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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
             รายงานความย่ังยืน (Sustainability Report) ของบริษัท ซังโกะไดคาซติง้ (ประทศไทย) จ ากัด

(มหาชน) ประจ าปี 2560 ได้มกีารจัดท า แยกออกมาจากรายงานประจ าปี โดยเป็นรายงานฉบับท่ี 4 หลังจาก

ท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมมกีาจัดท ารายงานความย่ังยืนเป็นคร้ังแรกในปี 2557 

             รายงานฉบับ นี้เป็นการสือ่สารขอ้มูลให้แก่ผูถ้ือหุน้ และผูม้ีสว่นได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ใหไ้ด้

รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย กลยุทธ์ การคัดเลอืกและจัดล าดับประเด็นความส าคัญด้านความย่ังยืนการ

ด าเนินงานด้านความย่ังยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านตา่งๆ เพ่ือน าไปสู่ความย่ังยืนขององค์กรใน

อนาคต ซึ่งเป็นการสะท้อนให้ผูม้ีสว่นได้เสียได้เห็นถึงความมุง่มั่นและตั้งใจขอคณะกรรมการผู้บริหาร และ

พนักงาน ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมในระยะยาวให้กับผูม้ีสว่นไดเ้สยีทุกภาคสว่น รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้กับ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    บริษัทฯ ไดม้ีการคัดเลอืกและการจัดล าดับประเด็นท่ีมีความส าคัญดา้น

ความย่ังยืน โดยไดม้กีารประชมุหารือของผูม้ีสว่นได้เสียภายในองค์กร (คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน) และภายนอกองค์กร (ผูถ้ือหุ้นพันธมติร และคู่ค้า) ซึ่งเป็นผูม้ีสว่นได้เสียผ่านชอ่งทางในการประชุมผู้

ถือหุ้น การพบปะเย่ียมเยียน การส ารวจความคิดเห็นของลกูค้า การออกงานและกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวาจาและแบบสอบถาม บริษัทฯ ได้น าประเด็นดา้นความย่ังยืนมาท า การคัดเลอืก 

ประเมิน และจัดล าดบัประเด็นความส าคัญในการด าเนนิงานด้านความย่ังยืน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

และความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสียท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ 

         รายงานนีเ้ป็นการรายงานขอ้มลูผลการด าเนินงานด้านความย่ังยืนของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ 

(ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน)  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานขององค์กร  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี            

1 มกราคม-31 ธันวาคม  2560 ซึ่งได้จัดท าและรายงานตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมอืว่า

ด้วยการรายงานสากลด้านความย่ังยืน (Global Reporting Initiative) รุน่ท่ี 4 (GRI-G4) 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิได้ท่ี 

ฝ่ายชมุชนสัมพันธ์ 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

3/14  หมู่ 2   สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ บา้นค่าย   

ต.หนองบัว    อ.บ้านค่าย  

จ. ระยอง  21120 

โทรศัพท์  033-010701-5  ต่อ 111   แฟ็กซ์. 033-010706-8 

e-mail : csr@sankothai.net 

บริษัทฯ ได้จัดท าและเผยแพร่รายงานความย่ังยืนประจ าปี 2559 ในรูปเอกสารและไฟล์อิเล็คทรอนิกส ์

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที ่www.sankothai.net 

 

 

http://www.sankothai.net/
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วิสัยทัศน์ 
            บริษัท Sanko มุ่งมั่นสู่ความเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

รวมท้ังร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน  จนสามารถสร้างผลิตภัณฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทให้

เป็นท่ียอมรับในด้านคุณภาพและบริการจากลกูค้าอย่างย่ังยืน 

 

พันธกจิด้านความย่ังยืน 
1. สร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน 

2. น าเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหมม่าใชใ้นเร่ืองการออกแบบ  การพัฒนากระบวนการผลิต 

3. น าศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กรร่วมสร้างเคร่ืองหมายการค้าใหไ้ด้ภายในปี 

2562  

 

ค่านิยมขององค์กร (Core Value) 
 การคิดเชิงนวัตกรรม 

 การท างานเชิงรุก 

 ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ 

 มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กร 
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ค่านิยมขององค์กรสู่ความย่ังยืน 

Sustainable  SANKO 

  

• มุ่งเน้นการบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ลดการใช้

พลังงาน ลดผลกระทบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

S

Surrounding

• ทีมงานผู้เชี่ยวชาญท่ีสามารถควบคุม

คุณภาพการผลิตและให้บริการอย่างมือ

อาชีพ

A

Adroitness

• ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ดี  มคีุณภาพ ส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลา และสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้า

N

Neatness

• เป็นองค์กรท่ีไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์

วัฒนธรรมองค์กรท่ีตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความก้าวหน้าท่ี

ม่ันคงและยั่งยนื โดยค านึงถึงผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

K

Keenness

• บริหารองค์กรอย่างมีทิศทางและ

เป้าหมายท่ีชัดเจน มุ่งม่ันสู่เป้าหมายระดับ 

World Class และเป็นที่ยอมรับอย่าง

แพร่หลายในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่

ยานยนต์และอเิลคทรอนิคคุณภาพสงู ท้ัง

ในประเทศ และต่างประเทศ

O

Orientation
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ซังโกะกับความยั่งยืน 
ด้วยวิสัยทัศนแ์ละค่านยิมองค์กรท่ีมุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ ส่งมอบตามเวลาและสร้างความพง

พอใจใหก้ับลูกค้า ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจท่ีมคีวามไม่แน่นอน บริษัทฯจึงตระหนกั 

ดีถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการท่ีด ีโดยทุ่มเททรัพยากรใน

ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการ ใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด และไดผ้ลิตภัณฑ์ทีม่ี

คุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การปฏิบัติตอ่คู่ค้า

ธุรกิจ ชุมชน และผูม้ีสว่นได้เสียอื่นๆ บนพืน้ฐานของการบริหารจัดการท่ีดมีีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบ ภายใต้กรอบการบริหารท่ีครอบคลมุในทุกมิตแิละทุกกระบวนการตาม  โดยค่านยิมองค์กรสู่ความ

ย่ังยืน ดังนี ้  “Sustainable  SANKO”    

 

 
 

 

 

 

Sustainable  

SANKO

Business 

Growth

Environment 

& Energy 

Management 

(EM,EnM)

Quality 

Management 

(TS16949)
Innovation

Happy 

Workplace

Economy

Society

Environment

SANKO   Sustainable  Quality  Management  Framework 
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นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม 
               รูปแบบการพ ฒนาอย่างย่ังยืนของซังโกะฯ คือการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการท างาน , 

ผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนการพัฒนาและเพ่ิมคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ขั้นตอนการท างาน เพ่ือลดและควบคุมผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ ตลอดจน

การสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มสี่วนได้เสีย ซึ่งซังโกะฯได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้  

๑. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  มุ่งมั่นท่ีจะประกอบ 

กิจการและปฏิบัติตอ่กิจการอื่นตามภารกิจหลกัขององค์กรโดยยึดหลักการก ากับกิจการท่ีดมีีจริยธรรม 

ด าเนนิธุรกิจอย่างเป็นธรรม  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ยึดหลักนิตธิรรม ปฏิบัตติ่อแรงงานดว้ยความเท่า

เทียมกัน   ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผูม้ีสว่นได้

เสยีในทุกภาคส่วน 

๒. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ปลูกฝังและสร้าง 

จิตส านกึพนกังานทุกระดับในการปฏิบัตอิย่างมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กร และเป็นองค์กรท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความ

เป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการท างานเพ่ือให้พนกังานมีความสุขในการ

ท างาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองตอ่เป้าหมาย

ขององค์กร 

                ๓.  บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  สนับสนุนการด าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR–in process)  โดยค านึงถึงการ

ป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากการด าเนนิงานขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม และการมีสว่นร่วมและ

การพัฒนาชุมชน(CSR–after process)  โดยพิจารณาความต้องการของชมุชน  เพ่ือส่งเสริมในด้านการพัฒนา

การศึกษา วฒันธรรม สังคม และมีสว่นในการปรับปรุงคุณภาพชวีิตของชมุชนให้ดขีึน้ พร้อมท้ังส่งเสริมและ

สนับสนุนให้พนักงานมีสว่นร่วมท างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชมุชน 

     ๔.  บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   ส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ขององค์กรโดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความความย่ังยืนตามแนวทางSRI Index (Sustainability  Index) ใน

การด าเนินงานด้านความรับผิดตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มท่ีครอบคลุมท้ังในมิตเิศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเพ่ิมความน่าเชือ่ถอืของรายงานผลงานให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

    ๕. บรษิัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยขอ้มูลและการด าเนินการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตอ่สาธารณชนและน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้บรรลุนโยบาย

ข้างต้น ผู้บริหารจะให้พนกังานและลูกจ้างทุกคนเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัตอิย่างจริงจัง 

การด าเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมนี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดตวัชี้วดัที่สามารถ

ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด าเนนิงานของบริษัทฯ ในดา้นเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นขอ้มูลส าคัญในการก าหนดเสน้ทางการพัฒนาองค์กรอย่างตอ่เนื่องและย่ังยืน และบริษัทฯ
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มีความมั่นใจวา่ นโยบายดังกล่าวจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแลรับผิดชอบ และน าไปปฏิบัติได้ท่ัวท้ังองค์กร โดย

ผู้บริหารทุกหนว่ยงานและทกุระดับชั้นของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

 

 กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
  ด้วยวิสัยทัศนข์ององค์กรและค่านยิมองค์กร ร่วมกับนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมและ

ค่านยิมองค์กรสู่ความย่ังยืน  บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างย่ังยืนของธุรกิจโดยผ่าน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมนิผลกระทบของผูม้ีสว่นได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมก าหนด

ตัวชีว้ัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการด าเนนิงานท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

สิ่งแวดลอ้ม และส่งตอ่เป้าหมายสู่การปฏิบัตไิปยังผู้บริหารและพนักงานอย่างท่ัวถึง ไว้ดังนี ้

1. พัฒนา “คน” เพ่ือสร้างให้เป็นคนเก่งและดี 

บริษัทฯ ก าหนดความสามารถหลกัขององค์กร (Core Competency) ท่ีสอดคลอ้งกับแนว 

ทางการพัฒนาและวิสัยทัศนอ์งค์กร เพ่ือใช้เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะท่ีทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมีเป็น

พืน้ฐาน พร้อมก าหนดความสามารถตามต าแหน่งงานไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

พนักงานในการท างาน นอกจากนี้ยังจัดหลกัสูตรในการพัฒนาทางด้านจิตใจ พฤตกิรรม ตลอดจนการบังคับ

ใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างให้พวกเขาเป็นคนเก่งในงาน 

และเป็นคนดีของสังคม รว่มสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับงาน (Work Life Balance) 

     บริษัทฯ ตระหนักดวี่าถา้พนักงานของเรามีความสขุในการท างาน และมีความสขุในการใช้ชวีิต

ส่วนตวั จะชว่ยท าให้เกิดการกินดอียู่ด ีมีสขุภาวะในชีวิต ซึ่งจะส่งผลและมีสว่นชว่ยผลกัดันให้เกิดความส าเร็จ 

ความมั่นคง และความก้าวหน้าของพนกังานองค์กร และสังคมร่วมกัน บริษัทฯ จึงสร้างกลไกของการท างาน

เพ่ือสร้างสมดุลยภาพระหวา่งชีวิตส่วนตวัและการท างาน (WorkLife Balance) ให้บุคลากรในองค์กร โดยมี

เป้าหมายการสร้างความสุขท่ีย่ังยืน และพร้อมแบ่งปันความสุขสู่สังคภายนอก 

3. การสร้างความไว้วางใจจากผูม้ีส่วนได้เสีย 

              บริษัทฯ ปฏิบัติตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม ยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญตอ่

ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ จากกระบวนการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ีสว่นได้เสียท้ังภายในและภายนอก

องค์กรผ่านเวทีการประชุมฯ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คณะกรรมการสวัสดกิาร เวทีเสวนาชมุชนฯ 

กล่องรับความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ ฯลฯ เพ่ือน ามาประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั พร้อมท้ังเปิดเผยข้อมูล

การปฏิบัต ิการด าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ อย่าง

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านรายงานประจ าปี รายงานความย่ังยืน เวทีเสวนาฯ เว็ปไซต ์ฯลฯ 

 

 

 



    
 

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ประจ าปี ๒๕๖๐ Page 8 

 

การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสียและประเดน็ด้านความยั่งยืน 
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการดา้นความรับผดิชอบตอ่สังคมขององค์กร ก าหนดให้มกีารด าเนินการ

วิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการตลอดห่วงโซคุณค่าเพ่ือชี้บ่งผู้มีสว่นได้เสีย และกรองประเด็นท่ีมีนัยสาคัญ

ให้ครอบคลมุในทุกๆ ด้านโดยผ่านกระบวนการชีบ่้งอันตรายจากการท างาน การประเมินผลกระทบดา้น

สิ่งแวดลอ้ม การประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ใช้วิธีการประเมินแบบมีสว่นร่วมของ

พนักงานทุกระดับ โดยจะด าเนินการทบทวนปีละ 1 คร้ัง 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดใหม้ีชอ่งทางในการสือ่สาร และสร้างการมีสว่นร่วมในชุมชน พร้อมรับฟัง

ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการชีบ่้งประเด็นดา้นความย่ังยืนอีกด้วย 

    

                  ภาพแสดงการชี้บง่ผลกระทบในกระบวนการผลิต 
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การเชื่อมโยงผู้มสี่วนได้เสยี 
             ผู้มสี่วนได้เสียทุกภาคสว่นลว้นมีความส าคัญต่อการด าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปได้อย่าง

ต่อเนือ่งและมสี่วนส าคัญร่วมกันที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ไดม้ีการวิเคราะห์และประเมนิเกี่ยวกับความคาดหวังของผูม้ีสว่นได้เสียทุกภาค

ส่วนท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือทราบถึงความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสียตลอดจนวิเคราะห์ประเมินถึง

แนวโนม้ของความคาดหวังท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดผู้มสี่วนได้เสีย 

รวมถึงวิธีการเชือ่มโยงผู้มสี่วนได้เสียทุกภาคส่วนท่ีมีความส า คัญและมีผลกระทบตอ่กระบวนการท างานของ

บริษัทฯ ดังนี้

 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

-ลูกค้า (ภาครัฐ, 
ภาคเอกชน) 
-ตัวแทนจ าหน่าย 
-คู่แข่งทางการค้า 

-ผู้ผลิตวัตถุดิบ 
-ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
-ผู้ขนส่งวัตถุดิบ 
-คู่แข่ง 

-พนักงาน,ลูกจ้าง 
-ลูกค้า,ตัวแทนขาย 
-คู่ค้า,ผู้รับเหมา 
-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน 
-สถาบันการเงิน 
-ชุมชน,สังคม 
-คู่แข่งทางการค้า 
-กลต. , ตลท. 
-หน่วยงานราชการ 

-พนักงาน 
-ผู้รับจ้างขนส่ง 
-ผู้ถือหุ้น 
-ธนาคาร 
-ชุมชน,สังคม 
-หน่วยงานราชการ 
-นักลงทุน 

-ลูกค้า 
-ผู้ใช้สินค้า 
-ชุมชน,สังคม 

-ชุมชน,สังคม 
-ผู้รับก าจัด 
-ผู้ใช้สินค้า 
-สื่อมวลชน 
-หน่วยงานราชการ 

 

ประเด็นผลกระทบ 
-การแข่งขันที่เป็น 
ธรรม 
-การทุจริต
คอร์รัปชั่น 
-ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและ
บริการ 

-สิทธิมนุษยชน 
-การปฏิบัติที่เป็น
ธรรม 
-การทุจริต 
คอร์รัปชั่น 
-การร่วมพัฒนา 
คู่ค้า 
-สิ่งแวดล้อม 

-สิทธิมนุษยชน 
-การปฏิบัติด้าน 
แรงงาน 
-สุขภาพและความ
ปลอดภัย 
-การทุจริตคอร์รัปชั่น 
-การใช้พลังงาน  
-มลภาวะการจัดการ
ของเสีย 
-การเปิดเผยข้อมูล 
-การก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี 

-สิทธิมนุษยชน 
-สุขภาพและความ 
ปลอดภัย 
-การปฏิบัติด้าน 
แรงงาน 
-การทุจริต
คอร์รัปชั่น 
-การปฏิบัติที่เป็น 
ธรรม 

-ความปลอดภัยใน 
การใช้งาน 
-การใช้พลังงาน 
-ความรับผิดชอบ
ต่อสินค้าและ
บริการ 

-สุขภาพและ 
ความปลอดภัย 
-มลภาวะ  
-การก าจัด 

การขายและ

การตลาด

การจัดหา

วัตถุดิบ
กระบวนการ 

(บริหาร+ผลิต)
การจัดส่ง

การก าจัด

ของเสีย
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การด าเนินงานกับผู้มสี่วนได้เสยี 

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการเช่ือมโยง 
ความคาดหวัง/ความ

ต้องการ 
การตอบสนอง/วิธีการสร้าง

ความสัมพันธ์ 
ผลลัพย์ 

พนักงาน 
-รายวัน 
-รายเดือน 
 

-กิจกรรมผู้บริหารพบ
พนักงานทุกไตรมาส 
-รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ,KAIZEN 
-การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถตามแผน
ประจ าปี 
-การจัดกิจกรรม Morning  
Talk ก่อนเริ่มงาน 
-การจัดกิจกรรมวันแห่ง
ความปลอดภัยและพลังงาน
ทุกปี 
-วารสาร SDT News 
 

