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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
             รายงานความยั่งยนื (Sustainability Report) ของบรษิัท ซังโกะไดคาซติ้ง (ประทศไทย) จํากัด(มหาชน) 
ประจําป ี2558 ไดม้กีารจัดทาํ แยกออกมาจากรายงานประจําป ีโดยเป็นรายงานฉบับที่สองหลังจากที่บรษิัทฯ 
ไดเ้ริ่มมกีาจดัทํารายงานความยั่งยนืเป็นครัง้แรกในป ี2557 
             รายงานฉบบั นี้เป็นการสื่อสารขอ้มลูใหแ้กผู่ถ้อ ืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นของบรษิัทฯ ใหไ้ด้
รับทราบถงึแนวคดิ นโยบาย กลยุทธ ์การคัดเลอืกและจัดลําดับประเด็นความสําคัญดา้นความยัง่ยนืการ
ดําเนนิงานดา้นความยั่งยนืและแนวทางในการบรหิารจดัการดา้นตา่งๆ เพื่อนําไปสูค่วามยั่งยนืขององคก์รใน
อนาคต ซึ่งเป็นการสะทอ้นใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดเ้ห็นถงึความมุง่มั่นและตัง้ใจขอคณะกรรมการผูบ้รหิาร และ
พนักงาน ในการสรา้งมูลคา่เพิ่มในระยะยาวใหกั้บผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น รวมถงึการสรา้งคุณคา่รว่มใหกั้บ
เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม    บรษิัทฯ ไดม้กีารคัดเลอืกและการจดัลาํดับประเดน็ที่มคีวามสําคัญดา้น
ความยั่งยนื โดยไดม้กีารประชุมหารอืของผูม้สีว่นไดเ้สยีภายในองคก์ร (คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน) 
และภายนอกองคก์ร (ผูถ้อืหุน้พันธมติร และคูค่า้) ซึ่งเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีผา่นชอ่งทางในการประชุมผูถ้อืหุน้ การ
พบปะเยี่ยมเยยีน การสํารวจความคดิเห็นของลูกคา้ การออกงานและกจิกรรมตา่งๆ โดยเป็นการแลกเปลีย่น
ความคดิเห็นทางวาจาและแบบสอบถาม บรษิัทฯ ไดน้าํประเด็นดา้นความยั่งยนืมาทํา การคัดเลอืก ประเมนิ 
และจัดลําดับประเด็นความสาํคัญในการดาํเนนิงานดา้นความยัง่ยนื เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับการดําเนนิธุรกจิของบรษิัทฯ 
         รายงานนี้เป็นการรายงานขอ้มูลผลการดําเนนิงานดา้นความยั่งยนืของบรษิัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับการดําเนนิงานขององคก์ร ในชว่งระยะเวลาตัง้แตว่นัที ่1 
มกราคม-31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดจ้ดัทําและรายงานตามแนวทางการรายงานขององคก์รความรว่มมอืวา่ดว้ย
การรายงานสากลดา้นความยัง่ยนื (Global Reporting Initiative) รุน่ที ่4 (GRI-G4) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี 
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
บรษิัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
3/14  หมู ่2   สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ บา้นคา่ย   
ต.หนองบัว    อ.บา้นคา่ย  
จ. ระยอง  21120 
โทรศัพท ์038-961-877-880 แฟ็กซ.์ 038-961-876 
e-mail : csr@sankothai.net 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัทําและเผยแพรร่ายงานความยั่งยนืประจําป ี2559 ในรูปเอกสารและไฟลอ์เิล็คทรอนกิส ์
โดยสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี ่www.sankothai.net 
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วสิัยทัศน์ 
            บรษิัท Sanko มุง่มัน่สูค่วามเป็นผูน้ําในอตุสาหกรรม Diecasting ใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับสากล 
รวมทัง้รว่มสรา้งนวัตกรรมใหมใ่นทุกดา้น  จนสามารถสรา้งผลติภัณฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิัทให้
เป็นที่ยอมรับในดา้นคุณภาพและบรกิารจากลูกคา้อยา่งยั่งยนื 

พันธกจิด้านความยั่งยืน 
1. สรา้งความเป็นเลศิในทุกๆดา้น 
2. นําเทคโนโลยใีหม ่นวัตกรรมใหมม่าใชใ้นเรื่องการออกแบบ  การพัฒนากระบวนการผลติ 
3. นําศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองคก์รรว่มสรา้งเครื่องหมายการคา้ใหไ้ดภ้ายในป ี

2562  

คา่นยิมขององค์กร (Core Value) 
• การคดิเชงินวัตกรรม 

• การทํางานเชงิรุก 

• ความมุง่มัน่สูค่วามสาํเร็จ 

• มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ขององคก์ร 

นโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บรษิัท ซังโกะไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ประกอบกจิการผลติชิ้นสว่นอะไหลย่านยนต ์  

มคีวามมุง่มั่นในการดาํเนนิงานดว้ยความรับผดิชอบตอ่ผลกระทบในดา้นตา่งๆ ที่เกดิขึ้นจากการประกอบกจิการ

ขององคก์ร โดยยดึหลักการดาํเนนิธุรกจิที่โปรง่ใส ตรวจสอบไดม้จีรยิธรรม เคารพตอ่หลกัสทิธมินุษยชน และ

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  มุง่มัน่ในการผลติชิ้นสว่นอะไหลร่ถยนตท์ี่มคุีณภาพ  มคีวามปลอดภัยตอ่

ผูบ้รโิภค   คํานงึถงึผลกระทบตอ่ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม   โดยปฏบิตัติามกฏหมายและขอ้กําหนดอื่นๆ หรอืแนว

ปฏบิัตสิากลที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึมุง่มัน่พัฒนา ปรับปรุง เพือ่สรา้งรากฐานของความรับผดิชอบตอ่สังคมอยา่ง

ตอ่เนื่องและยั่งยนื 
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การเช่ือมโยงผู้มสีว่นไดเ้สยี 
             ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นลว้นมคีวามสําคัญตอ่การดําเนนิธุรกจิของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่ง
ตอ่เนื่องและมสีว่นสาํคัญรว่มกันที่จะทําใหก้ารดําเนนิธุรกจิของบรษิัทฯ มคีวามเจรญิเตบิโตที่ยัง่ยนืทัง้ในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งบรษิัทฯ ไดม้กีารวเิคราะหแ์ละประเมนิเกี่ยวกับความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อทราบถงึความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดจนวเิคราะหป์ระเมนิถงึแนวโนม้
ของความคาดหวังทีอ่าจมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคตดว้ย ทัง้นี้บรษิัทฯ ไดกํ้าหนดผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึวธิกีาร
เชื่อมโยงผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นที่มคีวามสํา คัญและมผีลกระทบตอ่กระบวนการทาํงานของบรษิัทฯ ดังนี้ 
ผู้มีส่วนได้

