
ภาพบรรยาการ วนั First Trade ที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

SDT NEWs 

มีอะไร ในฉบบั 

• 100 เรื�องน่ารู้ใน ซงัโกะ 

• โครงการ CSR –DIW 

• ใครเกิดเดือน มิ.ย. บา้ง ! 

• ทายซิ....ใครเอย่????? 

• เฉลยคาํตอบ พร้อมรายชื�อผู ้

โชคดี จากฉบบัที�ผา่นมา 

บริษทั ซงัโกะ ไดคาซติ'ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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เจอกนัอกีแลว้ นะจ๊ะ.... ครั +งนี+ เราขอแนะนําโครงการด.ี.ด ี ในปี 2556 โครงการ
หนึ�ง นั �นคอื  

                                   “โครงการ  CSR –DIW”  
 คอื อะไร ?  ทาํไปเพื�ออะไร ? หลายคนคงตั +งคาํถามเหล่านี+ขึ+นในใจ   แต่ไมต่อ้งสงสยั พี�จะอธบิายใหฟ้งั 
โครงการ CSR-DIW ย่อมาจากคาํว่า  Corporate Social  Responsibility , Department of  Industrial  
Works 
====วตัถปุระสงค ์3 ขอ้ ดงันี+ 
1. เพื�อส่งเสรมิการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอยา่งยั �งยนืธรรมแก่

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
2. เพื�อส่งเสรมิใหโ้รงงานอุตสาหกรรมนํามาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าดว้ยการแสดงความ

รบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสู่มาตรฐาน ISO 26000 
3. เพื�อส่งเสรมิใหโ้รงงานอุตสาหกรรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ หลกัการอุตสาหกรรมสเีขยีว  
 

 โครงการนี+ไดด้ําเนินการมาอยา่งต่อเนื�องตั +งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถงึปจัจบุนั มโีรงงานที�ไดร้บัเกยีรตบิตัร
และรางวลั CSR-DIW แลว้ 433 โรงงาน ทั �วประเทศ 
=====CSR-DIW  ทาํแล้วได้อะไร ==== 

เกิดมุมมองด้านลบ ต่อ
โรงงานและภาครฐั 

โรงงงาน ชมุชน 

ภาครฐั 

เดือดร้อนแต่ไม่มีช่องทาง

สื/อสารกบัโรงงาน 

ประชาชนไม่เข้าใจ

กระบวนการดาํเนินการส่งผล

สร้างความ

ใช้ทรพัยากรมาก ส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินชีวิต

ตรวจสอบสถานประกอบการ 

รบัและติดตามเรื/องร้องเรียน 

ปฏิบติัตามนโยบายภาครฐั 

   บงัคบัใช้กฎหมาย 

CSR 
Corner 

อดีต 
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 ปัจจบุนั 

เป็นธรรมในการใช้ทรพัยากร

โรงงาน ชมุชน 

ภาครฐั 

ยอมรบัโรงงานเป็น
ส่วนหนึ/งของชุมชน 

ได้รบัข้อมูลข่าวสาร มี
ช่องทางสื/อสารกบัโรงงาน 

มีความรบัผิดชอบ

เปิดเผย โปรง่ใส ปฏิบติัตาม
กฏหมาย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ป้องกนัปัญหามลพิษ 

ประสานงานให้มีความโปรง่ใส

ส่งเสริมผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม กาํกบัดแูลโรงงานเป็นไป

==== ประโยชนที/โรงงานจะได้รบั  ==== เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดใีหก้บัองคก์ร ไดร้บัความเชื�อถอืและไวว้างใจจากชมุชน สงัคม และ
กลุ่มลกูคา้ เพอืการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุและยั �งยนื 
 
====ขั ?นตอนการดาํเนินกิจกรรม===  ดงันี? 

ขั +นตอนที� 1.  โรงงานอุตสาหกรรมที�ไดร้บัคดัเลอืกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้ขา้ร่วมโครงการ จะเขา้ทาํพธิลีงนาม MOU 
ขั +นตอนที� 2. เขา้รบัการฝึกอบรมจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 วนั เพื�อเตรยีมพรอ้มและมอบหมายภารกจิ 
ขั +นตอนที� 3. คณะทาํงานของโรงงาน เขา้รบัการฝึกอบรม ณ สถานประกอบการ จาํนวน 4 ครั +ง 

 ขั +นตอนที� 4. โรงงานจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมและรบัการทวนสอบจากทมีผูต้รวจสอบ ณ สถานประกอบการ 
จาํนวน 2 ครั +ง 

ข ั +นตอนที� 5. คณะผูช้าํนาญการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพจิารณารายงานและผลการทวนสอบ เพื�อมอบเกยีรตบิตัรและ
รางวลั CSR-DIW 

