OHSAS/TIS18001 ) 
-ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับชุมชน
ตามความสามารถขององค์กร 

-นโยบายสิทธิมนุษยชน 
-อัตราการลาออกของพนักงาน 
-เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 
-สถิติการเกิดอุบัติเหต ุ
-การตรวจสุขภาพพนักงาน 
-การจัดกิจกรรม Moning Talk 
-การจดักิจกรรม Safety day 
-กิจกรรมท่ีร่วมสนับสนุนชุมชน 
-การร่วมลงนามMOUตามโครงการสหกิจ
ศึกษา 

Environment  : ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.กระบวนการผลติและการบริการที
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
2.การจัดการด้านพลังงาน 
 
 
3.การจัดการกากของเสีย 
 
4.การดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

-ปรับปรุงกระบวนการหลอมโลหะ 
 
 
 
-เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน) 
-การจัดตั้ง “โครงการธนาคารขยะ ร่วมใจ 
รีไซเคิล ปีท่ี2” 
-โครงการ “เพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวในพ้ืนท่ีทํางาน
และบรเิวณโรงงานให้ร่มรื่น” 
-โครงการ “3R เพ่ือสิ่งแวด้อม” 
-โครงการส่งเสรมิอนุรักษ์ธรรมชาติและ
พลังงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

-ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
-ลดการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ
-ลดการปล่อยก๊าซ GHG ออกสู่บรรยากาศ 
-จัดทํามาตรการด้านไฟฟ้าและความร้อน  
-ส่งรายงานการจดัการพลังงาน ก่อนวันท่ี 31 
มีนาคม ของทุกปี ให้กับพพ. 
 
-ปริมาณขยะ Recycle ลดลง 
 
-เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงงาน 
-แปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นงานไม้ใช้งานได ้
-เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
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Economy  : ด้านเศรษฐกิจ 
    การจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต    

    ทางบริษัทฯ ได้ทําการจัดซื้อวัตถุดิบหลักในการผลิต 
ได้แก่ อลูมเินียมอัลลอยด์ ท่ีมาจากในประเทศโดยมีวิธีการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใหต้รงกับมาตรฐานและความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงข้อกําหนดทางกฎหมาย   ในป ี2557  ทาง
บริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมโครงการต่างๆ กับองค์กรของรัฐ  จํานวน 2 
โครงการ  ได้แก่ 
1.)โครงการการบริหารจัดการทรพัยากรและสิ่งแวดล้อมท่ี
ก่อให้เกิดกําไร ( PREMA : Profitable  Resource Efficiency  
Management) โดยมีท่ีปรึกษาจากภายใต้โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตส์ีเขียว (GIZ) ผลการดําเนินงาน 
มีดังนี ้
       (1.1) มาตรการ กําหนดปรมิาณการใส่ผง Fluxท่ี
เหมาะสมต่อการใช้งาน   
ปัญหาและผลกระทบ  : มีการสญูเสียวัตถุดิบในรูปของ Dross
ท่ีติดไปกับผง Flux ปริมาณ 2.38 ตันต่อปี  
รายละเอียดมาตรการ  :  
-เปลี่ยนรูปแบบการบรรจุใหม่เป็นบรรจุ  1 กก.ต่อถุง    
-กําหนดปริมาณการใส่ผงFlux 2 กก. ต่อการทําความสะอาด 1 
ครั้ง  
-เพ่ิมความถ่ีในการใสผ่ง Flux เปน็ 2 ครั้งตอ่กะ  
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
ประหยดัสุทธิ        386,491.12    บาท/ป ี
ลงทุน      0    บาท  ระยะเวลาคนืทุน       0       ป ี 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
-ลดการเกิด Waste    2,384.25   Kgs/ป ี 
        หรือคิดเป็น          100%  ต่อปี  
-ลดการเกิดก๊าซ GHG  35.04  ton CO2 e/Kg/ป ี
ด้านพัฒนาองค์กร  
-มีข้ันตอนการทํางานท่ีถูกต้องเก่ียวกับการทําความสะอาด
วัตถุดิบ 
-มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการทํางาน 
-ลดเวลาในการขนย้าย เพ่ือขาย Dross  
-ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ Dross เพ่ือรอขาย 

ด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย 
ความเสีย่งจากอันตรายท่ีเกิดจากควัน,กลิ่นลดลง และอยู่ในค่า
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
 
 
 
 
     (1.2) มาตรการ  นํากลับมาหลอมใช้ใหม่เป็นแท่ง Ingot ท่ี
พร้อมใช้งาน (Re-cycle) 
ปัญหาและผลกระทบ  : มีการสญูเสียวัตถุดิบในรูปของ Dross
ท่ีติดไปกับผง Flux ปริมาณ 1.83 ตันต่อปี  
รายละเอียดมาตรการ  ทําการ Re-cycle  ของออกไซด์
อลูมิเนียม โดยนาํมาใสผ่ง Flux เพ่ือไล่สิ่งสกปรกในน้ํา
อลูมิเนียมออก จากนั้นจึงไล่ก๊าซไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนียมโดย
ใช้ก๊าซไนโตรเจนอีกครั้งหนึ่ง  
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  
ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
ประหยดัสุทธิ          507,171.00     บาท/ป ี
ลงทุน     0     บาท   ระยะเวลาคืนทุน    0     เดือน  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
-ลดการเกิด Waste    1,835.52   Kgs/ป ี 
       หรือคิดเป็น       100% ต่อปี  
-ลดการเกิดก๊าซ GHG   27.24  ton CO2e/Kg/ป ี
ด้านพัฒนาองค์กร  
-มีข้ันตอนการทํางานเก่ียวกับการทําRe-cycleของอลูมิเนียม
ออกไซด ์
-เพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถในการทํางานRe-cycle 
อลูมิเนียมท่ีผ่านการใช้แล้ว 
ด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย 
-ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากควัน,กลิ่นลดลง และอยู่ในค่า
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