เสีย 
แนวทางการเชื่อมโยง 

ความคาดหวัง/ความ
ต้องการ 

การตอบสนอง/วิธีการสร้าง
ความสัมพันธ ์

ผลลัพย์ 

พนักงาน 
-รายวัน 
-รายเดือน 
 

-กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
ทุกไตรมาส 
-รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ,KAIZEN 
-การจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถตามแผน
ประจําป ี
-การจัดกิจกรรม Morning  
Talk ก่อนเริ่มงาน 
-การจัดกิจกรรมวันแห่งความ
ปลอดภัยและพลังงานทุกป ี
-วารสาร SDT News 
 

-การปรับข้ึนค่าจ้าง
เงินเดือนและรับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
-การจัดให้มสีวัสดิการท่ี
เหมาะสม 
-มีความปลอดภัยและลด
ปัจจัยเสี่ยงในด้านสุขภาพ 
-มีความมั่นคงและโอกาส
ความก้าวหน้า 
-ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
-สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานน่าอยู ่
-มีชีวิตท่ีดีหลังเกษียณอาย ุ

-การจ่ายผลตอบแทนและรายได้ท่ี
เป็นธรรม รวมท้ังการจดัสวัสดิการ
ต่างๆ (อาหาร น้ํามันรถ ความร้อน) 
-การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
-การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะ
ไทย จํากัด 
-การจัดตั้งโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
-กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
-การทําประกันกลุ่มให้กับพนักงาน 
ของบริษัท กรุงไทย แอกซ่า 
-จัดทํา Carrier Path/Succesion 
chart 
-การจัดกิจกรรม Happy 
Workplace  ให้กับพนักงาน 
-การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน
ด้วยระบบมาตรฐานOHSAS/TIS 
18001 
-การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 
 
 
 
 
 
 

- ความผูกพัน
ของพนักงานท่ีมี
ต่อองค์กร 
-อัตราการ
ลาออกของ
พนักงานลดลง 
- พนักงานมี
ความสุขและมี
ความมั่นคงใน
การทํางาน 
-พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน 
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ผู้มีส่วนได้
เสีย 

แนวทางการเชื่อมโยง 
ความคาดหวัง/ความ

ต้องการ 
การตอบสนอง/วิธีการสร้าง

ความสัมพันธ ์
ผลลัพย์ 

ลูกค้า               
-ภายใน          
-ภายนอก 

-การเข้าพบลูกค้า 
-การสํารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า 
-การให้ความรู้ทางเทคนิคแก่
ลูกค้า 
-การทํากิจกรรมร่วมกับลูกค้า 
เช่น KAIZEN และ PREMA 
-การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้า
เยี่ยมชมกระบวนการผลติ 
-การรับเรื่องร้องเรียนตา่งๆ 
-การสนทนาพูดคุยผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ 

-ได้รับสินค้าสินค้าและ
บริการท่ีมีคณุภาพ 
-ราคาของสินค้ามีความ
เหมาะสม 
-เข้าแข่งขันราคาอย่าง
โปร่งใส 
-ราคาของสินค้ามีความ
เหมาะสม 
-การปฏิบัตติามข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม 
-เข้าแข่งขันราคาอย่าง
โปร่งใส 
-การรักษาความรับของ
ข้อมูลลูกค้า 

-การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
- -การบรหิารจดัการด้านคณุภาพ
ของช้ินส่วนยานยนตด์้วยระบบ
มาตรฐาน ISO/TS 16949 
-มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูล
ความลับลูกค้า 
-การต้อนรับการเข้าตรวจเยีย่ม/ชม
โรงงานจากลูกค้า 
-การปฏิบัตติามข้อกําหนดท่ีลูกค้า
ต้องการ 
-การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

-ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการใช้
บริการของ
บริษัท 
-ลูกค้ามีการให้
คําสั่งซื้ออย่าง
ต่อเนื่องหรือ
ระยะยาว 

ผู้ถือหุ้น 
-รายใหญ ่
-รายย่อย 
-นักลงทุน 

-การจัดประชุมใหญผู่้ถือหุ้น
ประจําป ี
-การจัดทํารายงานประจําป ี
-การแถลงผลการดาํเนินงาน
รายไตรมาส 
-การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยมชม
กระบวนการผลติ 
-การตอบข้อซักถามทางโทร
ศัพย์และอีเมลล ์

-ผลตอบแทน(กําไร)และ
การเจรญิเติบโต 
-บริหารงานด้วยความเป็น
ธรรม ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

-การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
-จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม 
-การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส 
-มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ันและการส่งเสริมการ
ปฏิบัต ิ
-ผลการดําเนินงานและผลตอบแทน
จากการลงทุน 
-การสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน 

-ผลการ
ดําเนินงานของ
บริษัทฯมีความ
เติบโต 
-มีการพัฒนา
ด้านความยั่งยืน
ของบริษัทจด
ทะเบียน (SET 
Sustainability  
Awards) 

คู่ค้า 
(Supplier) 
คู่ธุรกิจ
(Vendor) 

-การสื่อสารผา่นช่องทางต่างๆ 
-ให้คําแนะนําในการปรับปรุง 
-การเข้าตรวจสอบ
กระบวนการผลติ และ
คุณภาพของวัตถุดิบ 

-ได้รับข้อมลูท่ีถูกต้อง 
รวดเร็ว ตามเง่ือนไขเวลา 
-การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส 
-การปฏิบัตติามข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม 

-มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รปัช่ัน 
-ปฏิบัติตามนโยบายการจดัซื้อ จัด
จ้าง 
-การพัฒนาคู่ค้าด้วยการแนะนํา ให้
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาให้
ได้อย่างน้อยเทียบกับมาตรฐาน
กําหนด 
 
 

-ดําเนินธุรกิจ
การค้าต่อเนื่อง 
-ธุรกิจเติบโต
ควบคู่กันไป 
-การปฏิบัตติ่อคู่
ค้าด้วยความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน 
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ผู้มีส่วนได้
เสีย 