-การปรับขึ้นค่าจ้าง
เงินเดือนและรับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
-การจัดให้มีสวัสดิการที่
เหมาะสม 
-มีความปลอดภัยและลด
ปัจจัยเสี่ยงในด้านสุขภาพ 
-มีความม่ันคงและโอกาส
ความก้าวหน้า 
-ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
-สภาพแวดล้อมในการ
ท างานน่าอยู่ 
-มีชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ 

-การจ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่
เป็นธรรม รวมทั้งการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ (อาหาร น้ ามันรถ ความร้อน) 
-การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
-การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะ
ไทย จ ากัด 
-การจัดตั้งโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
-กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
-การท าประกันกลุ่มให้กับพนักงาน 
ของบริษัท กรุงไทย แอกซ่า 
-จัดท า Carrier Path/Succesion 
chart 
-การจัดกิจกรรม Happy 
Workplace  ให้กับพนักงาน 
-การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างาน
ด้วยระบบมาตรฐานOHSAS/TIS 
18001 
-การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความผูกพัน
ของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร 
-อัตราการ
ลาออกของ
พนักงานลดลง 
- พนักงานมี
ความสุขและมี
ความม่ันคงใน
การท างาน 
-พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ
ท างาน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการเช่ือมโยง 
ความคาดหวัง/ความ

ต้องการ 
การตอบสนอง/วิธีการสร้าง

ความสัมพันธ์ 
ผลลัพย์ 

ลูกค้า               
-ภายใน          
-ภายนอก 

-การเข้าพบลูกค้า 
-การส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า 
-การให้ความรู้ทางเทคนิคแก่
ลูกค้า 
-การท ากิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้า เช่น KAIZEN และ 
PREMA 
-การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้า
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต 
-การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
-การสนทนาพูดคุยผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ 

-ได้รับสินค้าสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ 
-ราคาของสินค้ามีความ
เหมาะสม 
-เข้าแข่งขันราคาอย่าง
โปร่งใส 
-ราคาของสินค้ามีความ
เหมาะสม 
-การปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม 
-การรักษาความรับของ
ข้อมูลลูกค้า 

-การก ากับดูแลกิจการที่ดี  โปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
-การบริหารจัดการด้านคุณภาพของ
ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบ
มาตรฐาน ISO/TS 16949 
-มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูล
ความลับลูกค้า 
-การต้อนรับการเข้าตรวจเยี่ยม/ชม
โรงงานจากลูกค้า 
-การปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ลูกค้า
ต้องการ 
-การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

-ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการใช้
บริการของ
บริษัท 
-ลูกค้ามีการให้
ค าสั่งซ้ืออย่าง
ต่อเน่ืองหรือ
ระยะยาว 
-ยอดขายเกิน
เป้าหมายที่วางไว้ 

ผู้ถือหุ้น 
-รายใหญ่ 
-รายย่อย 
-นักลงทุน 

-การจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 
-การจัดท ารายงานประจ าปี 
-การแถลงผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส 
-การเชิญนักลงทุนเข้าเยี่ยม
ชมกระบวนการผลิต 
-การตอบข้อซักถามทางโทร
ศัพย์และอีเมลล์ 

-ผลตอบแทน(ก าไร)และ
การเจริญเติบโต 
-บริหารงานด้วยความเป็น
ธรรม ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

-การก ากับดูแลกิจการที่ดี  โปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
-จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม 
-การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
-มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นและการส่งเสริมการ
ปฏิบัติ 
-ผลการด าเนินงานและผลตอบแทน
จากการลงทุน 
-การสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน 

-ผลประกอบการ
เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง 
-มีการพัฒนา
ด้านความยั่งยืน
ของบริษัทจด
ทะเบียน (SET 
Sustainability  
Awards) 

คู่ค้า 
(Supplier) 
คู่ธุรกิจ
(Vendor) 

-การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ 
-ให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุง 
-การเข้าตรวจสอบ
กระบวนการผลิต และ
คุณภาพของวัตถุดิบ 

-ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ตามเงื่อนไขเวลา 
-การแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส 
-การปฏิบัติตามข้อตกลง
อย่างเป็นธรรม 

-มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น 
-ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซ้ือ จัด
จ้าง 
-การพัฒนาคู่ค้าด้วยการแนะน า ให้
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาให้
ได้อย่างน้อยเทียบกับมาตรฐาน
ก าหนด 
 
 

-ด าเนินธุรกิจ
การค้าต่อเน่ือง 
-ธุรกิจเติบโต
ควบคู่กันไป 
-ส่งมอบวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพและ
ตรงต่อเวลา 
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ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการเช่ือมโยง 
ความคาดหวัง/ความ

ต้องการ 
การตอบสนอง/วิธีการสร้าง

ความสัมพันธ์ 
ผลลัพย์ 

ชุมชน 
-ชุมชนบริเวณ
โดยรอบ 
-ชุมชน
ระยะไกล 
-สังคมทั่วไป 
 

-ส ารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจของชุมชน 
-จัดท ากิจกรรมสานเสวนา
กับชุมชน 
-การเปิดโรงงานให้ชุมชนเข้า
เยี่ยมชม 
-การจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 
-การร่วมประชุมหมู่บ้าน
ประจ าเดือนเพื่อ
ข้อเสนอแนะ 

-เป็นมิตรที่ดีต่อกัน 
-การช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
-ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
-การไม่สร้างผลกระทบ
ทางลบและดูแล
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
-สร้างความเจริญและ
รายได้ให้กับชุมชน 
-มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินการ 

-การสร้างความไว้วางใจและความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 
-สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ 
-การสร้างพนักงานที่เป็นจิตอาสา ใน
การท ากิจกรรมสาธารณะ 
-มีนโยบายสิทธิมนุษยชน 
-มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น 
-การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001 
-การบริหารจัดการด้านพลังงานตาม
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานฯ (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2550) 

-ได้รับการ
ยอมรับจาก
ชุมชนและสังคม 
-ไม่มีข้อร้องเรียน
จากการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 
-ให้การสนับสนุน
ชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

หน่วยงาน
ภาครัฐ (กลต.,
ตลท.,
สรรพากร,
อุตสาหกรรม
จังหวัด,
แรงงานจังหวัด
,สภา
อุตสาหกรรม) 

-รายงานข้อมูลตามที่
กฎหมายก าหนด 
-น าส่งภาษีตามกฎหมาย 
-ให้การสนับสนุนนโครงการ
ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
 

-ปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
-ไม่สร้างผลกระทบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

-การปฏิบัติตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องในทุกๆด้าน 
-เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

-ได้รับอนุญาตให้
ด าเนินกิจการ
อย่างต่อเน่ือง 
-ปฏิบัติตาม
ระเบียบของ
กลต. 

คู่แข่งทาง 
การค้า 

-การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ 
แหล่งข้อมูล วัตถุดิบ และ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 

-การแข่งขันทางการค้า
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

-หลักจรรยาบรรณเพื่อการด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

-การปฏิบัติต่อคู่ 
แข่งทางการค้า
ตามหลัก
จรรยาบรรณ 

สื่อมวลชน 
(หนังสือพิมพ์, 
วิทยุ,นิตยสาร
,สื่อออนไลน์) 

-การเปิดเผยข้อมูล 
-การให้สัมภาษณ์ 
 

-ได้รับข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทอยางต่อเน่ือง 
ครบถ้วน ทันเวลาและเท่า
เทียมกัน 
-มีความส าคัญและให้
ข้อมูลกับทุกสื่ออย่างอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 
 

-การจัดระบบการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและการเชื่อมโยงมวลชนให้
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลาเชื่อถือได้ และมีความเท่า
เทียมกัน 
-แจ้งความคืบหน้าอย่างน้อย       
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
-การสรุปผลการด าเนินงาน/แผน
ธุรกิจ 

-ได้รับการ
เผยแพร่ข่าวสาร 
ภาพลักษณ์
องค์กรที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ 
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ประเดน็ด้านการพัฒนาท่ียั่งยนื 
          บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญตอ่การคัดเลอืกและการจัดล าดับประเดน็ท่ีมีความส าคัญด้าการ

พัฒนาที่ย่ังยืน ส าหรับการคัดเลอืก การประเมินและจัดล าดบัความส าคัญในปีนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการประชุมหารือ

กับผูม้ีสว่นได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร ได้แก ่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถอืหุ้นพันธมิตร 

และคู่ค้า ผ่านช่องทางในการประชมุ การพบปะเย่ียมเยียน การส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าการตอบแบบ

แสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนไดม้กีารน าประเด็นความเสี่ยงในการ

ด าเนนิธุรกิจขอบบริษัทฯ เพ่ือเก็บขอ้มูลและน ามาคัดเลอืก ประเมินความส าคัญ และจัดล าดับประเด็น

ความส าคัญในการด าเนนิงานด้านความย่ังยืน เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีสว่นได้

เสยีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดม้ีการศกึษาและน าประเด็นส าคัญดา้นความย่ังยืนตามแนวทางการรายงานของ 

องค์กรความร่วมมอืว่าดว้ยการรายงานสากลด้านความย่ังยืน (Global Reporting Initiative-GRI G4) 

