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มีอะไร ในฉบับ
•

100 เรื องน่ารู้ใน ซังโกะ

•

โครงการ CSR –DIW

•

ใครเกิดเดือน มิ.ย. บ้าง !

•

ทายซิ ....ใครเอ่ย?????

•

เฉลยคําตอบ พร้อมรายชือผู้
โชคดี จากฉบับทีผา่ นมา

บริ ษทั ซังโกะ ไดคาซติง' (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ภาพบรรยาการ วัน First Trade ทีต ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เจอกันอีกแล้ว นะจ๊ะ.... ครัง+ นี+ เราขอแนะนําโครงการดี..ดี ในปี 2556 โครงการ
หนึง นันคื
 อ

“โครงการ CSR –DIW”
คือ อะไร ? ทําไปเพืออะไร ? หลายคนคงตัง+ คําถามเหล่านี+ขน+ึ ในใจ แต่ไม่ตอ้ งสงสัย พีจ ะอธิบายให้ฟงั
โครงการ CSR-DIW ย่อมาจากคําว่า Corporate Social Responsibility , Department of Industrial
Works
====วัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี+
1. เพือส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยื
 นธรรมแก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
2. เพือส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนํามาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความ
รับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000
3. เพือส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการอุตสาหกรรมสีเขียว
โครงการนี+ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนืองตัง+ แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปจั จุบนั มีโรงงานทีไ ด้รบั เกียรติบตั ร
และรางวัล CSR-DIW แล้ว 433 โรงงาน ทัวประเทศ


=====CSR-DIW ทําแล้วได้อะไร ====

ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายภาครัฐ
รับและติ ดตามเรื/องร้องเรียน

บังคับใช้กฎหมาย

ภาครัฐ

ตรวจสอบสถานประกอบการ

ประชาชนไม่เข้าใจ

กระบวนการดําเนิ นการส่งผล
สร้างความ

ชุมชน

โรงงงาน

เดือดร้อนแต่ไม่มีช่องทาง
สื/อสารกับโรงงาน
เกิ ดมุมมองด้านลบ ต่อ
โรงงานและภาครัฐ

ใช้ทรัพยากรมาก ส่งผล
กระทบต่อการดําเนิ นชีวิต

อดีต

Page 3

Vol. 6

ส่งเสริ มผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม

กํากับดูแลโรงงานเป็ นไป

ภาครัฐ

ประสานงานให้มีความโปร่งใส

ป้ องกันปัญหามลพิ ษ

โรงงาน

ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร มี
ช่องทางสื/อสารกับโรงงาน

ชุมชน

มีความรับผิดชอบ

ยอมรับโรงงานเป็ น
ส่วนหนึ/ งของชุมชน

เป็ นธรรมในการใช้ทรัพยากร

เปิ ดเผย โปร่งใส ปฏิ บตั ิ ตาม
กฏหมาย เปิ ดโอกาสให้ผ้มู ีส่วน

ปัจจุบนั
==== ประโยชนที/โรงงานจะได้รบั ==== เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี ใี ห้กบั องค์กร ได้รบั ความเชือถือและไว้วางใจจากชุมชน สังคม และ
กลุ่มลูกค้า เพือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยังยื
 น
====ขัน? ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม=== ดังนี?
ขัน+ ตอนที 1. โรงงานอุตสาหกรรมทีไ ด้รบั คัดเลือกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าทําพิธลี งนาม MOU
ขัน+ ตอนที 2. เข้ารับการฝึกอบรมจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 วัน เพือเตรียมพร้อมและมอบหมายภารกิจ
ขัน+ ตอนที 3. คณะทํางานของโรงงาน เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานประกอบการ จํานวน 4 ครัง+
ขัน+ ตอนที 4. โรงงานจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและรับการทวนสอบจากทีมผูต้ รวจสอบ ณ สถานประกอบการ
จํานวน 2 ครัง+
ขัน+ ตอนที 5. คณะผูช้ าํ นาญการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารายงานและผลการทวนสอบ เพือมอบเกียรติบตั รและ
รางวัล CSR-DIW
ขัน+ ตอนที 6. ประกาศผลการพิจารณาให้โรงงานอุตสาหกรรมทราบ
ขัน+ ตอนที 5. โรงงานอุตสาหกรรมทีผ ่านโครงการ จะได้รบั เกียรติบตั รและรางวัล CSR-DIW
เห็นไหมล่ะ... การทําโครงการนี? มีประโยชน์ต่อสังคมและตัวเรามากเลยทีเดียว ดังนัน? เราชาว SDT มาช่วยกันทํา
ประโยชน์ทิ?งไว้ให้โลกนี? กนั เถอะ.....
ฉบับหน้ า พบกับกิ จกรรมหลากหลายที/เราได้รว่ มทํา CSR-DIW กันนะ
ผูเ้ ขียน : พี/ต่าย (รุจิ)