แนวทางการเชื่อมโยง 
ความคาดหวัง/ความ

ต้องการ 
การตอบสนอง/วิธีการสร้าง

ความสัมพันธ ์
ผลลัพย์ 

ชุมชน 
-ชุมชน
บริเวณ
โดยรอบ
โรงงาน 
-ชุมชน
ระยะไกล 
 

-สํารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจของชุมชน 
-จัดทํากิจกรรมสานเสวนากับ
ชุมชน 
-การเปิดโรงงานให้ชุมชนเข้า
เยี่ยมชม 
-การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
-การร่วมประชุมหมู่บ้าน
ประจําเดือนเพ่ือข้อเสนอแนะ 

-เป็นมิตรท่ีดีต่อกัน 
-การช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
-ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและการต่อต้าน
ทุจริตคอรร์ัปช่ัน 
-การไมส่ร้างผลกระทบ
ทางลบและดูแล
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
-สร้างความเจรญิและ
รายได้ให้กับชุมชน 
-มีความโปร่งใสในการ
ดําเนินการ 

-การสร้างความไว้วางใจและความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 
-สนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะ 
-การสร้างพนักงานท่ีเป็นจติอาสา ใน
การทํากิจกรรมสาธารณะ 
-มีนโยบายสิทธิมนุษยชน 
-มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 
-การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 
-การบริหารจัดการด้านพลังงานตาม
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานฯ (แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2550) 

-ได้รับการ
ยอมรับจาก
ชุมชนและสังคม 
-ไม่มีข้อร้องเรยีน
จากการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

กลต. -มติการประชุมกรรมการ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
-งบการเงิน 
-56-1 , 56-2 และSD Report 

-ปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

-การปฏิบัตติามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

-จัดส่งรายงาน
ต่างๆตามท่ีกลต.
กําหนด 
-ปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
กลต. 

คู่แข่งทาง 
การค้า 

-การแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ข่าวสารของผลิตภณัฑ์ 
แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ และ
เครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต 

-การแข่งขันทางการค้า
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

-หลักจรรยาบรรณเพ่ือการดาํเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

-การปฏิบัตติ่อคู ่
แข่งทางการค้า
ตามหลัก
จรรยาบรรณ 

สื่อมวลชน -การเปิดเผยข้อมลู 
-การให้สัมภาษณ ์

-ได้รับข้อมลูข่าวสารของ
บริษัทอยางต่อเนื่อง 
ครบถ้วน ทันเวลาและเท่า
เทียมกัน 
-หึความสําคญัและให้
ข้อมูลกับทุกสื่ออย่างอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 

-การจัดระบบการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารและการเช่ือมโยงมวลชนให้
ได้รับข้อมลูท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลาเช่ือถือได้ และมีความเท่า
เทียมกัน 

-ได้รับข้อมลู
ข่าวสารท่ี
ครบถ้วน ถูกต้อง 
เพียงพอ
เหมาะสมอย่าง
เท่าเทียมกัน 
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ผู้มีส่วนได้
เสีย 

แนวทางการเชื่อมโยง 
ความคาดหวัง/ความ

ต้องการ 
การตอบสนอง/วิธีการสร้าง

ความสัมพันธ ์
ผลลัพย์ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

-การรายงานข้อมลูตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
-รับการตรวจเยีย่มจากหน่วย
ราชการ 

-ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
-เป็นตัวอย่างแก่ธุรกิจอ่ืนๆ
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยและ
บรรษัทภิบาล 
-การไมส่ร้างผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

-ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต 
และเป็นธรรม ด้วยความเคร่งครดั 
-การปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบ และ
ข้อบังคับท่ีกฎหมายกําหนด 

-จัดส่งรายงาน
ต่างๆตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
- ปฏิบัติตาม
ระเบียบของรัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการพัฒนาอยา่งย่ังยนื ป5ี8 (Sustainable  Development Report ’2015)  Page 8 
 

ประเด็นดา้นการพัฒนาที่ย่ังยืน 
          บรษิัทฯ ตระหนักและใหค้วามสําคัญตอ่การคัดเลอืกและการจัดลาํดับประเด็นทีม่คีวามสาํคัญดา้การ
พัฒนาที่ยั่งยนื สําหรับการคัดเลอืก การประเมนิและจดัลาํดับความสาํคัญในปนีี้ บรษิัทฯ ไดม้กีารประชุมหารอื
กับผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ไดแ้ก ่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูถ้อืหุน้พันธมติร และ
คูค่า้ ผา่นชอ่งทางในการประชุม การพบปะเยีย่มเยยีน การสํารวจความคดิเหน็ของลูกคา้การตอบแบบแสดง
ความคดิเห็นของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตลอดจนไดม้กีารนาํประเด็นความเสีย่งในการดําเนนิ
ธุรกจิขอบบรษิัทฯ เพื่อเก็บขอ้มูลและนํามาคัดเลอืก ประเมนิความสาํคัญ และจัดลําดับประเด็นความสําคัญใน
การดําเนนิงานดา้นความยั่งยนื เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีที่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกับการดําเนนิธุรกจิของบรษิัทฯ 
นอกจากนี้บรษิัทฯ ไดม้กีารศกึษาและนาํประเด็นสําคัญดา้นความยัง่ยนืตามแนวทางการรายงานของ 
องคก์รความรว่มมอืวา่ดว้ยการรายงานสากลดา้นความยั่งยนื (Global Reporting Initiative-GRI G4) 
มาประเมนิรว่มกันดว้ย 

กําหนดประเด็นสําคัญในการพัฒนาที่ยั่งยนื 2558 

สํา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ
ด้เ
สีย

 

สํา
คัญ

มา
ก 

-การแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
-การเปิดเผยข้อมลูและรายงาน 
-ความรับผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสีย 
-การปฏิบัตติ่อผู้มสี่วนได้สยีอย่างเป็นธรรม 
-ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสีย 
-ความเท่าเทียมกันและเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
 

-การกํากับดูแลกิจการท่ีด ี
-การดําเนิธุรกิจท่ียั่งยืน 
-ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
-บริหารจดัการพลังงาน 
-กระบวนการผลติสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
-การเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจ 
-การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
-การต่อต้านทุจริต คอรร์ัปช่ัน 
-การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
-การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิด 

สํา
คัญ

 

-การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
-อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
-ผลกระทบทางอ้อมของการดําเนนิธุรกิจ 
-การให้ความช่วยเหลือและการบรจิาคเพ่ือ
สังคมและชุมชน 
-ผลกระทบทางอ้อมของการดําเนนิธุรกิจ 
 

-การบริหารจัดการความเสี่ยง 
-การดูแลพนักงาน 
-การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องด้านสิง่แวดล้อม 
-การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
-การสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น 
-การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า 
-การพัฒนา Supplier Chain 

สําคัญ สําคัญมาก 

สําคัญต่อซังโกะ 
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ประเด็นท่ีมีความสําคัญ แนวทางในการบริหารจัดการ ผลการดําเนินงาน 

1 การเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจ  -การเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการ
ผลิตใหม้ีความหลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
 

-การเปลีย่นเครื่องฉีดข้ึนรูป เพ่ือให้การฉีดมี
ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูงข้ึน 
-จัดซื้อเครื่องตรวจสอบ/ตรวจวัดผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้
ช้ินงานมีคุณภาพมากข้ึน 
-การทําผลติภณัฑ์ตนแบบท่ีเป็น Brand ของซังโกะ  

2 การดําเนินธุรกิจท่ียั่งยืน -การกํากับดูแลการดําเนินงานในดา้น
ความรับผิดชอบในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล 

-แผนก CSR ทําหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ได้มีการดูแลติดตามการดําเนิน 
งานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
-ได้รับการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบยีน 
(SET Sustainabililty) ประจาํป2ี558 คะแนนรวม 
55% (เทียบกับค่าเฉลี่ยกลุม่ Mai=48%) 
-บริษัทได้รับโลร่างวัลโครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ 
พุทธศาสน์สรา้งใจประจํา ป ี2558 จากสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

4 การกํากับดูแลกิจการ -พิจารณาพัฒนาและปรบัปรุงการกํา กับ
ดูแลกิจการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการดําเนินงานของบริษัท 

-ได้รับการประเมินการกํากับดแูลกิจการจากผูต้รวจ 
สอบกิจการด้านการเงินและดา้นการผลิตทุกไตรมาส
เป็นประจาํทุกป ี

5 การฝึกอบรมและพัฒนา
บคุคลากร 

-กําหนดแผนงานและหลกัสตรูการฝึก 
อบรมและพัฒนาทักษะความรู้พนกังาน 
 

-บริษัทมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยใช้วิทยากรภายในและ
ภายนอกองค์กร เก่ียวกับหลักสตูรความรู้ด้านการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 
หลักสตูรดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม การต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปช่ัน 

6  การต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน  

- ดําเนินการตามนโยบายการต่อตา้น 
ทุจริตและคอรร์ัปช่ัน 
- ระบบกระบวนการต่อต้านการ 
ทุจริตคอรร์ัปช่ัน 

-คณะเจา้หน้าท่ีต่อต้านการทุจรติคอร์รัปช่ัน 
ได้มีการดูแลติดตามการดําเนินงาน และได้รายงานให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับทราบ 

7 ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

-จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน 
-จัดทําแผนงานเพ่ือสร้างความปลอดภยั
และความสุขในการทํางาน 

-มีกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety  Day)เป็น
ประจําทุกป ี
-จัดทําแผนงานและกิจกรรมสร้างความสุขในการ
ทํางานเป็นประจําทุกป ี
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ประเด็นท่ีมีความสําคัญ แนวทางในการบริหารจัดการ ผลการดําเนินงาน 

8 บริหารจดัการพลังงาน -ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการลดการใช้
ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองและการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
-จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการประหยัด
พลังงาน 
-จัดทํามาตรการเพ่ือการประหยัด
พลังงานในทุกด้าน 

-พนักงานมีความตระหนักเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรทาง
น้ํา ไฟฟ้า และก๊าซ NG รวมท้ังการใช้พลังงานภายใน
สํานักงาน 
-มีกิจกรรมวันพลังงาน (Energy  Day) เป็นประจําทุก
ป ี
-จัดทํามาตรการประหยดัพลังงานทุกปีส่งให้กระทรวง
พลังงาน 

9 การรับเรื่องร้องเรียน และ
การ 
แจ้งเบาะแสการกระทําผิด 

-ดําเนินการตามระบบการรับ 
ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 
การกระทําผิด 

-ไม่พบการแจ้งข้อร้องเรยีน และเบาะแส 
การกระทําผิดในรอบปีท่ีผ่านมา และได้รายงานให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทฯไดร้ับทราบ 

 

การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
   บรษิัท ซังโกะฯ  ตระหนักและใหค้วามสําคัญตอ่การตอ่ตา้นการทุจรติคอรรั์ปช่ันทัง้ภายในและภายนอก 
องคก์ร บรษิัทฯ ยดึมั่นตอ่การประกอบธุรกจิดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบไดทุ้กกระบวนการและ 
ทุกขัน้ตอนของการทํางาน รวมถงึมกีารกําหนดนโยบายการตอ่ตา้นทุจรติคอรรั์ปช่ัน ซึ่งไดม้กีารสือ่สาร 
ถา่ยทอดไปยงัพนักงานทุกระดับ โดยกําหนดไวใ้นจรรยาบรรณขององคก์รใหม้คีวามตระหนักตอ่การ 
กระทําการที่เป็นการทุจรติคอรรั์ปช่ัน ดว้ยเล็งเหน็วา่ การทุจรติคอรรั์ปช่ันเป็นการบอ่นทําลายธุรกจิ สังคม 
และประเทศชาต ิ   
 ท้ังนี้ ผูบ้ริหารทุกระดับมหีนา้ท่ีในการสง่เสริมใหม้กีารปฏบัิตติามจรรยาบรรณและปฏบัิตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
รวมท้ังถา่ยทอดนโยบาย วธีิปฏบัิต ิรวมถงึรับฟังความเห็นอยา่งเปิดกวา้งเกี่ยวกับการปฏบัิตติามจรรยาบรรณ และ
ฝกึอบรมพนักงานใหม้คีวามรับผดิชอบ จัดใหม้รีะบบการจัดการท่ีสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ
ของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหก้ารปฏบัิตงิานของหนว่ยงานเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง ท้ังนี้ ผูท่ี้ทําผดิ
จรรยาบรรณจะไดรั้บการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบียบท่ีบริษัทฯกําหนด และหากการกระทํานัน้ผดิกฎหมายจะถูก
ดําเนนิการตามกฎหมายดว้ย 
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มาตรการในการควบคุมการทุจรติคอรร์ัปช่ัน 