มาประเมินร่วมกันด้วย 

ก าหนดประเด็นส าคัญในการพัฒนาที่ย่ังยืน 2560 

ส า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 

ส า
คัญ

มา
ก 

-การแข่งขันที่เป็นธรรม 
-การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
-ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
-การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้สียอย่างเป็นธรรม 
-ผลตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
-ความเท่าเทียมกันและเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
 

-การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
-การด าเนิธุรกิจที่ยั่งยืน 
-ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
-บริหารจัดการพลังงาน 
-กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
-การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ 
-การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
-การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น 
-การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
-การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

ส า
คัญ

 

-การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
-อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
-ผลกระทบทางอ้อมของการด าเนินธุรกิจ 
-การให้ความช่วยเหลือและการบริจาคเพื่อสังคม
และชุมชน 
-ผลกระทบทางอ้อมของการด าเนินธุรกิจ 
 

-การบริหารจัดการความเสี่ยง 
-การดูแลพนักงาน 
-การด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 
-การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
-การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน 
-การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า 
-การพัฒนา Supplier Chain 

ส าคัญ ส าคัญมาก 

ส าคัญต่อซังโกะ 
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ประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีส าคัญและการด าเนินงานปี 2560 
ประเด็นท่ีมีความส าคัญ แนวทางในการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงาน 

ด้านเศรษฐกิจ (Economy) 

1 การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ  -การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการ
ผลิตให้มีความหลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
 

-การเปลี่ยนเครื่องฉีดขึ้นรูป เพื่อให้การฉีดมี
ประสิทธิภาพในการท างานที่สูงขึ้น 
-จัดซ้ือเครื่องตรวจสอบ/ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ชิ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น 
-การท าผลิตภัณฑ์ตนแบบที่เป็น Brand ของซังโกะ  

2 การด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน -การก ากับดูแลการด าเนินงานในด้าน
ความรับผิดชอบในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล 

-แผนก CSR ท าหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ได้มีการดูแลติดตามการด าเนิน 
งานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

4 การก ากับดูแลกิจการที่ดี -พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงการก า กับ
ดูแลกิจการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัท 

-ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการจากผู้ตรวจ 
สอบกิจการด้านการเงินและด้านการผลิตทุกไตรมาส
เป็นประจ าทุกปี 

5  การต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น  

- ด าเนินการตามนโยบายการต่อต้าน 
ทุจริตและคอร์รัปชั่น 
- ระบบกระบวนการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

-คณะเจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ได้มีการดูแลติดตามการด าเนินงาน และได้รายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับทราบ 

ด้านสังคม (Society) 

6 การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคคลากร 

-ก าหนดแผนงานและหลักสตูรการฝึก 
อบรมและพัฒนาทักษะความรู้พนักงาน 
 
 
 
 
-การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงานและการพัฒนาความสามารถ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร (Happy 
Workplace) 
 
 
 
 
 
 

-บริษัทมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภายใน 
และภายนอกองค์กร โดยใช้วิทยากรภายในและ
ภายนอกองค์กร เก่ียวกับหลักสูตรความรู้ด้านการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
--นโยบายสิทธิมนุษยชน 
-อัตราการลาออกของพนักงาน 
-เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นท่ีมีความส าคัญ แนวทางในการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงาน 
7 ด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการท างาน 
-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท างาน 
-จัดท าแผนงานเพื่อสร้างความปลอดภัย
และความสุขในการท างาน 
-ยกระดับการบริหารงานความปลอดภัย
และสุขภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน (Health & Safety 
Management : OHSAS/TIS18001 ) 

-มีกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety  Day)เป็น
ประจ าทุกปี 
-จัดท าแผนงานและกิจกรรมสร้างความสุขในการ
ท างานเป็นประจ าทุกปี 
--สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
-การตรวจสุขภาพพนักงาน 
-การจัดกิจกรรม Moning Talk 
-การจัดกิจกรรม Safety day 

8 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน -สนับสนุนกับชุมชนตามความสามารถ
ขององค์กร 

-การร่วมลงนามMOUตามโครงการสหกิจศึกษา 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

9 บริหารจัดการพลังงาน -ปลูกฝังจิตส านึกด้านการลดการใช้
ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและการใช้
พลังงานอย่างประหยัด 
-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน 
-จัดท ามาตรการเพื่อการประหยัด
พลังงานในทุกด้าน 

-พนักงานมีความตระหนักเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรทาง
น้ า ไฟฟ้า และก๊าซ NG รวมทั้งการใช้พลังงานภายใน
ส านักงาน 
-มีกิจกรรมวันพลังงาน (Energy Day) เป็นประจ าทุกปี 
-จัดท ามาตรการประหยัดพลังงานทุกปีส่งให้กระทรวง
พลังงาน 

10 กระบวนการผลิตสินค้า และ
บริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

-การปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบมี
ส่วนร่วมผ่านเครื่องมือ KAIZEN และ 
R&D  
-บริหารจัดการกระบวนการด้วย
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001)  

-ได้รับการรับรองจากระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
( ISO40001) 
-ได้รับการรับรองจากระบบการจัดการด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการท างาน (OHSAS/TIS 
180001) 
-ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านพลังงาน 
(ISO50001) 

11 การบริหารจัดการของเสีย 
และวัสดุเหลือใช้ 

-การจัดตั้ง “โครงการธนาคารขยะ ร่วม
ใจ รีไซเคิล ปีที่3 

-ปริมาณขยะ Recycle ลดลง 
 

12 การดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

-โครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ท างานและบริเวณโรงงานให้ร่มรื่น” 
-โครงการ “3R เพื่อสิ่งแวด้อม” 
-โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติ 

-เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน 
-แปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นงานไม้ใช้งานได้ 
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ด้านเศรษฐกิจและ 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 (Economy) 
การก ากับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดมีาโดยตลอด โดยได้จัดท า “นโยบายการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี”อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร เป็นขอ้พึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการ

ด าเนนิธุรกิจ พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลใหอ้งค์กรมกีารก ากับดูแลกิจการท่ีด ี

ตลอดจนพิจารณาปรับปรุง  นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดเีป็นประจ า   เพ่ือให้เป็นไปตามาตรฐานสากล      

 ในรอบปี 2559  จัดใหม้กีารประชมุ เพ่ือก ากับใหม้ีการปฏบัิติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

ส าหรับบริษัทจดทะเบียนและตดิตามการด าเนนิงานตามแผนการพัฒนาการก าดับดูแลกิจการท่ีดสี าหรับใน

ด้านการสือ่สาร บริษัทฯได้จัดท าเป็นคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแจกพนักงาน

และอบรมพนักงานทุกคน พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็ปไซค์ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) 

 

         กจิกรรม ผูบ้ริหารพบพนักงาน 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือให้เกดิความโปร่งใสในการปฏิบัติ และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2559 โดยก าหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเมือ่ต้นปีท่ีผ่านมา และ

บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collection  Action  Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  หหอการค้าไทย  หอการค้าตา่งชาต ิ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาธุรกิจตลาดทุน

ไทย และสภาอตุสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และภายหลังจากนี้ บริษัทฯ จะเขา้ร่วมกระบวนการ

รับรอง โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Council)   ภายในระยะเวลา 18 เดือนนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้ลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับองค์กรธุรกิจมาปรับใช้ในกระบวนการ โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมใช ้“นโยบายในการใหห้รือรับ

ของขวัญหรือการบันเทิง” ในชว่งเทศกาล และโอกาสอื่นใด พร้อมสื่อสารไปยังพนักงาน คู่ค้า และ

บุคคลภายนอกที่ติดตอ่ธุรกิจกับบริษัทฯ เพ่ือเป็นการยกระดบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดแีละการตอ่ต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดการอบรมให้แก่พนักงาน เพ่ือส่งเสริมความสือ่สัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผดิชอบ พร้อมท้ังได้จัดช่องทางในการสื่อาร เพ่ือให้พนักงานและผู้ท่ีมีสว่น

เกี่ยวขอ้งสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรยนต่อบริษัทฯ ได้หากพบเห็นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ หรือไม่

ได้รับความเป็นธรรมอันเนือ่งมาจากการปฏิบัติงานของพนกังาน  ซึ่งนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นและ

นโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง ซึ่งเผยแพร่อยู่ในคู่มอืจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
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มาตรการในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

1) มาตรการป้องกันได้แก่การจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ การจัด 

ให้มีจรรยาบรรณท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การจัดให้มีระบบ การ

ควบคุมภายในท่ีด ี และการประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละหนว่ยงาน รวมท้ังการน าระบบ การแจ้ง

เบาะแสเข้าใช้งาน 

2)  การด าเนินการตรวจสอบ ได้แก ่การมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมีหนา้ท่ีป้องกนั

และ ตรวจสอบการทุจริตและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมท้ังมหีน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ 

จากผู้บริหารระดับสูงช่วยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบสญัญาณเตือน ความเสี่ยง