 
 

Before After 

Before After 
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        (1.3) มาตรการ นําไปผ่านขบวนการ Recycle เพ่ือเป็น
แท่ง Al Ingot ท่ีพร้อมใช้งาน 
ปัญหาและผลกระทบ มีการสูญเสยีวัตถุดิบในรูปของ Dross 
ปนเปื้อนน้ํามัน ปริมาณ 0.68 ตันต่อปี  
รายละเอียดมาตรการ ทําการ Re-cycle ของเศษ Scrap ท่ี
ปนเปื้อนน้ํามัน โดยนํามาล้างคราบน้ํามันออกจากเศษ Scrap 
ก่อนทจากนั้นจึงนํามาใส่ผง Flux เพ่ือไลส่ิ่งสกปรกในน้ํา
อลูมิเนียมออก จากนั้นจึงไล่ก๊าซไฮโดรเจนในน้ําอลูมิเนียมโดย
ใช้ก๊าซไนโตรเจนอีกครั้งหนึ่ง  
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
ประหยดัสุทธิ             71,136.24     บาท/ป ี
ลงทุน   0   บาท  ระยะเวลาคืนทุน     0    เดือน  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
-ลดการเกิด Waste     683.65    Kgs/ป ี 
     หรอืคิดเป็น        100% ต่อปี  
-ลดการเกิดก๊าซ GHG   10.05  ton CO2e/Kg/ป ี
ด้านพัฒนาองค์กร  
-มีข้ันตอนการทํางานเก่ียวกับการทําRe-cycleของอลูมิเนียม
ออกไซด ์
-เพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถในการทํางานRe-cycle 
อลูมิเนียมท่ีผ่านการใช้แล้ว 
ด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย 
-ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากควัน,กลิ่นลดลง และอยู่ในค่า
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

 
 
 
 
 

          (1.4) มาตราการ ดดัแปลงรางวางช้ินงานเป็นแบบ
ประหยดัพลังงาน  
ปัญหาและผลกระทบ : เกิดช้ินงานเป็นคราบดํา ปริมาณ 
1,055.34  Kgs./ปี และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 39,783.74 
Kwh/ป ี 
รายละเอียดมาตรการ  : ดัดแปลงรางวางช้ินงานเป็นแบบ
ประหยดัพลังงาน โดยเปลีย่นการใช้พัดลมโรงงานขนาด 200 
W  จํานวน 3 ตัว ใช้พลังงาน 0.6 kWh เป็น Blower  1 ตัว 

ขนาด 0.186  kWh และต่อท่อ Flex  2 จุด  ส่วนด้านข้างมี 
แผ่นเหล็กคลมุ 2 ด้าน และด้านบน 1 ด้าน  
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
ประหยดัสุทธิ          201,208.24    บาท/ป ี
ลงทุน    131,250.00   บาท  ระยะเวลาคืนทุน   7.83  เดือน  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
-ลดการเกิดงานNG 1,055.34  Kgs/ปี (100%)  
-ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 39,783.74   kWh/ป ี
        หรือลดลง      69.00 % ตอ่ปี    
-ลดการปล่อยก๊าซ GHG  19.27   ton CO2 e/Kg 
ด้านพัฒนาองค์กร  
-เพ่ิมจํานวนช้ินงานท่ีมีคุณภาพได้ 2,706ช้ินต่อปี 

       หรือเพ่ิมผลผลิต  2.8 % ต่อป ี
-ลดเวลาในการทํางานลง   20.50  ช่ัวโมงต่อป ี

        หรือลดเวลาลง  2.31 % ตอ่ป ี
ด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย 
-ลดการเกิดอุบัตเิหตุจากการใช้พัดลม เป็น 0  
 
 
 
 
 
     (1.5) มาตราการ ออกแบบการจัดวางตําแหน่งของพัดลม
ให้ใช้งานได้เต็มท่ี 
ปัญหาและผลกระทบ สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 21,964.80 
Kwh/ป ี 
รายละเอียดมาตรการ เปลี่ยนการจัดวางพัดลมใหมเ่ป็นวางสับ
หว่างระหว่าง คนท่ี 1และ2 , คนท่ี4และ5 และตําแหน่งหน้า
คนท้ี3   และ กําหนดให้พัดลมเปดิส่ายหนา้ 180 องศา  
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
ประหยดัสุทธิ              81,928.70     บาท/ป ี
ลงทุน      0    บาท    ระยะเวลาคืนทุน    0    เดือน  
ด้านสิง่แวดล้อม 
-ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 21,964.80  kWh/ป ี
          หรือลดลง       40.00%  ต่อปี    
-ลดการปล่อยก๊าซGHG12.32 tonCO2e/Kgต่อป ี 

Before After 

Before After 
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ด้านพัฒนาองค์กร  
-ลดเวลาในการซ่อมแซมพัดลมท่ีชํารุด 
ด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย 
-ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุฝุ่นผงจากการเจยีรเข้าตา  

 
 
 
 
 

     (1.6) มาตรการปรับวาล์วอากาศให้เหมาะสมกับปริมาณ
ก๊าซ NG 
ปัญหาและผลกระทบ : มีการใช้แก๊ส NG มากเกินไป ใน
ข้ันตอนการหลอมวัตถุดิบ ทําให้เสยีค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สNG 
จํานวนมาก  
รายละเอียดมาตรการ  : ปรับช่องอากาศเข้าเพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพการเผาไหมสู้งสุด  จากนั้นตรวจวัดประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงหลังการปรับช่องอากาศ  
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ด้านเศรษฐศาสตร ์ 
ประหยดัสุทธิ          1,566,767.50     บาท/ป ี
ลงทุน   1,100.00  บาท   ระยะเวลาคืนทุน    0    เดือน  
ด้านสิ่งแวดล้อม  