1) มาตรการป้องกัน ไดแ้ก ่การจัดผังองคก์รใหเ้หมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกจิ การจัด ใหม้จีรรยาบรรณ
ท่ีเป็นลายลักษณอั์กษรและสง่เสริมการปฏบัิตติามจรรยาบรรณ การจัดใหม้รีะบบ การควบคุมภายในท่ีด ี และการ
ประเมนิผลการควบคุมภายในของแตล่ะหนว่ยงาน รวมท้ังการนําระบบ การแจง้เบาะแสเขา้ใชง้าน 
2) การดําเนนิการตรวจสอบ ไดแ้ก ่ การมอบหมายใหผู้บั้งคับบัญชาในแตล่ะระดับมหีนา้ท่ีป้องกันและ ตรวจสอบการ
ทุจริตและขอ้ผดิพลาดในการปฏบัิตงิาน รวมท้ังมหีนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอสิระ จากผูบ้ริหารระดับสูงชว่ย
ตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎระเบียบและการตรวจสอบสัญญาณเตอืน ความเสี่ยงตา่งๆ 
3) การใหค้วามเป็นธรรม โดยการสอบสวนการทุจริต จะทําในรูปแบบองคค์ณะเพื่อใหค้วามเป็นธรรม แกผู่ถู้กกลา่วหา
และโดยกําหนดความคุม้ครองอยา่งเหมาะสมกับผูแ้จง้เบาะแส 

จากการดาํเนนิมาตรการป้องกันท่ีมปีระสทิธิภาพดังกลา่ว ในปี 2556 ไมม่กีารร้องเรียนหรอืการตรวจสอบ
การทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางจดหมาย 
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
3/14  หมู ่2   สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ บ้านคา่ย   
ต.หนองบัว    อ.บ้านคา่ย จ. ระยอง  21120 
 

ทางหนา้เว็บไซต์ 
www.sankothai.net  

การแจ้งข้อร้องเรยีน 
และเบาะแสการทุจรติ 
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การดําเนนิงานเพื่อความยั่งยืนที่สําคัญในป ี2558 
เร่ือง แผนงาน ผลการดําเนินงาน 

Economy  : ด้านเศรษฐกิจ 
1.การพัฒนากระบวนการภายใน -โครงการจดัจ้างวิจัยการพัฒนา

กระบวนการผลติ 
-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 
-การจัดกิจกรรม Safety day 
-กิจกรรมท่ีร่วมสนับสนุนชุมชน ไดแ้ก่ 
โครงการวัดสรา้งสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์
สร้างใจ 
-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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การเคารพสทิธมินษุยชน 
    บริษัทฯ ยดึมั่นตอ่การมคีุณธรรมและมนุษยธรรมในการดําเนนิธุรกจิ โดยใหค้วามสําคญัตอ่การเคารพ 
สทิธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสทิธิขัน้พื้นฐานในการปฏบัิตติอ่พนักงานและผูม้สีว่น 
ไดเ้สยีทุกภาคสว่นใหม้สีทิธิและเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ไมม่นีโยบายการจาํกัดสทิธิขัน้พื้นฐาน 
ท้ังในดา้นเชื้อชาต ิศาสนา ความคดิเห็นทางการเมอืง เพศ เด็ก และคนพกิาร เป็นตน้ ตลอดจนเปิดโอกาส 
ใหพ้นักงาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่นสามารถแสดงความคดิเห็นผา่นชอ่งทางการเสนอแนะของ 
บริษัทฯ ไดอ้ยา่งอสิระ 
     พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะไดรั้บการปฏบัิตอิยา่งเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ไดก้ําหนดนโยบายรวมถงึ 
ระเบียบในดา้นตา่งๆ ไวอ้ยา่งชัดเจนและใหม้กีารถอืปฏบัิตอิยา่งเคร่งครัด พนักงานทุกคนจะไดรั้บการ 
คุม้ครองตามสทิธิขัน้พื้นฐานในดา้นตา่งๆ อยา่งเสมอภาค ปราศจากการมอีคตใินเรื่องเพศ และสภาพของ 
ร่างกายและจติใจ เชน่ การไดรั้บหลักประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําปี การรักษาพยาบาล 
การไดรั้บสทิธิการเขา้อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ ์การปฏบัิตงิานตรงตามความรู้ความ 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
       บริษัทฯ ใหค้วามสําคญัในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏบัิตงิาน ความเชี่ยวชาญ 
เพื่อนํามาใชใ้นการพัฒนาประสทิธิภาพการทํางานและคุณภาพของการใหบ้ริการ อันจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน ์
ตอ่การปฏบัิตงิานจริง โดยบริษัทฯ มนีโยบายในการสง่เสริมใหพ้นักงานไดฝ้กึฝนและพัฒนาตนเองอยา่ง 
สม่ําเสมอใหเ้หมาะสมตามแตล่ะสายงาน ท้ังระดับผูบ้ริหารและระดับปฏบัิตงิาน 

ท้ังนี้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้กีารฝกึอบรมขึ้นภายในบริษัท โดยเชญิวทิยากรภายนอกท่ีมคีวามรู้และ 
ประสบการณ ์ตลอดจนใหม้กีารสง่พนักงานเขา้รับการฝกึอบรมจากสถาบันภายนอกดว้ย โดยในปี 2558 
บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้กีารอบรมท้ังเป็นการจัดอบรมภายใน และเขา้ร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกแกผู่บ้ริหาร 
และพนักงานรวมท้ังสิ้น  63 คร้ัง  โดยเป็นการจัดอบรมภายนอก  2 คร้ัง ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกฏเกณฑข์องบริษัท
จดทะเบียน การใชง้านระบบจัดการและเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนละหลักสูตรการเตรียมความพร้อมกอ่นการ
ประเมนิความย่ังยนื เป็นตน้ 
             บริษัทฯ ในปี 2558 มคีา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาพนักงาน เท่ากับ 82,240  บาท โดยมจีาํนวนช่ัวโมง 
อบรมเฉลี่ยในปี 2558  เท่ากับ  310  ช่ัวโมง/คน/ปี 