ต่างๆ 

3) การให้ความเป็นธรรม โดยการสอบสวนการทุจริต จะท าในรูปแบบองค์คณะเพ่ือให้ความเป็นธรรม 

แก่ผู้ถกูกล่าวหาและโดยก าหนดความคุ้มครองอย่างเหมาะสมกับผู้แจ้งเบาะแส 

   จากการด าเนนิมาตรการป้องกันทีม่ีประสิทธิภาพดังกล่าว ในปี 2560     ไมม่ีการร้องเรียนหรือ

การตรวจสอบการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางจดหมาย 

บริษัทซังโกะไดคาซติ้ง(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 

3/14  หมู่ 2   สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ บ้านคา่ย  

ต.หนองบัว  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 

ทางหน้าเว็บไซต์ 

www.sankothai.net 

การแจ้งข้อร้องเรียน 

และเบาะแสการทุจริต 
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ด้านสังคม   

(Society) 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
    บริษัทฯ ยึดมัน่ต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญตอ่การ

เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพืน้ฐานในการปฏิบัติตอ่พนักงานและผูม้ีสว่น 

ได้เสียทุกภาคส่วนให้มสีิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ ากัดสิทธิขั้นพืน้ฐาน 

ท้ังในด้านเชือ้ชาต ิศาสนา ความคิดเห็นทางการเมอืง เพศ เด็ก และคนพิการ เป็นตน้ ตลอดจนเปิดโอกาส 

ให้พนักงาน และผูม้ีสว่นได้เสียทุกภาคสว่นสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านชอ่งทางการเสนอแนะของ 

บริษัทฯ ไดอ้ย่างอิสระ 

     พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายรวมถึง 

ระเบียบในด้านตา่งๆ ไวอ้ย่างชัดเจนและใหม้ีการถอืปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด พนักงานทุกคนจะได้รับการ 

คุ้มครองตามสิทธิขั้นพืน้ฐานในด้านตา่งๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมอีคติในเร่ืองเพศ และสภาพของ 

ร่างกายและจติใจ เชน่ การได้รับหลักประกันสขุภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี การรักษาพยาบาล 

การได้รับสิทธิการเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานตรงตามความรู้

ความสามารถอย่างเหมาะสม 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
       บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญ 

เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของการให้บริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่าง 

สม่ าเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงาน ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึน้ภายในบริษัท โดยเชญิวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และ 

ประสบการณ์ ตลอดจนให้มีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2560 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมทั้งเป็นการจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกแก่ผู้บริหาร 

และพนักงานรวมทั้งสิน้   938  ครั้ง  โดยเป็นการจัดอบรมภายนอก  43 ครั้ง ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ Anti-

Corruption The Practical Guide ACPG  การพฒันาทักษะการสอนงานแบบ (Coaching)และ เทคนิคการป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   เป็นต้น 

             บริษัทฯ ในปี 2560   มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน เทา่กับ  185,965  บาท โดยมีจ านวนชั่วโมง 

อบรมเฉลี่ยในปี 2560  เทา่กับ  37.05  ชั่วโมง/คน/ปี 
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การฝกึอบรม 
การฝึกอบรมพนักงาน ปี2560 

จ านวนพนักงาน 337    ราย 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี 12,485   ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน 37.05 ชั่วโมงต่อคน 
หลักสูตรการอบรมภายนอก 43  หลักสูตร 
หลักสูตรการอบรมภายใน 895  หลักสูตร 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 185,965  บาท 
ค่าใช้จ่ายการอบรมต่อคน 551.83   บาท/คน/ปี 

มความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 
ความปลอดภัยถอืเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของพนกังานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มสี่วนได้เสียอืน่ๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง ดังนั้นบริษัทฯจึงมีระบบการบริหารความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี

เป็นระบบตามมาตรฐาน  OHSAS18001  พร้อมท้ังพัฒนาบคุลากรใหม้ีความสามารถในการปฏิบัติงานดว้ย

ความปลอดภัย สามารถหย่ังรู้อันตรายลว่งหน้าได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้พนักงานมีสว่นร่วมในการประเมิน

ความเสี่ยงในงานท่ีปฏิบัติ มกีารตรวจประเมิน และทบทวนโดยฝ่ายบริหารสูงสุดเพ่ือสนับสนุนทรัพยากรท่ี

จ าเป็น และปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง โดยบริษัทฯ มีเป้าหมาย อุบัตเิหตุจากการท างานเป็นศูนย์ (Zero  

Accident) 

กรอบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
 

• หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน
• ประเมินความเสี่ยง,ก าหนดวิธีการ

ท่ีปลอดภัย,ให้ความรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงานและน าไปใช้งานจริง

• พนักงาน,หัวหน้างาน, 
คปอ.,จป.

• ตรวจความปลอดภัยก่อนปฏิบัติ,
ควบคุมการท างานห้ปลอดภัย,
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน

• ผู้บริหาร
• ก าหนดนโยบายความปลอดภัยฯ

,ก าหนดเป้าหมาย,ทบทวนการ
ด าเนินการ

• พนักงาน,หัวหน้างาน,คปอ.,จป.
• ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย แจ้ง

ปัญหา ด าเนินการป้องกันและแก้ไข,
ติดตามและประเมินผล

ACTION Plan

DoCHECK



    
 

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ประจ าปี ๒๕๖๐ Page 21 

 

คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ (คปอ.) ประจ าปี 2560  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายทศพร                 ทิพย์จันทร์ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภยั 
2. นายณรงค์ศักดิ ์           อุทานวรพจน์ กรรมการ(หัวหน้าแผนก Diecasting) 
3. นายวีระชาต ิ              เทีย่งแท ้ กรรมการ(หัวหน้าแผนก Diecasting) 
4. นายราชัน                  สนิทโต กรรมการ(หัวหน้าแผนก Maintemnance) 
5. นายอรรถพล               ยวนใจ กรรมการ(วิศวกรแผนก Diecasting) 
6. นางสาววรรณภา          ช้างเทศ กรรมการ(หัวหน้างานแผนก Finishing) 
7. นางสาวสมใจ              เกิดศิริ กรรมการ(หัวหน้างานแผนก Finishing) 
8. นางสาวเสาวรส           ค าไพรินทร์ กรรมการ(เจ้าหน้าที่แผนก Personal) 
9. นายค าพลอย              ปาระสาน กรรมการ(หัวหน้าแผนก Machine) 
10. นางสาวบษุดี               ผ่องผาด กรรมการ(เจ้าหน้าที่แผนก Environmental Health&Safety) 

 

ตารางแสดงสถติิการเกดิอุบัติเหตุในการท างานเปปรียบเทียบ 3  ปียอ้นหลงั 

ความรุนแรง/ความเสยีหาย 
จ านวนคร้ัง/ป ี

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (ไม่หยุดงาน) 1 0 4 

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (หยุดงาน<3 วัน) 1 0 1 

ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (หยุดงาน>3 วัน) 3 0 0 

รวมจ านวน (ครั้ง) 5 0 5 

รวมจ านวนวันหยุดงานจากอุบัติหตุในการท างาน (วัน) 46 0 3 

 จากตารางแสดงสถติิการเกดิอุบัติเหตุในการท างานปี 2560 พบว่า เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย ความรุนแรง

ไม่ถงขัน้ตอ้งหยุดงาน จ านวน 4 ราย และบาดเจ็บเล็กนอ้ย หยุดงาน 3 วนั จ านวน 1 ราย เท่านัน้  เนือ่งจาก

ทางบริษัทฯ ได้จัดการรณรงค์ได้เร่ืองความปลอดภัยมนการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยการออกมาตรการคุม

เข้มให้จป.หัวหน้างานแต่ละพ้ืนท่ี เข้าไปท าการตรวจสภาพการท างานและพืน้ท่ีกอ่นและหลังการท างานทุกกะ

และสามารถแจ้งกับทางฝา่ยบุคคลให้สามารถออกใบเตือนดังกล่าวข้ามสายงานได ้และหากพนักงานได้รับใบ

เตือนครบ 3 ครัง้ จะสง่ผลตอ่การประเมินผลปลายปี จากมาตรการดังกล่าวท า ให้จ านวนอุบัติเหตุลดลงตั้งแต่

ต้นปีและในปี 2560  บริษัทฯ ได้จัดท ามาตรการนีต้่อเนื่องและเพ่ิมแผนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

ด้วยการรณรงค์สง่เสริมให้ทุกคนในองค์กรตลอดจนผู้มสี่วนได้เสียท่ีเกี่ยวขอ้ง ปฏิบัติงานดว้ยความปลอดภัย

อย่างท่ัวถึง ดว้ยความตระหนักรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

 

Start  Safe Work  Safe Finish  Safe
Zero  Accident 
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การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนกังาน และผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียท่ีเกี่ยวขอ้ง

เพ่ือป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการท างาน และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องท่ี

จะตรวจหาให้พบ และขจัด หรอืควบคุมความไม่ ปลอดภัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยได้