-ลดการใช้ก๊าซNG     119,504.77   Kgs./ป ี
   หรือลดลง       58.00%  ต่อปี    

-ลดการปล่อยก๊าซGHG 57.67 tonCO2e/Kgต่อป ี 
ด้านพัฒนาองค์กร  
-เพ่ิมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการทํางานในเรื่องการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมข้องก๊าซNG ท่ีถูกต้อง 
-เพ่ิมจิตสาํนึกในการลดการใช้พลังงาน 
ด้านสุขอนามยัและความปลอดภัย 
-ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากควัน,กลิ่นลดลง และอยู่ในค่า
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       รวมประหยัดสุทธิ  2,832,110.800 บาท/ปี  และลด
ปริมาณก๊าซ GHG ลง 180.15 Ton CO2e/Kg.ต่อปี (ตาม
เอกสารโครงการ PREMA) 

 
 2.) โครงการรับจ้างวิจัยการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการ
รั่ว,โพรงอากาศ,และการแก้ไขช้ินงานท่ีผลิตจากกระบวนการ 
หล่อความดันสูง โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาจากศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ  อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ดุลยประพันธ์  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลติโดยการลดของ

เสียประเภทการรั่ว โพรงอากาศ ของช้ินงานในกระบวนการ
ผลิตปัจจุบันของช้ินงาน Cover, และ Propeller Shaft  ซึ่ง
ขณะนี้ได้ดําเนินการมาได้ระยะหนึง่ ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จ
โครงการประมาณช่วงกลางปี 2558

 

 

 

 

 

Before After 
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Society  : ด้านสังคม 
(1) การดูแลและการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯได้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิ

มนุษชนต่อพนักงาน ทุกระดับอย่างเคร่งครัดตามท่ีระบุไว้
ข้างต้น และได้กําหนดใหม้ีและใช้ ข้อบังคับ ตามคู่มือกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับการทํางาน โดยการ อบรมพนักงาน
ใหม่ก่อนเริ่มปฏบิัติงานให้ทราบถึงสิทธิต่างๆของพนักงาน 
ทราบถึงกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับในการทํางาน กฎแห่งความ
ปลอดภัยใน การทํางาน ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ ท้ังนี้
บริษัทไดร้วบรวม และจัด พิมพ์เปน็คู่มือฉบับพกพาแจกให้กับ
พนักงานทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความ เข้าใจและปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้อง  

ในทุกไตรมาสในปี 2557  บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรม 
“ผู้บริหาร พบพนักงาน” เพ่ือ เปน็ช่องทางในการสื่อสารให้
พนักงานได้รับทราบถึงสถานะการณ์ต่างของ บริษัทฯ พร้อมท้ัง
รับข้อเสนอแนะจากพนักงานเพ่ือการปรับปรุงเป็นการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน  

ด้านแรงงานสัมพันธ ์ 
บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนในการจ้าง

งานอยา่งเป็นธรรม และสูงกว่าท่ีกฎหมายกําหนดเนื่องจาก
บริษัทฯ ตั้งอยู ่ในพ้ืนท่ีท่ีมีเขตนิคมอุตสาหกรรมล้อมรอบ ซึ่งมี
การแข่งขันด้านแรงงานค่อนข้างสงู และ นอกจากจะมีการจ้าง
งานในอัตราสูงกว่าท่ี กฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯยังมุ่งมั่นใน
การสร้างความสุขใหเ้กิดข้ึนในองค์กรด้วยหลักการ Happy 8  
เป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง ผลการสํารวจ
ความรูส้ึก ความคิดเห็นพนักงานตอ่งาน บรรยากาศในการ
ทํางาน และ ต่อองค์กรดีข้ึนและไม่มีการรวมกลุม่กันของ
พนักงานเพ่ือจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

 ทัศนคติท่ีดีของพนักงานต่อองค์กรมากกว่า 80% 

เป็นเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผู้บรหิารทุกระดับได้ให้ความสําคัญ
และตระหนัก ดีว่าการท่ีองค์กรจะประสบความสําเรจ็ได้น้ันสิ่ง
สําคัญท่ีสุดคือการมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง พร้อมทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ และมีทัศนคติใน การทํางานท่ีดีมุ่งมั่นไปสู่ชัยชนะ
ด้วยกัน จึงได้จดัให้มีกิจกรรมส่งเสริม และปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ  