การฝกึอบรม 
การฝึกอบรมพนักงาน ป2ี558 

จํานวนพนกังาน 380    ราย 

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อป ี 117,776   ชั่วโมง 

จํานวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน 310 ชั่วโมงต่อคน 

หลักสูตรการอบรมภายนอก 52  หลักสูตร 

หลักสูตรการอบรมภายใน 11 หลักสูตรหลัก  (373 หลักสูตรย่อย) 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 82,240  บาท 

ค่าใช้จ่ายการอบรมต่อคน 216  บาท/คน/ปี 

ม 
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Happy Workplace  (มคีวามสุขกับการทํางาน) 
             Happy 8 ความสุขเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชวีติใหม้คีวามสุขอยา่งยั่งยนื สรา้ง
ทะศนคตบิวกตอ่มุมมองในการดําเนนิชวีติ  การอยูร่ว่มกับผูอ้ื่น  การรับผดิชอบต่อสังคม เป็นสมาชกิที่ดี
ตอ่ครอบครัว องคก์รและสังคม  ซึ่งเกดิผลทําใหเ้ป็นบุคคลที่มสีุขภาพดี ดูแลตนเองไมเ่ป็นภาระแก่ใคร มี
น้ําใจชว่ยเหลือผูอ้ื่น มคีุณธรรมกตัญญู มกีารเรยีนรูเ้ป็นมอือาชพีในงานของตนเอง รักและดูแล
ครอบครัว องคก์รและสังคม   ในปี 2558 บรษิัทฯ ไดน้ํากจิกรรมการสร้างความสุขจากการทํางานมา
จัดทําขึ้นหลายโครงการ โดย แบง่ออกเป็น 8 ดา้น ดังนี้ 

1.) Happy  body มสีุขภาพด ีคอื สุขภาพแข็งแรงทัง้กายและจติใจ มาจากการที่ รู้จักใชช้วีติ รู้จัก
กนิ รูจั้กนอน ชวีมีสุีข ไดแ้ก ่กจิกรรมรณรงคง์ดการสูบบุหรี ่และอบรมสุขภาพในการทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 

2 .) Happy Heart  มนี้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผต่อ่กัน เป็นการสง่เสริมความมนี้ําใจไมตร ี เอื้ออาทรตอ่
กันในที่ทํางาน เพื่อใหพ้นักงานเกดิความรักใครป่รองดองสามัคคกีัน   ไดแ้ก ่ โ ค รงก ารช่ว ย เ หลอื
ค รัวเ รอืนเ พ ื่อซ ังโ ก ะเ ป ็นโ ค รงก ารท ี่ขาย สนิค ้ าอ ุป โ ภค  บ รโิ ภค ใ นราค าย อ่มเ ย าใ หก้ ับ พ นัก งาน แล ะ
ก จิก รรมสง่ตอ่ค ว ามรัก ส ู่ มูล นธิ กิ ระจก เ งา  

 
 
 
 
 
 
 

3.) Happy Relax  รู้จักผอ่นคลายตอ่สิ่งต่างๆ เป็นการสรา้งความสนุกสนาน ผอ่นคลายความ
เมื่อยลา้ ความเครยีดจากการทํางาน ชว่ยใหพ้นักงานมีขวัญและกําลังใจที่ด ีไดแ้ก ่ก จิก รรม
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ส ังสรรค ว์ ันป ใี หม่   ก าร จัดก ิ จก รรมแข่ งข ันก ฬี า ตา่งๆ  เ ช่ น ว อลเ ลย่ บ์ อล ชัก เ ย อ่ เ ป ต องและ  
ฟ ุตบ อล    
 
 

 
 

 
 

4.) Happy Brain มคีวามใฝ่รู ้มกีารส่งเสรมิการศกึษาหาความรู ้ทักษะ ประสบการณ ์ให้

พนักงานมกีารมตีนเองตลอดเวลาจากแหลง่เรยีนรูต้า่งๆ โอกาสตา่งๆ เพื่อนําไปสูก่ารเป็นมอื
อาชพีและความมั่นคงกา้วหนา้ในการงานไดแ้ก่ ก จิก รร ม M o r ning  Ta lk  และก ิ จก รร ม S a f e t y 
Ene r g y &CS R   Da y 
 

 
 
 
 
 
 

5.) Happy Soul มคีวามศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดําเนนิชวีิต เป็นการสง่เสรมิ

คุณธรรมจรยิธรรมใหก้ับพนักงานเพือ่ใหพ้นักงานมคีวามสุขสงบทางจติใจอยูร่ว่มกันอยา่งสันติ
สุข  ไดแ้ก ่โ ค รงก ารเ สรมิส รา้งค ว ามส ุขใ นก า รท ําง าน โ ดย พ ระมห าสมป องฯ  และก ิ จก รรมท ําบ ุญ
เ ล ี้ย งว ันมาฆ บ ูช า ป  ี59   
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6 .) Happy  Money  มเีงนิเก็บ รูจั้กใช ้ ไมเ่ป็นหนี้สิน เป็นการสง่เสรมิใหพ้นักงานใช้จา่ยอย่าง
ประหยัด มเีงนิเก็บออมไว้ใชใ้นยามจําเป็น ไดแ้กโ่ ค รงก าร Ha p py M o ne y  โ ดย เ ชญิ สถ าบ ัน
ก ารเ งนิม าใ หค้ ว า มรูด้า้ นก า รเ งนิก ับ พ นัก งาน และมกี ารใ ชบ้ รกิ ารจ าก สหก รณอ์ อมท รัพย ซ์ ังโ ก ะ
ไ ท ย  จําก ัด เ พ ื่อใ หบ้ รกิ ารด ้ า นก ารเ งนิท ัง้ก ารฝ าก แล ะก ูใ้ นอ ัตราดอก เ บ ี้ย ต่ํ าก ว า่ธ นา ค ารพ าณ ิ ชย ์  
 

 

 

 

 

 

7.) Happy Family  เป็นการสง่เสรมิการสรา้งความรักความผูกพันในครอบครัวและสัมพันธภาพที่
ดรีะหว่างครอบครัวของพนักงานกับองคก์รไดแ้ก ่ โ ค ร งก ารหอ้ งเ ด ็ก ด ี ซ ึ่งเ ป ็น โ ค รงก ารรับ เ ล ี้ย ง
เ ด ็ก ท ี่มอีาย ุ ตัง้แต ่ 1 ขว บ ค รึ่ งจนถ งึ 3 ป  ี ม าด ูแลเ พ ื่อใ ห้ แมส่าม ารถ ใ หน้ มล ูก และไ ด ้ ใ ก ลช้ดิก ันมาก
ข ึ้นและเ ป ็นก า รช่ว ย แบ ง่เ บ า ภาร ะค า่ใ ช้ จา่ย ข องสม าชกิ ด ้ ว ย 
 