ก าหนดนโยบายความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ท างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ของพนักงาน พร้อมท้ังเผยแพร่ใหผู้้มสี่วนได้สว่นเสียได้รับทราบทาง WWW.SANKOTHAI.NET ดว้ย 

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี ้

1.) กิจกรรม Energy mind Safety &CSR Award ครั้งท่ี 1 เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้ภายในองค์กร คร้ังท่ี1 

เพ่ือสร้างจิตส านกึทางด้านพลังงาน ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันท่ี  12  

มกราคม  2560 

 

 

 

2.) การฝกึอบรมต่างๆ ตามกฎหมาย  เป็นการอบรมพนักงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในท างานท่ี

เกี่ยวขอ้งกับเคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีจ าเพาะด้านให้เกิดขึน้ เพ่ือจะเกิดการท างานได้อย่างถกูตอ้ง 

ปลอดภัยและไมม่ีอันตรายจากการท างาน ได้แก่ การฝึกอพยพซ้อมหนีไฟ   การคัดแยกขยะอย่างถูก

วิธี  การอบรมการใช้เครนอย่างถูกต้อง อบรมจิตส านกึด้านความปลอดภัยและอบรมการใช้ปลั๊กลด

เสยีงอย่างถูกตอ้ง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

http://www.sankothai.net/
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3.) การตรวจสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีท างาน  บริษัทฯ จะตรวจสภาพแวดลอ้มต่างๆเช่น เสียง แสง 

ความร้อนในบริเวณท างาน  และมลภาวะทางอากาศ เป็นประจ าทุกป ี

 

 

 

 

 

 

4.) การตรวจสุขภาพประจ าปี   ษริษัทฯ จัดโปรมแกรมในการตรวจเพ่ิมเติมใหก้ับพนักงานท่ีมอีายุเกิน 

40 ปีเป็นพิเศษ และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนกังานในแต่ละพ้ืนท่ีดว้ย 
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สุขภาพ 
สุขภาพท่ีดขีองพนักงาน เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พนกังานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงได้จัดพืน้ท่ีการท างานใหม้ีสภาพแวดล้อมท่ีนา่อยู่ สะอาด ครอบคลมุประเด็นด้านแสง 

เสยีง ความร้อน สารเคมี และการบริโภค พร้อมท้ังจัดใหม้ีการตรวจติดตาม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดท าโครงการสง่เสริมด้านสขุภาพต่างๆ ให้กับพนกังานเพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติตน

อย่างถูกตอ้งในการดูแลสขุภาพ ตั้งแต่เร่ืองการกิน การพักผ่อน การออก าลังกาย การขับถ่าย การลด ละ เลกิ 

สิ่งเสพติด  

 การท ากิจกรรม 5 ส  : เป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการโรงงานสีขาว : เป็นโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญตอ่การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในเชิงรุกอย่างสม่ าเสมอ 

เพราะตระหนักดวี่าภัยคุกคามจากปญัหายาเสพตดิจะสง่ผลกระทบต่อตัวพนกังานเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว 

ชุมชน รวมถึงบริษัทฯ โดยการจัดใหม้ีการสุม่ตรวจหาสารเสพติด โดยไม่มกีารบอกกล่าวล่วงหน้าตาม 

นโยบายอย่างสม่ าเสมอ และบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

    ผลการตรวจหาสารเสพติด ประจ าปี 2560 

 

สุ่มตรวจ
ขั้นต้นพบ
ปัสสาวะสี

ม่วง (จ านวน)

10
ส่งปัสสาวะไป
คัดแยกที่รพ. 
เพื่อยืนยันผล 

(จ านวน)

10
ยืนยันผลว่า   

เป็นสารเสพติด 
(จ านวน)

0
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Happy Workplace  (มคีวามสุขกับการท างาน) 
             Happy 8 ความสขุเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชวีิตใหม้ีความสขุอย่างย่ังยืน สรา้งทะศนค

ติบวกตอ่มุมมองในการด าเนนิชวีิต  การอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น  การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดตี่อครอบครัว 

องค์กรและสังคม  ซึ่งเกดิผลท าให้เป็นบุคคลทีม่ีสุขภาพด ีดแูลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อืน่ 

มีคุณธรรมกตญัญ ูมกีารเรียนรู้เป็นมอือาชีพในงานของตนเอง รักและดูแลครอบครัว องค์กรและสังคม   ในปี 

2560 บริษัทฯ ไดน้ ากิจกรรมการสร้างความสขุจากการท างานมาจดัท าขึ้นหลายโครงการ โดย แบ่งออกเป็น 

8 ด้าน ดังนี ้

1.) Happy  body มสีุขภาพดี คือ สขุภาพแข็งแรงท้ังกายและจติใจ มาจากการท่ี รู้จักใช้ชีวติ รู้จักกิน 

รู้จักนอน ชีวมีีสขุ ได้แก่  

- กิจกรรม สาวน้อยตกน้ า 

 

 

 

 

 

2.) Happy Heart  มีน้ าใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ตอ่กนั เป็นการสง่เสริมความมนี้ าใจไมตรี เอือ้อาทรตอ่กันในท่ี

ท างาน เพ่ือให้พนักงานเกิดความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกนั   ได้แก่   

-โครงการช่วยเหลอืครัวเรือนเพ่ือซังโกะ เป็นโครงการท่ีขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา

ให้กับพนักงาน  

 

 

 

 

 

3.) Happy Brain มีความใฝ่รู้ มีการส่งเสริมการศกึษาหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้พนกังาน ให้

โอกาสพนักงานพนักงานได้เสนอความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือเกียวขอ้งในพืน้ท่ีการท างานของ

ตนเอง มีความสขุในขณะท างาน ได้แก ่

- กิจกรรม คุณเสนอ เราสนอง 
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4.) Happy Relax  รู้จักผ่อนคลายตอ่สิ่งต่างๆ เป็นการสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 

ความเครียดจากการท างาน ช่วยให้พนักงานมีขวัญและก าลงัใจท่ีดี ได้แก่  

-กิจกรรมสังสรรค์วนัปีใหม่  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Happy Soul มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการด าเนนิชวีิต เป็นการสง่เสริมคุณธรรม

จริยธรรมให้กับพนักงานเพ่ือให้พนกังานมีความสขุสงบทางจิตใจอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุข  ได้แก ่ 

- สืบสานประเพณีไทยรดน้ าด าหวัขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ปี2560 

 

 

 

 

 

 

 

- ร่วมท าบุญตกับาตร ฟังธรรมในวันขึน้ปีใหม ่
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6.) Happy  Money  มีเงินเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนีส้ิน เป็นการส่งเสริมให้พนกังานใช้จา่ยอย่างประหยัด 

มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น ได้แก ่ การใช้บริการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะไทย จ ากัด เพ่ือ

ให้บริการด้านการเงินท้ังการฝากและกู้ในอัตราดอกเบ้ียต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกอ่ตั้งเป็นปี6 แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

7.) Happy Family  เป็นการสง่เสริมการสร้างความรักความผกูพันในครอบครัวและสัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างครอบครัวของพนกังานกับองค์กร ได้แก่  

- โครงการหอ้งเดก็ดี ซึ่งเป็น โครงการรับเลี้ยงเด็กท่ีมอีายุ ตั้งแต่ 1 ขวบคร่ึงจนถึง 3 ปี มาดูแลเพ่ือให้

แม่สามารถให้นมลูกและได้ใกล้ชิดกันมากขึน้และเป็นการชว่ยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชกิด้วย 

 

 

 

 

 

8.) Happy Society  สังคมดีเป็นการสง่เสริมความรัก สามัคคีในชาต ิ และแสดงความจงรักภกัดีตอ่

สถาบันชาติและองค์พระมหากษัตรย์ของปวงชนชาวไทย เพ่ือด ารงไวซ้ึ่งเอกราชของชาติไทยสืบตราบ

นานเท่านาน ได้แก ่  

- กิจกรรมซังโกะร่วมใจ 1 คน 1 ต้น  โดยปลกูต้นดาวเรืองวันนี ้ให้บานสะพร่ังปลายตุลาคม 
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การตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ ได้ด าเนนิการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน และตรวจสขุภาพพนักงานท้ังแบบท่ัวไป

และแบบเฉพาะเจาะจงตามปัจจัยเสี่ยงเพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และการวางแผนในการปรับปรุง ความถี่ในการ

ตรวจวัดเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระวัง และการวางแผนในการปรับปรุง ความถี่ในการตรวจวัดเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของกฎหมาย เช่น 

ผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในบริเวณการท างานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ป ี

บริเวณที่ตรวจวดั ลักษณะงาน 
ค่าความร้อน (˚C) (WBGT)  