โดยจดั กิจกรรมสัมนาการทํางานเป็นทีม และการ
ทํางานร่วมกัน    เป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือลดผลกระทบของ
ความสัมพันธ์จากระบบการทํางาน พร้อมท้ังสร้างเจตคติ 
(Attitudes) ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อวัฒนธรรมขององคก์ร 
อันจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการทํางาน โดยมี
รูปแบบกิจกรรม เช่น การละลายพฤติกรรม เกม การอภิปราย
กลุ่ม การระดมสมอง และ กิจกรรม Walk Rally   ซึ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  จะเป็นพนักงานระดับ Supervisor ข้ึนไป รวม 32 
คน ระยะเวลา  2 วัน 1 คืน  ซึ่งว่าในปี 2558 จะมีการขยาย
โครงการนีไ้ปยังพนักงานในระดับ Operator ให้มากข้ึนเพ่ือให้
เกิดความรัก ความสามัคคีในการทํางาน และสรา้งคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ัวท้ังองค์กร 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 การพัฒนาความสามารถด้านการใช ้ภาษาอังกฤษ   
จากแผนการพัฒนาความ สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ
พนักงาน เพ่ือรองรับ AEC ในป2ี558โดยการใช้ครตู่าง ชาติ 
ชาวฟิลิปปินนส์ ซึ่งมาทํางานในตําแหน่งการตลาดฝา่ย
ต่างประเทศ มาสอนในช่วงก่อนเลกิงานสัปดาหล์ะ  2  ครั้ง 
ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นโครงการ ท่ีได้รับความสนใจจาก
พนักงานเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัจจบุันโครงการ ดังกล่าวยังคง
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  
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        โครงการ ช่วยเหลือครัวเรือน เพ่ือนซังโกะ   เป็น
กิจกรรมท่ีมจีุดประสงคเ์พ่ือเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับ
พนักงานหรือผู้ท่ีทํางานเก่ียวเนื่องกับบริษัทฯในการซื้อสินค้า
อุปโภค และบริโภคในราคาถูกและเพ่ือให้พนักงานและ
ครอบครัว สามารถนําสินค้าท่ีผลติมาวางจําหน่ายในร้านค้า ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครวัของพนักงาน  โดยการจัดหา
ข้าวสารราคาถูกซึ่งไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและเป็นข้าวท่ีมี
คุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง 
ข้าวขาวผสม เป็นต้น  นอกจากนีย้ังจําหน่ายน้ํามัน ไข่ไก่  
น้ําปลา  สบู่  ผงซักฟอก ยาสีฟัน  ยาสระผมและสิ่งของต่างๆท่ี

ใช้ในครัวเรือนอีกด้วย    ซึ่งโครงการนี้ไดเ้ริม่ดําเนินการเมื่อ 
เดือนมกราคม 2557  โดยเป็นโครงการท่ีต่อยอดมาจาก
โครงการ  OTOP ของดี 5 ดาว ระยอง   ซึ่งผลท่ีไดร้ับคือ 
พนักงานท่ีมารับบริการซื้อสินคา้  เฉลี่ย เป็นเงิน  30,000  
บาท/เดือน และจํานวนพนักงานท่ีใช้บริการ เฉลี่ย  140   คน/
เดือน คิดเป็น  36.84 %ต่อเดือนและในปัจจุบันการดําเนินการ
ของโครงการนี้ยังคงดําเนินการอยูอ่ย่างต่อเนื่อง  และในปี 
2558 จะเพ่ิมปริมาณสินค้าใหร้องรับกับความต้องการของ
พนักงานให้หลากหลายมากข้ึนกว่านี ้

 
 
 
 
 
 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ ซังโกะไทย จํากัด     การตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ข้ึนในบริษัทฯ มจีุดประสงคเ์พ่ือเป็นแหล่ง
จัดหาเงินทุนหรือเพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินให้แก่พนักงาน
กู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยการปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ.  2542 ในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์นี้ จะให้บริการรับฝากเงิน
และให้กู้ยืมเงินท้ังระยะสั้นและระยะยาว และเปิดบริการตั้งแต่
เดือนมกราคม 2554  เป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว  และเมื่อสิ้นปี
บัญชี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสมาชิก  318  คน มี

เงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 8,500,000 บาท  และส่วนท่ีเป็นเงิน
รับฝาก อยู่ท่ี 1,960,000  บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินงาน
และผูจ้ัดการสหกรณ์ เป็นพนักงานของบริษัทฯท้ังหมด ซึ่งท่ี
ผ่านมาสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์มีสมาชิกมาร่วมธุรกิจ คิด
เป็น 65 % ของสมาชิกท้ังหมด ซึ่งคาดว่า ในปี 2558 จะมียุทธ์
ศาสตร์ในการเพ่ิมสมาชิกให้มาร่วมทําธุรกิจให้มากข้ึนเป็น 75-
80% ท้ังนี้เพ่ือสร้างความเข้มเข้มให้เกิดข้ึนกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ซังโกะไทยมากข้ึน  
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       (2) สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความปลอดภัย

ให้แก่พนักงาน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องเพ่ือป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการทํางาน 
และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องท่ีจะตรวจหาให้พบ และขจดั 
หรือควบคุมความไม ่ปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯโดยได้กําหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของพนักงาน พร้อมท้ังเผยแพร่ให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียได้
รับทราบทาง  http://www.sankothai.net 

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสาํคัญในการดําเนินธุรกิจ
ท่ีส่งเสรมิความปลอดภยัให้แก่พนักงาน จึงไดเ้ข้าร่วมการตรวจ
ประเมินการคดัเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจําป2ี555  
และทางบริษัทฯ ไดผ้า่นเกณฑ์การตรวจประเมินนี้ ประเภทการ

บริหารความปลอดภัย   ซึ่งให้ไว้ ณ วันท่ี  29 กรกฎาคม  
2556 เป้าหมายหลักในการดําเนินการด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน คืออุบัติเหตตุ้อง
เป็นศูนย ์(Zero Accident) ซึ่งพนักงานทุกระดับในองค์กรได้ให้
ความสําคญัและให้ความร่วมมือในการตรวจหา และขจัดความ
ไม่ปลอดภัยใน การทํางาน ผลการดําเนินงานในรอบ2557 ปีท่ี
ผ่านมายังไม่บรรลเุป้าหมาย โดยใน ป ี2557 มีจํานวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติเหตเุพ่ิมข้ึนจากป ี2555 ร้อยละ 50  ซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่น
ท่ีจะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
ด้วยแผนงาน ด้านความปลอดภัย และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ด้านความปลอดภยัต่อไป  

       กิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย ( SAFETY and  ENERGY  

DAY)  เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สร้างและส่งเสรมิความตระหนักดา้นความ ปลอดภยั และ
สุขภาพของพนักงาน เมื่อวันท่ี  26  ธันวาคม  2557  

 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
(3)การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

  

       กว่า 18  ปีท่ีบริษัทฯเข้าไปดาํเนินธุรกิจผลิตช้ินส่วน
อะไหลร่ถยนต์  รถจักรยานยนต์และช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์  ใน
พ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมโรจนะบ้านค่าย ซึ่งเป็นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม   โดยมีชาวบ้านอาศยัอยู่บริเวณรอบๆเขตสวน
อุตสาหกรรมฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แต่
ปัจจุบันมีการเปลีย่นแปลงเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม  มีนิคม 

อุตสาหกรรมเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากมาย ชาวบ้านจึงเปลี่ยนอาชีพ
จากการทําเกษตรกรรม มาทําอาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม และการสร้างหอพัก หรืออพาตเม้นตเ์พ่ือรองรับ
แรงงานจากนอกพ้ืนท่ี  

บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนท่ีสรา้งโอกาส และ
สร้างรายได้ให้แก่คนในพ้ืนท่ี มีนโยบายท่ีจะรบัพนักงานท่ีมี
ความสามารถตรง ตามเง่ือนไขของบริษัทฯเข้าร่วมงาน เปดิ
โอกาสให้แม่ค้าในพ้ืนท่ีมาทําอาหารขายในโรงอาหาร โดยไมม่ี
การเก็บค่าพ้ืนท่ี หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แม่ค้า ลงทุนเพียงวัตถุดิบท่ี
จะทําอาหารเท่านั้น โดยท่ีทางบรษัิทฯจะทําการควบคมุราคา
อาหาร และคุณภาพของอาหาร พร้อมท้ังจ่ายเงิน ช่วยเหลือค่า
ครองชีพให้กับแม่ค้าท่ีเกิดจากส่วนต่างของราคาสินค้า
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การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

ซังโกะให้ความสําคญักับการประสานความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอมา
ถึงแม้ว่าการ ดําเนินงานของโรงงานจะไมไ่ดส้่งผลกระทบต่อ
ผู้คนในชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอ้มอย่างมีนัยสําคัญก็ตาม 
โดยความร่วมมือต่างๆ จะผา่นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการมสี่วนร่วม
และความถนดัของบริษัทฯ และเป็นแนวทางท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้คนใน ชุมชนได้เช่น 

      กิจกรรม “ ซังโกะ  รักเด็ก” เป็นกิจกรรมท่ีบริษัท ได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยการเข้าร่วมกับองค์การ
บริหารส่วน ตําบลหนองบัว ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และ
ทีมงาน CSR สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจาํปี 2557   

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหินโค่ง ประชานุเคราะห ์
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโค่ง  ประชานุเคราะห์  ตําบล
หนองบัว บ้านค่าย เมื่อวันท่ี  10   มกราคม   2558 

 
 
 
 
 
 
 

           
              กิจกรรม “3R เพ่ือโลกสวย”  เป็นกิจกรรมท่ี
แผนก CSR ไดจ้ัดทําข้ึนเพ่ือนําสิ่งท่ีเรียกว่าขยะสําหรับคนท่ีไม่
ต้องการ แต่เป็นประโยชนส์หรับคนบางกลุ่ม ซึ่งเราได้ทําการ
ประชาสมัพันธ์โครงการนี้ มาตั้งแต่ กลางปี 2556  เพ่ือ
รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม , กล่องน้ําผลไม้ , กล่องนม, ฝาดึงของ
กระป๋องอลูมิเนยีม, ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ, หนังสือวารสารเก่าๆ 
เพ่ือมอบให้กับโครงการต่างๆดังนี ้

(1.) กระดาษมอบกล่องเครื่องดืม่ท่ีใช้ 

แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง
(ภาฯ)ยามยาก เพ่ือรีไซเคลิทํา 
เป็นหลังคาและโต๊ะ-เก้าอ้ี ให้กับน้องท่ีขาดแคลน จํานวน 55  
กิโลกรมั เมื่อวันท่ี   18  ธันวาคม   2557 โดยส่งมอบผา่น 
ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาระยอง   

 

(2.) มอบฝาดึงและฝาขวดน้ําดืม่อลูมเินียม เพ่ือเข้าร่วม 

โครงการขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเดจ็
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 8.8  กิโลกรัม ซึ่งจัดทํา

ขาเทียมได้ 8 ขาเมื่อวันท่ี   22  ธันวาคม   2557 โดยส่งมอบ
ผ่าน บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ธัญบรุี และ
ส่งต่อยังโรงหลอมต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3.) มอบปฏิทินเก่าและนิตสารท่ีไม่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิ 

ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือ
ใช้ทําบัตรคําอักษรเบรลล์ สื่อการเรียนการสอน ภายใต้
โครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่าท้ิง”เมื่อวันท่ี   22  
ธันวาคม   2557 ณ  มูลนธิิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์   
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       กิจกรรม “ซังโกะ  ใส่ใจชุมชน”  เป็นกิจกรรมท่ีแผนก 
CSR ไดจ้ดัข้ึนเพ่ือส่งเสริมสนับสนนุกิจรรมคนในชุมชนผา่น
โครงการต่างๆ ท่ีทางดังนี ้
- สนับสนุนของท่ีระลึก (เสื้อโปโล  จํานวน  15  ตัว) ให้กับ

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ในการจัดประชุมสามญักองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลหนองบัว  ณ  องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว   ตําบลหนองบัว  บ้านค่าย  ระยอง  

- ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคเีพ่ือสมทบทุนจัดสร้างต่อ
เติมอาคารห้องทันตกรรม (ห้องฟัน) และห้องประชุม รพ.
สต.บ้านหัวชวดณ  วัดปทุมาวาส (หัวชวด) หมู่ 6 ตําบล
หนองบวั    บ้านค่าย   ระยอง       

- สนับสนุนของท่ีระลึกในการจดังานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ประจําป2ี557 มูลค่า   2,000  บาท ณ  อาคาร 

- อเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองกรบั หมู3่ หนองบัว บ้าน
ค่าย ระยอง   

- สนับสนุนจดังานประเพณสีงกรานต์และแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ ประจําปี 2557 จํานวน   2,000  บาท 

- ร่วมบริจาคเงินเพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมลูนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.)จํานวน   5,000  บาท    ณ  สนามโรงเรยีน
บ้านมาบป่าหมาบ หมู5่ ต. หนองบัว บ้านค่าย ระยอง  

- สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงสังสรรศษิย์เก่า“ผูกพันวันเก่า สู่
เหย้า75ปี ฟ้า-ชมพู”      เป็นเงิน  2,400  บาท    ณ  
โรงเรียนวัดหนองกรับ   บ้านค่าย   ระยอง  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          นอกจากการให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมในการ 
สนับสนุนและพัฒนาชุมชนแล้ว ซงัโกะยังให้ความสําคัญต่อการ
มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนนุด้านการศึกษาแก่
สถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ โครงการ“การเข้าร่วม MOU กับกับสถาบันการศึกษา” 
ร่วมกับวิทยาลยัเทคนิคบ้านคา่ย ระยองและ วิทยาลัยเทคนิค
เลย ซึ่งไดร้ับนักศึกษาฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษา โดย
บริษัทฯ ได้จา่ยค่าตอบแทนให้นักศกึษาเป็นรายวัน วันละ 150 
บาทและมีบริการรถรับ-ส่ง  โดยในปี 2557   ซังโกะรับ

นักศึกษาเข้าฝึกงาน จํานวน  15  คน จาก 11  สถาบัน ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคระยอง,  วิทยาลยัเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัย
เทคโนโลยรีะยองบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคนิคเลย, 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก, วิทยาลยัเทคนิคน่าน, 
วิทยาลัยเทคนิคพิจติร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ มหา
วิทยาราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหา
วิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
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โครงการ “จิตอาสาทําความสะอาดวัด”  ”  เป็น
กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ท่ี
มจีิตอาสาทําความดีกลุ่มเล็กๆ  ได้มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมท่ี
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม เพราะถือว่าวัดเป็นสถานท่ี
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและเปน็ท่ียึดเหนี่ยวจติใจของทุกคน 
ถือเป็นการทําบุญท่ีสร้างสรรคเ์ป็นอย่างมากตรงตามความ
ต้องการของจิตอาสาและเกิดประโยชน์ต่อสังคม  โดยบริษัทได้
เข้าไปท่ีวัดปิบผลิวนาราม  หมู่ 8  ตําบลหนองบัว  อําเภอบ้าน

ค่าย  จังหวัดระยองกิจกรรมซึ่งได้ทํากิจกรรม 4  กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมกวาดลานวัด ถูพ้ืนในศาลาวัด ล้างห้องน้ํา และ
ถวายอุปกรณ์ทําความสะอาด เมือ่วันศุกร์ท่ี  25  กรกฎาคม  
2557    ซึ่งในปี 2558 ทางบรษัิทฯจะขยายโครงการเป็นการ
จัดตั้งโครงการ “วัดสร้างสุข   คนสร้างชาติ พุทธศาสนส์ร้างใจ)  
โดยการสนับสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ(สสส.)และสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(สสท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    โครงการ “OTOP ของดี 5 ดาว ระยอง ”   เป็นกิจกรรม
ในความสนับสนุนเพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์
สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดระยอง  เป็นการช่วย
กระจายสินค้าให้กับกลุ่มแม่บ้านและเกษตรกร หรือชุมชนต่างๆ 
ให้ได้รับความนิยมและเป็นท่ีแพรห่ลายมากข้ึน   และเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรม CSR ท่ีจะความสร้างสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน  สร้าง
งาน สร้างรายได ้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและโรงงานสามารถอยู่
เคียงข้างชุมชนได้ยั่งยืนตลอดไป   โดยทางบริษัทฯ ได้ให้ยืมทุน

ในการดําเนินการมา จํานวน 20,000  บาท และได้ดําเนินการ
มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  2555 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งผลท่ี
ได้รับคือ รายได้จากการขายสินคา้ OTOP  เฉลี่ย เป็นเงิน   
3,000  บาท/เดือน และจํานวนคนท่ีแวะเวียนหรือเข้าชมการ
แสดงสินค้า OTOP  เฉลี่ย  50   คน/เดือน และในปัจจุบันการ
ดําเนินการของโครงการนี้ยังดําเนนิการอย่างต่อเนื่อง    โดย
ขยายผลไปท่ีครอบครัวของพนักงานท่ีมีการผลิตสินค้าใน
ครัวเรือนมาขายได้ท่ีโครงการนี้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           จากความสําเร็จในการทํากิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯจึง
ได้วางแผนท่ีจะจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ในป2ี558 ในพ้ืนท่ี
ชุมชนตําบลหนองบัว  เพ่ือเป็นการสรา้งความร่วมมือ ร่วมใจ 