 

 

 

 

8.) Happy  Society  สังคมดเีป็นการสง่เสรมิความรัก สามัคค ีเอื้อเฟื้อตอ่ชุมชนที่ทํางาน ชุมชนที่
พักอาศัย ชว่ยเหลอืสังคมรอบขา้ง ซึ่งหากสังคมรอบขา้งด ี องคก์รที่อยูใ่นสังคมนัน้ยอ่มมี
ความสุขไปดว้ย  ไดแ้ก ่ โ ค รงก ารจิ ตอาส าท ําค ว ามส ะ อาดว ัด  
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มการจัดการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
บรษิัทฯ มคีวามมุง่มัน่ที่จะสง่เสรมิความปลอดภัยใหแ้กพ่นกังาน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ

ปอ้งกันการเกดิอุบตัเิหต ุการบาดเจ็บ และการเจ็บปว่ยในการทํางาน และมคีวามพยายามอยา่งตอ่เนื่องที่จะ

ตรวจหาใหพ้บ และขจัด หรอืควบคุมความไม ่ปลอดภัยที่เกี่ยวขอ้งกับการดําเนนิธุรกจิของบรษิัทฯโดยได้

กําหนดนโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ ทํางาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติ

ของพนักงาน พรอ้มทัง้เผยแพรใ่หผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดรั้บทราบทาง WWW.SANKOTHAI.NET ดว้ย 

บรษิัทฯไดต้ระหนักถงึความสาํคัญในการดาํเนนิธุรกจิที่สง่เสรมิความปลอดภัยใหแ้กพ่นกังาน จงึได้

กําหนด เปา้หมายหลักในการดําเนนิการดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน คอื

อุบัตเิหตตุอ้งเปน็ศูนย ์(Zero Accident) ซึ่งพนักงานทุกระดบัในองคก์รไดใ้หค้วามสําคัญและใหค้วามรว่มมอืใน

การตรวจหา และขจัดความไมป่ลอดภัยใน การทํางาน ผลการดําเนนิงานในรอบ2558 ปทีี่ผา่นมายังไมบ่รรลุ

เปา้หมาย โดยใน ป ี2558 มจีาํนวนครัง้ที่เกดิอุบตัเิหตลุดลงจากป ี2557 รอ้ยละ 40 (จาก 9 ครัง้ เป็น 5 ครัง้)   

และบรษิัทฯ จะยังคงมุง่มัน่ที่จะลดการเกดิอุบัตเิหตุใหเ้ปน็ศนูยใ์หไ้ดต้ามเปา้หมายที่วางไวด้ว้ยแผนงาน ดา้น

ความปลอดภัย และกจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิดา้นความปลอดภยั ดังตอ่ไปนี้ 

1.) กจิกรรมวันแห่งความปลอดภัย พลังงานและความรับผดิชอบต่อสังคม ( SAFETY ENERGY & 

CSR  DAY)  เป็นกจิกรรมที่จัดขึ้นภายในองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง เพื่อสรา้งและสง่เสรมิความตระหนัก

ดา้นความ ปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน เมือ่วันที ่ 29  ตุลาคม  2558 

 

 

 

 

 

2.) การฝกึอบรมต่างๆ ตามกฎหมาย  เป็นการอบรมพนักงานใหไ้ดรั้บความรู ้ความเขา้ใจในทํางานที่

เกี่ยวขอ้งกับเครื่องจักร อุปกรณท์ี่จําเพาะดา้นใหเ้กดิขึ้น เพื่อจะเกดิการทํางานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ปลอดภัยและไมม่อีนัตรายจากการทํางาน ไดแ้ก ่การฝกึอพยพซอ้มหนไีฟ   การคัดแยกขยะอยา่งถูก

วธิ ีการอบรมปัน้จั่นอยา่งถูกวธิ ีการอบรมการใชเ้ครนอยา่งถูกตอ้ง อบรมจติสาํนกึดา้นความ

ปลอดภัยและอบรมการใชป้ลัก๊ลดเสยีงอยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 
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3.) การตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทํางาน  บรษิัทฯ จะตรวจสภาพแวดลอ้มตา่งๆเชน่ เสยีง แสง 

ความรอ้นในบรเิวณทํางาน  และมลภาวะทางอากาศ เป็นประจําทุกป ี

 

 

 

4.) การตรวจสุขภาพประจาํป ี  ษรษิัทฯ จัดโปรมแกรมในการตรวจเพิ่มเตมิใหกั้บพนักงานที่มอีายุเกนิ 

40 ปเีป็นพเิศษ และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงใหกั้บพนกังานในแตล่ะพื้นทีด่ว้ย 

 

 

 

5.) การฉดีวัคซนีป้องกนัโรคบาดทะยัก ซึ่งเป็นการฉดีปอ้งกันใหฟ้รแีกพ่นักงานและคนในชุมชนที่อยู่

บรเิวณใกลเ้คยีง  
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6.) การตรวจระบบท่อก๊าซ ซึ่งตอ้งมกีารตรวจเป็นประจําทุกวันโดยเจา้หนา้ที่ความปลอดภัย และรอบป ี

โดยคณะทมีงานจากปตท. 

 

 

 

 

7.) กจิกรรมส่งพนักงานกลับบา้นในวนัสงกรานต ์ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สรา้งความตระหนักในดา้นการขับ

ขี่รถหรอืใชร้ถอยา่งปลอดภัยใหพ้นักงานในชว่งวนัหยุดนักขตัฤกษ ์

 

 

 

 

 