2558 2559 2560 
1.Diecastingหน้าเตาหลอม1 งานปานกลาง - 31.4 -* 
2.Diecastingหน้าเตาหลอม2 งานปานกลาง 29.1 31.5 31.1 
3.Diecastingหน้าเคร่ืองจักร6 งานปานกลาง 30.6 31.4 29.6 
4.Diecastingหน้าเคร่ืองจักร12 งานปานกลาง 31.6 31.2 30.8 
5.Diecastingหน้าเคร่ืองจักร16 งานปานกลาง 30.9 31.1 31.7 
6. machine 1 งานปานกลาง 29.5 30.3 28.4 
7. machine 2 งานปานกลาง 28.4 30.8 28.0 
8.Finishing Line งานปานกลาง 29.4 30.1 29.9 
9.IQC งานปานกลาง 30.4 30.5 30.0 
10.Maintenance/Mold งานปานกลาง 30.4 31.2 30.2 
11.WH งานปานกลาง 30.2 30.2 31.4 
12.อาคารอนุรักษ ์ งานปานกลาง 30.4 31.0 29.7 

มาตรฐาน < 32.0 
ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงดังเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงในสถานประกอบการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ป ี

บริเวณที่ตรวจ 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A)) 

ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 
Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max 

1.Diecasting หน้าเตาหลอม1 - - 84.6 108.2 -* -* 

2.Diecasting หน้าเตาหลอม2 72.3 94.4 80.3 100.9 74.5 95.7 

3.Diecasting หน้าเคร่ืองจักร6 83.1 93.0 87.9 101.5 86.5 99.6 

4.Diecasting หน้าเคร่ืองจักร12 84.8 101.3 84.8 108.1 82.5 99.2 

5.Diecasting หน้าเคร่ืองจักร16 76.4 90.4 78.5 95.2 85.7 102.7 

6. Diecasting วัดทีต่ัวบคุคล 80.5 101.9 88.4 106.6 84.9 100.3 

7. machine 1 79.0 84.6 84.5 101.7 85.7 102.7 
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บริเวณที่ตรวจ 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A)) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max Leq 8 Hrs. L max 

8. machine 2 74.8 93.1 86.0 126.5 85.0 100.9 

9. machine 1 วดัทีต่ัวบุคคล 71.1 89.2 86.5 101.6 87.0 102.4 

10. machine 2 วัดทีต่ัวบคุคล 77.6 86.0 80.4 93.7 86.8 105.4 

11.Finishing /Line 57.8 80.4 84.0 96.5 81.1 110.1 

12.Finishing /เคร่ืองเจียร 61.9 81.2 83.9 99.3 86.9 100.1 

13.IQC 70.9 88.7 79.0 117.9 69.1 94.2 

14.Maintenance/Mold 82.6 96.2 84.8 105.6 75.0 101.6 

15.Diecasting  ทางเดินโรง1 74.9 91.5 79.8 90.2 80.8 101.9 

16.Diecasting ทางเดินโรง2 72.1 97.7 89.5 107.2 86.7 102.6 

17.Diecasting ทางเดินโรง3 70.9 90.8 84.3 94.0 83.6 101.2 

18.WH 62.7 80.1 71.1 89.6 69.8 86.9 

มาตรฐาน <90 <140 <90 <140 <90 <140 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

หมายเหตุ  * บริเวณหน้าเตาหลอม1 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเตา จึงไม่มกีารท างานท่ีบริเวณนี้ 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงท่ัวไป เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ป ี

จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A)) 

ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 
Leq 24Hrs. L max Leq24 Hrs. L max Leq24 Hrs. L max 

1.ด้านหน้าโรงงาน 66.6 94.9 68.6 93.4 68.8 95.8 

2.ด้านหลงัโรงงาน 64.7 86.8 64.8 93.7 64.2 93.9 

มาตรฐาน <70 <115 <70 <115 <70 <115 

ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นในบรรยากาศการท างานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ป ี

บริเวณที่
ตรวจวัด 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการประเมิน 

ค่า
มาตรฐาน 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 

1.Diecasting 
1 (หน้าเตา
หลอม) 

Zinc Oxide mg/m3 - 0.057 0.132 - -* -* 5 
Lead (Pb) mg/m3 - 0.018 0.051 - -* -* 0.2 
Aluminium mg/m3 - 0.026 0.125 - -* -* 5 

CO ppm - 3.8 2.0 - -* -* 50 
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บริเวณที่
ตรวจวัด 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการประเมิน 

ค่า
มาตรฐาน 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 

2.Diecasti 
ng 2 (หน้าเตา
หลอม) 

Zinc Oxide mg/m3 0.15 - 0.145 0.035 0.785 0.094 5 
Lead (Pb) mg/m3 0.0.18 - 0.023 0.079 0.158 0.062 0.2 

Aluminium(Al) mg/m3 0.028 - 0.134 0.045 0.037 - 5 
Silic as Totaldust mg/m3 - - - - - 0.033 5 

CO ppm 4.4 - 3.0 14.7 8.0 6.6 50 
3.Diecasti 
ng 6 (หน้า
เคร่ืองจักร) 

Silic as Totaldust mg/m3 0.017 0.016 0.024 - <0.001 - 5 
Fe Fume mg/m3 0.214 0.106 0.253 - 0.579 - 10 

Zinc Oxide mg/m3 0.03 <0.01 0.141 - 0.575 - 5 
CO ppm 3.0 6.5 2.0 - 11.0 - 50 

4.Diecast 
ing12 (หน้า
เคร่ืองจักร) 

Silicaas Totaldust mg/m3 0.033 0.012 0.012 0.033 <0.001 0.028 5 
Fe Fume mg/m3 0.325 0.150 0.241 0.307 1.898 0.583 10 

Zinc Oxide mg/m3 0.04 <0.01 0.123 0.031 0.831 0.064 5 
CO ppm 5.0 5.1 1.0 7.3 6.0 3.5 50 

5.Diecast 
ing16(หน้า
เคร่ืองจักร) 

Silicaas Totaldust mg/m3 0.017 0.023 0.024 - <0.001 - 5 
Fe Fume mg/m3 0.312 0.206 0.241 - 0.519 - 10 

Zinc Oxide mg/m3 0.04 <0.01 0.114 - 0.861 - 5 
CO ppm 3.0 8.2 1.0 - <0.1 - 50 

6.Diecast 
ing15 (หน้า
เคร่ืองจักร) 

Silicaas Totaldust mg/m3 - - - - - 0.018 5 
Fe Fume mg/m3 - - - - - 0.386 10 
Lead (Pb) mg/m3 - - - - - 0.047 0.2 

CO ppm - - - - - 0.8 50 
7.Diecast 
Ing8 (หน้า
เคร่ืองจักร) 

Silicaas Totaldust mg/m3 - - - - - 0.020 5 
Fe Fume mg/m3 - - - - - 0.450 10 
Lead (Pb) mg/m3 - - - - - 0.050 0.2 

CO ppm - - - - - 2.4 50 
8.Diecast 
ing(บุคคล) 

Silicaas Totaldust mg/m3 0.008 0.016 0.014 0.021 <0.001 <0.001 5 
Fe Fume mg/m3 0.101 0.032 0.221 0.018 0.186 0.112 10 

Zinc Oxide mg/m3 0.03 <0.01 0.132 0.027 0.048 <0.001 5 
CO ppm 7.0 3.2 <0.1 2.1 <0.1 2.8 50 

9.Machine1 
 
 
 
 

Phosphorus mg/m3 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 0.004 <0.001 0.1 
IPA mg/m3 2.021 <0.01 <0.1 <0.01 <0.1 3.38 980 

Oil Mist ppm <0.01 0.021 0.012 0.020 <0.001 0.025 - 
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บริเวณที่
ตรวจวัด 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการประเมิน 

ค่า
มาตรฐาน 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 
ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่1 ครั้งที่2 

10.Machine2 Phosphorus mg/m3 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 0.006 <0.001 0.1 
IPA mg/m3 1.744 <0.01 <0.1 <0.01 <0.1 3.55 980 

Oil Mist ppm <0.01 0.032 0.011 0.046 <0.001 0.038 - 
11.Finishing/ 
Line 

Total Dust mg/m3 0.033 - 0.047 - 0.198 - 15 
RespirableDust mg/m3 0.033 - 0.021 - 0.157 - 5 

12.FS/ 
เคร่ืองเจียร 

Total Dust mg/m3 - - 0.083 - 0.183 - 15 
RespirableDust mg/m3 - - 0.062 - 0.017 - 5 

13.Finishing/
SB 

Total Dust mg/m3 0.033 0.086 0.067 0.075 0.167 0.092 15 
RespirableDust mg/m3 0.025 0.029 0.045 0.033 0.108 0.023 5 

14.MTMold Oil Mist ppm 0.2 0.02 0.011 0.038 <0.001 0.010 - 
15.WH Total Dust mg/m3 0.017 - 0.017 - 0.177 - 15 

RespirableDust mg/m3 0.025 - 0.011 - 0.095 - 5 
16.FS/Line B Total Dust mg/m3 - 0.024 - 0.033 - - 15 

RespirableDust mg/m3 - 0.018 - 0.024 - - 5 
17.FS/Line L Total Dust mg/m3 - 0.031 - 0.058 - - 15 

RespirableDust mg/m3 - 0.022 - 0.033 - - 5 
18.FS/เจียรตั้ง
โต๊ะ 

Total Dust mg/m3 0.008 0.046 - 0.067 - - 15 
RespirableDust mg/m3 0.011 0.020 - 0.050 - - 5 