และสร้างความสามัคคี ให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบท่ี
บริษัทฯได้ตั้งอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นสร้างความยั่งยืนขององค์กร
ในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต 
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Environment  : ด้านสิ่งแวดล้อม 
(1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
     บริษัทฯ ได้ดําเนินการภายใต้โครงการการจัด

การพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีคณะทํางานด้านพลงังาน จํานวน  21  คน แบ่ง
ออกเป็น 3 ฝ่าย ซึ่งมาจากตัวแทนในแต่ละแผนก และได้
ดําเนินการมาตรการด้านพลังงานไฟฟ้า จํานวน  15  มาตรการ 
และมาตรการด้านความร้อน จํานวน 4  มาตรการ และในปี 
2557  ไดด้ําเนนิการด้านพลังงานไฟฟ้า  จํานวน  3  มาตรการ
และมาตรการด้านความร้อน จํานวน   1   มาตรการ รวม
ประหยดัพลังงานได้     ได้แก่   

ด้านพลังงานไฟฟ้า 
1. การเปลีย่นหลอด LED  (5 Watt) แทนหลอด 

Compact (18 Watt) จํานวน  112  หลอด  ท่ีบริเวณช้ัน 3 
ของอาคารศูนย์การเรียนรู ้  
ประหยดัพลังงานได ้  3,634.18  kWh/ปี เป็นเงิน 13,555.48 
บาท/ปี  ลงทุน 17,920  บาท  ดังนั้นระยะคืนทุน  1.32 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การติดตั้งหลอด LED  (18 Watt) แทนการใช้หลอด 
ผอม (Fluorescent T8) จํานวน  20  หลอด ท่ีบริเวณโรง DI 
2  ทางเดิน 
ประหยดัพลังงานได้  3,294.72  Watt/ปี   เป็นเงิน  
12,289.31 บาท/ปี   ลงทุน  9,800  บาท   
 ดังนั้นระยะคืนทุน  0.80  ป ี

 
 

 
 
 

3. การเปลีย่นหลอด Spot light 1000 watt เป็น 
หลอด LED 80 watt (ลานจอดรถ) จํานวน  2  หลอด  ท่ี
บริเวณลานจอดรถหน้าโรงงาน  #1    
ประหยดัพลังงานได้ 6,314.88  kWh/ปี    เป็นเงิน  23,54.50 
บาท/ปี   ลงทุน 7,600  บาท   ดังนั้นระยะคืนทุน 0.32 ป ี
 
 
 
 
 
 
 

ด้านพลังงานความร้อน 

1. การปรบัวาล์วลมของเตาหลอมกลางเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ใหสู้งข้ึน  จํานวน  1  เตาหลอม  ท่ี
บริเวณเตาหลอมกลางของโรง DI2   
ประหยดัพลังงานได้  152.64  MMBTU/ป ี   
 เป็นเงิน  59,660.87  บาท/ปี  โดยไมม่ีการลงทุน 

 
 
 
 
 
 

           ซึ่งในปี 2557  คดิเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
รวม  13,243.78  kWh /ปี  พลังงานความร้อน   152.64  
MMBTU/ปี หรือ 161,035.20 MJ/ปี  คิดเป็นเงิน  
109,060.16  บาท/ป ี  และในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้มีจัดให้
มีมาตรการด้านพลังงานต่างๆ ดาํเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเคย 
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 (2) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 
         

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินการลดผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ของ บริษัทฯจึงได้นําระบบบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม  
ISO14001 เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรและประกาศเป็น
นโยบายสิ่งแวดล้อม (http://www.sankothai.net)  เพ่ือเปน็
แนวทางให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั โดยมี
ส่วน งานความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคมุและ
ตรวจสอบการปฏิบัติและการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กําหนด และสอดคล้องกับมาตรฐาน  

การควบคุมมลพิษ  

คุณภาพน้ําท้ิง :  บริษัทฯตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ บ้านคา่ย และไมไ่ดต้ั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีแหล่งน้ําดบิทาง
ธรรมชาตซิึ่งมีการใช้นํ้าในข้ันตอนการผลิตหลักท่ีเป็นเพียงการ
หล่อเย็นแบบหมุนเวียนภายในโมลด์  ซึ่งเมื่อน้ําท่ีถูกใช้แล้วจะ
ผ่านไปยังระบบดักไขมัน  จํานวน 5 บ่อ จากนั้นจึงผ่านการ
บําบัดโดยใช้สารเคมี เพ่ือปรับให้นํ้าท้ิงมีค่าเป็นกลาง ก่อน

ปล่อยลงสู่ท่อน้ําท้ิงของนิคมฯ ซึ่งน้ําท้ิงมีค่ามาตรฐานต่างๆ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด    

ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ําท้ิงของโรงอาหาร ณ จุด
สุดท้ายพบว่ายังมคี่าบางตัวท่ียังไมผ่่านตามมาตรฐาน  ได้แก่ค่า 
Grease & Oil    โดยทางบริษัทฯจะมีมาตรการการแก้ไขคือดูด
น้ําท้ิงนี้ในบ่อกักเก็บไปกําจัดเดือนละ 1 ครั้งโดยผู้ได้รับอนุญาต
จากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว   และในป2ี558 ได้
วางแผนการปรับปรุงและเผ้าระวังอย่างต่อเนื่องเป้าหมายคือ 
ทําให้คุณภาพน้ําท้ิงจากโรงอาหารผ่านค่าตามท่ี กฎหมาย
กําหนด  

คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่อง : ใน
กระบวนการผลติของช้ินส่วนอะไหล่รถยนตม์ีระบบกําจดัฝุ่น
ละอองจากข้ันตอนการหลอมท่ีไดม้าตรฐาน เรียกว่า Waste 
Scrubber ซึ่งเป็นระบบดดูควันลงมาจากปล่องแล้วดักจับด้วย
ไอน้ํา ทําให้ค่าท่ีวัดได้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่งทาง
บริษัทฯ กําหนดให้ม ีการตรวจวัดคุณภาพของอากาศท่ีระยาย
ออกจากปล่อง จํานวน 1 จุดปีละ 2 ครั้ง  

การจัดการกากของเสีย  

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดปริมาณกากของเสียด้วยการ
จัดทําโครงการและการรณรงค์ต่างๆเพ่ือลดปริมาณขยะท้ังจาก
ขยะสํานักงาน และขยะจากกระบวนการผลิต  ซึ่งเมื่อปี 2556  
ได้จัดตั้ง “โครงการธนาคารขยะ รว่มใจ รีไซเคิล” ซึ่งคัดแยก
ขยะ 5 ประเภท ได้แก่  ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น  
กระป๋องอลูมิเนยีม กระป๋องเหล็ก และขวดแก้วใสและสีขุ่น  

เพ่ือนําไปจําหน่ายซึ่งรายได้กลับสูพ่นักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ
นั้นๆ   สําหรับขยะหรอืเศษวัสดจุากการผลิต บริษัทฯ ได้
ดําเนินการคดัแยกประเภทเป็นขยะขายได้และขยะท่ีปนเปื่อน
ไม่สามารถขาย ได้พร้อมท้ังดําเนินการขาย และสง่จํากัดตาม
กฏหมายกําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว  GREEN  INDUSTRY  

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสาํคัญในการดําเนินธุรกิจ
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนา อุตสาหกรรมสเีขียว(Green  Industry) กับ
กระทรวงอุตสาหกรรม  ตัง้แต่ปี2554  และได้รับการรับรอง  

“อุตสาหกรรมสีเขียว  ระดับ 3” การรับรองเลขท่ี  3/3 /2554  
รย.  ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันท่ี 8  กรกฎาคม  2554  ถึง
วันท่ี  18 มิถุนายน 2557 ซึ่งแสดง ถึงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นระบบ และมกีารติดตามประเมินผล 
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ทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง   ท้ังนี้ ในปี 2557 ทาง
บริษัทได้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเตรยีมพร้อมในการขอรับการ
รับรองอุตสาหกรรมสเีขียว ระดับ 4  ภายใต้โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตส์ีเขียว  โดยวิทยากร อาจารย์ 

คณาธิศ   เกิดคล้าย   วิศวกรชํานาญการพิเศษ และ ดร.
อาทิตย์   พัฒนพงศ์ชัย  สํานักเทคโนโลยีความปลอดภยั  กรม
โรงงานอุตสาหกรรม   ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กําหนดเป้าหมายขอ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4   ภายในปี 2558 

 

 (3)  การป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
              บริษัทฯ ไดเ้ข้าร่วมโครงานปลูกป่ากับชาวบ้านท่ีอยู่
ในชุมชน หมู2่ เป็นประจํา เนื่องจากท่ีชุมชนนี้มีการจัดพ้ืนท่ี
สาธารณะ ไว้เพ่ือให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจสําหรับคนใน
ชุมชนโดยในปี 2557 นี้ ไดจ้ัดโครงการปลูกป่าในโครงการ

ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติ 
หมู่ท่ี 2  วันท่ี  20  มถุินายน  2557ณ  พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 2  ต. หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

    
        และในส่วนของบริษัฯ ทางหน่วยงาน  CSR ได้จัดตั้ง
โครงการ “Love Green Factory” เป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวใน
พ้ืนท่ีทํางานและบริเวณโรงงานให้ร่มรื่น” โดย การปลูกต้นไม้
ในพ้ืนท่ีสวนหย่อม บริเวณโดยรอบโรงงาน และในส่วนพ้ืนท่ี
โรงงาน ได้จดัสวนหย่อม เพ่ือใช้เป็น 
 

 
สถานท่ีทานอาหารหรือนัง่เล่น และ  ติดตั้งกระถางต้นไม้ใน
ห้องน้ํา เพ่ือปรับทัศนียภาพให้น่ามอง   โดยให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการดําเนนิการ เป็นการปลกูฝังและสร้างจิตสํานึก 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานด้วย  

 
 
 
 
 
 

 
 

           นอกจากกนี ้ยังจัดตั้งโครงการ “3R เพ่ือสิ่งแวดล้อม” 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนําสิ่งของต่างๆท่ีไม่มีค่า 
เป็นของเหลือใช้ หรือท่ีเรียกว่าขยะ ท่ีมีอยู่ในโรงงานมา

ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ  ซึ่งนายอภินันท์  
จันพินิจและนายนคร  พระสว่าง  ซึ่งเป็นพนักงานท่ีมีหน้าท่ี
เก็บกวาดขยะโดนรอบโรงงาน  ท้ังสองคนมีความสามารถใน
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การแปรรปูไม้พาเลสเก่าๆ ท่ีเหลือจากการบรรจุเครื่องจักรหรือ
วางช้ินงาน มาสร้างเป็นงานไม้ เพ่ือใช้เป็นเฟอรน์ิเจอร์ ตบแต่ง
หรือใช้งานภายในโรงงาน เช่น  ช้ันวางรองเท้า  ช้ันวางสิ่งของ 
เครื่องมือ บ้านกระต่าย กระถางตน้ไมห้รือปา้ยประชาสัมพันธ์

ต่างๆ โดยสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายและใช้เป็นของตบแต่ง
สถานท่ีทํางานได้อย่างสวยงามอีกด้วย  โดยในปีน้ี ได้
ดําเนินงานเป็นปีท่ี 2 แล้ว   
 

 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      *********************************************************************************************************************** 