 
การจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
  บรษิัทฯไดใ้หค้วามสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้ม และการอนุรักษแ์ละรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดว้ยการปลูกฝังจติสํานกึใหก้ับพนักงานดว้ยการใหค้วามรูผ้่านการสื่อสารและการ
รณรงคใ์หพ้นักงานรู้จักถงึวิธกีารจัดการสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้ เชน่ การประหยัดน้ําประหยัดไฟ การใช้
ทรพัยากรอยา่งคุ้มคา่ การคัดแยกขยะและของเสยี เพื่อใหเ้กดิสว่นรว่มในความรับผดิชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม
รว่มกัน 
การรณรงค์ ประหยัดไฟฟา้ประหยัดกา๊ซ NG  
   บรษิัทฯ ไดม้กีารรณรงคใ์ห้พนักงานมีจติสํานกึดา้นการประหยัดNG และประหยัดไฟฟา้ ซึ่งสว่น
ใหญจ่ะใชเ้พื่อการผลิต โดยมสีัดสว่นการใชพ้ลังงานกา๊ซ NG ตอ่พลังงานไฟฟ้า = 3 : 1  ซึ่งบรษิัทฯ ได้
จัดทํามาตรการประหยัดพลังงานเป็นประจําทุกป ีและในสว่นของสํานักงานไดม้กีารจัดมาตรการในเรื่อง
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การปดิไฟฟา้แสงสว่างและเครื่องใชไ้ฟฟา้ในเวลาพักเที่ยงหรอืชว่งเวลาที่ไมม่กีารทํางาน ตลอดจนใหม้ี
การประหยัดการใชน้้ําเพื่อการอุปโภคและบรโิภค เป็นตน้ 

มาตรการการประหยัดพลังงานประจําป ี 2558 
มาตรการประหยัดพลังงาน ผลประหยัด  ระยะคนืทุน 

1.)การเปลี่ยนหลอด LED 18 Watt แทนหลอด ฟลลูออเรส
เซนต ์36 Watt ที่แผนก Mavhine  

12,526.01  บาท 1.17  ป ี

2.)ปดิไฟ LED Bulb  5 Watt  ชว่งพักเที่ยง 112 หลอดที่แผนก
บัญชแีละแผนกชขาย 

591.45   บาท 5.07 ปี 

3.) เปลี่ยนหลอด Flood Light LED ทดแทนการใชห้ลอด Spot 
Light ที่บรเิวณดา้นขา้งของแผนก QC 

10,165.34  บาท 1.50  ปี 

การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ 
บรษิัทฯ ไดส้ง่เสรมิใหพ้นักงานลดปรมิาณขยะภายใตแ้นวคดิ 3Rs ดังนี้ 

• Reduce เป็นการลดปรมิาณขยะที่อาจเกดิขึ้น เชน่ การเลอืกใชส้นิค้าที่มบีรรจุภัณฑท์ี่มขีนาด 

ใหญแ่ทนสนิคา้ที่มบีรรจุภัณฑท์ี่มขีนาดเล็ก เชน่ การใชน้้ํายาสเปรยแ์บบ100 ลติร  ถังใสน่้ํามันไฮโดรลคิ
ขนาด 200 ลิตร เป็นตน้  และการเลอืกใช้ผลติภัณฑท์ี่มผีลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สุด  
 
 
 
 
 

• Reuse เป็นการนํามาใชใ้หมห่รอืเป็นการใชซ้้ํา ไดแ้ก ่การนําไมพ้าเลสที่เหลอืใช้ มาประดษิฐเ์ป็นตู้ใส่
รองเทา้ ตูเ้ก็บอุปกรณเ์ครื่องมอื เครื่องใช ้และเป็นการตบแตง่สถานที่ทํางานใหน้า่มอง น่าดูมากยิ่งขึ้น ,
การใชก้ารดาษA4  หนา้ที2่  , การนําบรรจุภัณฑม์าใชใ้สบ่รรจุเครื่องใช้หรอืสิ่งของตา่งๆอกีครัง้ , การนํา
ถุงกระดาษหรอืถุงพลาสตกิมาใชซ้้ํา การใชก้ระดาษพมิพท์ัง้สองหน้าในการหอ่ผลติภัณฑร์ะหว่างขัน้ตอน
การผลติ เปน็ตน้ 
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• Recycle เป็นการนําขยะหมุนเวยีนกลับมาใชใ้หม่ โดยจัดโครงการธนาคารขยะ ซึ่งใหม้กีารคัดแยก
และรวบรวมขยะในสํานักงานที่สามารถนําไปใชใ้นการรีไซเคลิ เชน่ แกว้ กระดาษ พลาสตกิ เหล็ก และ
อลูมเินยีมเพื่อจําหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไป 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาและสนับสนุนชุมชนและสังคม 

บรษิัทฯ สนับสนุนและสง่เสรมิการพัฒนาชุมชนและสังคม ดว้ยการสง่เสรมิใหพ้นักงานมจีติสาธารณะ 
และการมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืและกระทําความดแีกชุ่มชน และสังคม โดยในป ี2558 บรษิัทฯ ได ้
รว่มพัฒนาชุมชน และสงัคม ผา่นกจิกรรมตา่งๆ ดังนี้ 

1). กจิกรรมวันเด็ก เพื่อมอบนมกล่องจํานวน 3 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ   โรงเรียนบ้าน
หินโค่งประชานุเคราะห ์และโรงเรยีนบา้นคลองยายเมอืง   เมื่อวันที่  9  มกราคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) บรจิาคสิง่ของ เครื่องใชไ้ฟฟา้ เสื้อผา้และของเลน่เด็กใหกั้บมูลนธิกิระจกเงา กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 27 มนีาคม  2558 

 
 
 
 
 



รายงานการพัฒนาอยา่งย่ังยนื ป5ี8 (Sustainable  Development Report ’2015)  Page 22 
 

3.) โครงการ SDT ร่วมใจบรจิาคโลหติ ประจาํป ี2558  เพื่อนําโลหติไปชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ปว่ยตาม
วัตถุประสงคต์อ่ไปโดยสง่ผา่นไปยังเหลา่กาชาดจังหวัดระยอง ซึ่งมผีูบ้รจิาคที่เป็นพนักงานของบรษิัทฯและ
ชาวบา้นในชุมชนใกลเ้คยีง จํานวน  81  ราย  ไดรั้บโลหติ จาํนวน 39,960 CC.  เมื่อวนัที่ 30 มถุินายน  2558 

 
 
 
 
 
 

4.) โครงการวัดสร้างสขุ คนสร้างชาต ิ พุทธศาสน์สร้างใจ  โดยใชห้ลัก5ส ไปใชใ้นการทําสัปปายะ
และปรับภูมทิัศนใ์หส้ะอาดตารม่รื่น เมื่อพุทธศาสนกิชนมาวัดก็มคีวามสุขกายและสุขใจอกีดว้ย ระยะเวลา
ดําเนนิการ 7  เดอืน  ณ ลานหงษย์นตแ์ละหอฉัน  วัดปบิผลวินาราม บา้นคา่ย ระยอง   

  
 
 
 