19.IQC Total Dust mg/m3 - 0.043 - 0.058 - 0.068 15 
RespirableDust mg/m3 - 0.010 - 0.022 - 0.018 5 

20.พท.รอบรง. Total Dust mg/m3 - - - - - 0.040 15 
ผลการประเมิน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน  

 

ผลการตรวจวดัตามปัจจัยเสี่ยงของการท างานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ป ี

รายการตรวจ 
การตรวจสุขภาพทั่วไป 

ปี2558 ปี2559 ปี2560 
เฝ้าระวัง ผิดปกติ เฝ้าระวัง ผิดปกติ เฝ้าระวัง ผิดปกติ 

ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry 35 5 45 7 14 4 
ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด : Spirometry 49 5 61 14 53 8 
ตรวจหาระดับสารอลูมิเนียมในเลือด : Al in Blood (Al) 0 0 0 0 0 0 
ตรวจหาระดับสารตะกั่วในเลือด :  Lead  in Blood (Pb) 0 0 0 0 0 0 
ตรวจหาระดับสารสังกะสีในเลือด : (Zinc in Blood (Zn) 0 0 0 0 0 0 
ตรวจหาระดับสารคาร์บอนมอนอกไซค์ในเลือด :  
(Carbon Monoxide in Blood)  

0 0 0 0 0 0 
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ส าหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงท่ีมผีลผิดปกต ิเราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวช

ศาสตร์เข้ามาซักประวัติ และให้ค าแนะน าในการดูแลสขุภาพของพนักงานท่ีมผีลผิดปกติ 

- ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  ผิดปกติ  4  คน  คิดเป็น  1.65% ในปี 2560 และสูงกว่าปี 2559 

เนื่องจากพนกังานมีจ านวนลดลงมากกว่าปีท่ีแล้ว จึงท าให้ได้เปอร์เซนต์ท่ีสูงขึน้  

- ผลสมรรถภาพปอด   ผิดปกติ  8  คน คิดเป็น  3.49% ในปี 2560  ซึ่งต่ ากว่าปี 2559   เราได้ส่งตรวจซ้ า  

แพทย์ลงความเห็นว่า เป็นเพราะการเป่าไม่สุด จึงท าให้ค่าท่ีอ่านได้เกิดความผิดพลาด เนือ่งจากไม่พบว่า

พนักงานคนใดเป็นโรคหอบหดื เป็นหวัดหรือสูบบุหร่ีจัดเลย 

- ส่วนผลตรวจผิดปกติอืน่ๆ  ไม่พบในความเสี่ยงใดๆ 

 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่า

จะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม โดยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน ISO14001 มาตั้งแต่ปี 2546 และ

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001:2011 จากสถาบัน URS  เม่ือวันที่ 5 มกราคม 

2561  บริษัทฯได้ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ

ปลูกฝังจิตส านึกให้กับพนักงานดว้ยการใหค้วามรู้ผ่านการสือ่สารและการรณรงค์ใหพ้นักงานรู้จักถึงวิธีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น เช่น การประหยัดน้ าประหยัดไฟ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะและ

ของเสยี เพ่ือให้เกดิส่วนร่วมในความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและความร้อน  
   บริษัทฯ ได้มีการรณรงคใ์ห้พนักงานมีจิตส านึกด้านการประหยัดNG และประหยัดไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ

การผลิต โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานก๊าซ NG ต่อพลังงานไฟฟ้า = 3 : 1  ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ามาตรการประหยัด
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พลังงานเป็นประจ าทุกปี และในส่วนของส านักงานได้มีการจัดมาตรการในเรื่องการปิดไฟฟ้าแสงสว่างและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาที่ไม่มีการท างาน ตลอดจนให้มีการประหยัดการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและ

บริโภค เป็นต้น 

มาตรการการประหยัดพลังงานประจ าปี  2560 

มาตรการประหยัดพลังงาน 
ผลประหยัด ระยะคืนทุน 

(ปี) MJ/ป ี บาท/ป ี

1.) ปิดระบบไฟฟ้าเคร่ืองฉีดทันที เมือ่เอาแม่พิมพ์มา

ซ่อมและช่วงเปลี่ยนกะ  DI#2 
11,832.30 11,240.69 0 

2.)การลดลมร่ัวในแผนก FS 3,563.46 3,385.29 1.26 

3.)ติดตัง้Inverterปรับลดความเร็วรอบป้ัมน้ า7.5 kW 49,851.07 47,358.52 0.38 

4.)เปลี่ยนหลอดไฟ T8 ขนาด 36 Watt เป็น LED 

TUBE 18 watt จ านวน 92 หลอด WH 
12,330.58 11,714.05 1.17 

5.)เปลี่ยนหลอดไฟ T8 ขนาด 36 Watt เป็น LED 

TUBE 18 watt จ านวน 55 หลอด FS 
8,614.51 8,183.79 1.68 

6.)เปลี่ยนหลอดไฟ T8 ขนาด 18 Watt เป็น LED 

TUBE 10 watt จ านวน 90 หลอด FS 
1,5541.20 14,764.14 1.86 

7.)การควบคุมอุณหภมูิหอ้งอุ่นท่ี 650 องศา

เซลเซียส ในวันอาทิตย์ 
6,897.31 1,739.04 0 

8.)การปรับจูน Burner เพ่ิมประสิทธิภาพการเผา

ไหม้ เตาหลอมเคร่ือง 15 
645,902.65 162,853.18 0 

9.)การปรับจูน Burner เพ่ิมประสิทธิภาพการเผา

ไหม้ เตาหลอมเคร่ือง 16 
325,108.80 81,970.56 0 

รวมท้ังสิน้ 1,079,641.88 343,209.26 - 

      ในการจัดท ามาตรการด้านพลังงานในปี 2560  คณะท างานด้านพลังงานได้จัดท ามาตรการทั้งหมด 9 มาตรการ  

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1. มาตรการด้านไฟฟ้า  จ านวน 6 มาตรการ  สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณ 28,259.20 kW/ปี 

หรือ  101,733.12  MJ/ปี  คิดเป็นเงิน  96,646.48  บาท/ปี  

2.มาตรการด้านความร้อน   จ านวน 3 มาตรการ  สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณ  977,908.76  

MJ/ปี  คิดเป็นเงิน  246,562.78  บาท/ปี  

รวมผลประหยัดพลังงานในปีนี ้เป็น 1,079,641.88 MJ/ปี  ประหยัดเงินได้  343,209.26  บาท/ปี ซึ่งสูง

กว่าปีที่ผ่านมา  
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การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนกังานลดปริมาณขยะภายใต้แนวคิด 3Rs ดังนี ้

• Reduce เป็นการลดปริมาณขยะท่ีอาจเกดิขึน้ เช่น การเลอืกใช้สินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์ที่มขีนาด 

ใหญ่แทนสนิค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์ทีม่ีขนาดเลก็ เช่น การใชน้้ ายาสเปรย์แบบ100 ลติร  ถังใส่น้ ามันไฮโดรลิคขนาด 

200 ลิตร เป็นต้น  และการเลอืกใชผ้ลิตภัณฑ์ที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

• Reuse เป็นการน ามาใช้ใหม่หรือเป็นการใช้ซ้ า ได้แก่ การน าไม้พาเลสที่เหลอืใช้ มาประดิษฐเ์ป็นตูใ้ส่

รองเท้า ตู้เก็บอุปกรณ์เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้และเป็นการตบแต่งสถานท่ีท างานให้นา่มอง นา่ดมูากย่ิงขึน้ ,การใช้

การดาษA4  หน้าท่ี2  , การน าบรรจุภัณฑม์าใชใ้ส่บรรจุเคร่ืองใช้หรือสิ่งของต่างๆอีกคร้ัง , การใช้

กระดาษพิมพ์ท้ังสองหนา้ในการห่อผลิตภัณฑ์ระหว่างขัน้ตอนการผลติ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

• Recycle เป็นการน าขยะหมนุเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยจัดโครงการธนาคารขยะ ซึ่งใหม้ีการคัดแยก

และรวบรวมขยะในส านกังานท่ีสามารถน าไปใชใ้นการรีไซเคิล เช่น แกว้ กระดาษ พลาสตกิ เหลก็ และ

อลมูิเนียมเพ่ือจ าหนา่ยให้กับผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวขอ้งตอ่ไป 
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การพัฒนาและสนับสนุนชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม ดว้ยการสง่เสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ 

และการมีสว่นร่วมในการช่วยเหลอืและกระท าความดีแก่ชมุชน และสังคม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได ้

ร่วมพัฒนาชมุชน และสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

1). กิจกรรมวันเด็ก   บริษัทฯมอบของขวัญของรางวัลให้กบัอบต.หนองบัวและโรงเรียนละแวก
ใกล้เคียง จ านวน  3  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรบั  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ และ
โรงเรียนบ้านแม่น้ าคู้  เมื่อวันที่ 13  มกราคม  2560  
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