ทายซิใครเอ่ย??
บริ ษทั ซังโกะ ไดคาซติง' (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

คุณรูจ้ กั ไหม ว่าเขาคือใคร
และมาทําอะไร ทีซ งั โกะฯ

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
3/14 หมู่ 2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
21120
โทร: 038-961-877
http://www.sankothai.net

ตอบคําถามใส่กล่องรับชิ'นส่วน ชิงรางวัล
จํานวน 6 รางวัล

เตรียมพบคําตอบและทําความรูจ้ กั เธอได้ใน
SDT NEWs ฉบับหน้า

“บริ ษทั sanko มุ่งมัน จะบริ หารงานและผลิตสิ นค้า ภายใต้

รายชือผูโ้ ชคดีจากฉบับทีผา่ นมา

หลักธรรมาภิบาล เพือความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส ต่อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย สังคม และสิ งแวดล้อม”

1.
2.
3.
4.
5.

เฉลย......สี แดง

พนอศรี วงศ์ทพิ ย์รตั น์
ปฏินนั ท์ ทองศรี
ขนิษฐา โพธิAหล้า
ชาญชัย โคตะพัฒน์
วิชยั ตอสมโภชน์

FS
ST
FS
MC
MT

ติดต่อรับของรางวัล ภายในวันที 15 มิถนุ ายนนี'

รางวัลพิเศษ
บัตรคอนเสิรต์ การกุศล 2 ใบ มูลค่า 4,000 บาท
ธัญสุดา นันทะวงศ์ นักศึกษาฝึ กงาน

100 เรื อง น่ารู ้ในซังโกะ (ต่อ)
41. ปัจจุบนั ห้องเด็กดี มีสมาชิกทังหมด 7 คน คือ น้องแตงโม น้องเซ็นเตอร์ น้องแพร น้องอิคคิว น้องพลอย น้องพอช น้องเจล น้องอิม
42. ชาวซังโกะฯ มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดระยอง จํานวน 160 คน (ข้อมูล ณ วันที 28 พ.ค. 56)
43. อายุเฉลียของพนักงานซังโกะ คือ 35.21 ปี (ข้อมูล ณ วันที 21 พ.ค. 56)
44. แผนกทีรวมวัยรุ่ นทีสุดในซังโกะ คือ แผนก Machine โดยอายุเฉลีย คือ 28 ปี
45. ระบบคอมพิวเตอร์ ERP ทีซงั โกะใช้อยู่ คําว่า ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning เป็ นระบบบริ หารทีใช้ในการจัดการ
และวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเชือมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกันเพือป้ องกันความซํ'าซ้อนของข้อมูล และเพิม ประสิ ทธิภาพการจัดสรร
ข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด
46. เวบไซต์ของซังโกะฯ คือ www.sankothai.net ซึงรถทีปรากฎในหน้า Home เป็ นรถยนต์สีแดง
47. Fanpage ของซังโกะ คือ https://www.facebook.com/SankoDiecastingThailandPlc เข้า facebook แล้วกดค้นหา
Sanko Diecasting Thailand ก็ได้ ผูร้ ิ เริ มจัดทํา คือ คุณปรียานุช น่ วมพิทักษ์ (คุณเปิ ล PC) ช่วยกันเข้าไปกด Like
เพือติดตามข่าวสารด้วยนะคะ
48. ถ้าเข้า google แล้วค้นหา Sanko Diecasting จะพบผลการค้นหาประมาณ 15,000 รายการ (0.25 วินาที)
49. เดือน พฤษภาคม 2556 ค่าก๊าซธรรมชาติ 1,809,924.13 บาท ค่านํ'าปะปา 60,159.68 บาท ค่าไฟฟ้ า 1,267,425.56 บาท รวมเป็ นเงิน
3,137,509.37 บาท !!!!!!!!!
50. เดือนทีมีวนั คล้ายวันเกิดของพนักงานซังโกะมากทีสุดคือ ธันวาคม จํานวน 48 คน รองลงมา คือ มกราคม จํานวน 47 คน