ขั +นตอนที� 6. ประกาศผลการพจิารณาใหโ้รงงานอุตสาหกรรมทราบ 
ขั +นตอนที� 5. โรงงานอุตสาหกรรมที�ผ่านโครงการ จะไดร้บัเกยีรตบิตัรและรางวลั CSR-DIW  

 
 เหน็ไหมละ่... การทาํโครงการนี?  มีประโยชน์ต่อสงัคมและตวัเรามากเลยทีเดียว   ดงันั ?นเราชาว SDT มาช่วยกนัทาํ
ประโยชน์ทิ?งไวใ้ห้โลกนี?กนัเถอะ..... 
                ฉบบัหน้า พบกบักิจกรรมหลากหลายที/เราได้รว่มทาํ CSR-DIW กนันะ 
                                                                                                                              
            ผูเ้ขียน  : พี/ต่าย (รจิุ) 



41. ปัจจุบนั ห้องเด็กดี มีสมาชิกทั
งหมด 7 คน คือ นอ้งแตงโม นอ้งเซ็นเตอร์ นอ้งแพร นอ้งอิคคิว นอ้งพลอย นอ้งพอช นอ้งเจล นอ้งอิ�ม 

42. ชาวซงัโกะฯ มีภูมิลาํเนาในจงัหวดัระยอง จํานวน 160 คน (ขอ้มูล ณ วนัที� 28 พ.ค. 56) 

43. อายเุฉลี�ยของพนกังานซงัโกะ คือ 35.21 ปี (ขอ้มูล ณ วนัที� 21 พ.ค. 56) 

44. แผนกที�รวมวยัรุ่นที�สุดในซงัโกะ คือ แผนก Machine โดยอายเุฉลี�ย คือ 28 ปี 

45. ระบบคอมพิวเตอร์ ERP ที�ซงัโกะใชอ้ยู ่คาํวา่ ERP ยอ่มาจาก Enterprise Resource Planning เป็นระบบบริหารที�ใชใ้นการจดัการ
และวางแผนการใชท้รัพยากรต่างๆ โดยเชื�อมโยงระบบต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื�อป้องกนัความซํ' าซอ้นของขอ้มูล และเพิ�มประสิทธิภาพการจดัสรร
ขอ้มูลให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด 

46. เวบไซตข์องซงัโกะฯ คือ www.sankothai.net ซึ� งรถที�ปรากฎในหนา้ Home เป็นรถยนตสี์แดง 

47. Fanpage ของซงัโกะ คือ https://www.facebook.com/SankoDiecastingThailandPlc  เขา้ facebook แลว้กดคน้หา                        
Sanko Diecasting Thailand กไ็ด ้ผูริ้เริ�มจดัทาํ คือ คุณปรียานุช น่วมพทิักษ์ (คุณเปิ
 ล PC) ช่วยกนัเขา้ไปกด Like                                           
เพื�อติดตามข่าวสารดว้ยนะคะ 

48. ถา้เขา้ google แลว้คน้หา Sanko Diecasting จะพบผลการคน้หาประมาณ 15,000 รายการ (0.25 วินาที) 

49. เดือน พฤษภาคม 2556 คา่กา๊ซธรรมชาติ  1,809,924.13 บาท คา่นํ'าปะปา 60,159.68 บาท คา่ไฟฟ้า 1,267,425.56 บาท รวมเป็นเงิน 
3,137,509.37 บาท !!!!!!!!! 

50. เดือนที�มีวนัคลา้ยวนัเกิดของพนกังานซงัโกะมากที�สุดคือ ธันวาคม จาํนวน 48 คน รองลงมา คือ มกราคม จาํนวน 47 คน 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

3/14 หมู่ 2 ต.บา้นค่าย อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 

21120 

โทร: 038-961-877 

http://www.sankothai.net 

บริษทั ซงัโกะ ไดคาซติ'ง (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

“บริษทั sanko  มุ่งมั�นจะบริหารงานและผลิตสินคา้ ภายใต้

หลกัธรรมาภิบาล เพื�อความเป็นธรรม ความโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย สังคม และสิ�งแวดลอ้ม” 

 

คุณรูจ้กัไหม วา่เขาคอืใคร  

และมาทาํอะไร ที�ซงัโกะฯ  
 

ตอบคาํถามใส่กลอ่งรบัชิ'นส่วน ชงิรางวลั  

จาํนวน 6 รางวลั 

เตรยีมพบคาํตอบและทาํความรูจ้กัเธอไดใ้น 

SDT NEWs ฉบบัหนา้ 

100 เรื�อง น่ารู้ในซงัโกะ (ต่อ) 

รายชื�อผูโ้ชคดีจากฉบบัที�ผา่นมา  

ทายซิใครเอย่?? 

1. พนอศร ีวงศท์พิยร์ตัน ์ FS 

2. ปฏนินัท ์ทองศร ี  ST 

3. ขนิษฐา โพธิAหลา้  FS 

4. ชาญชยั โคตะพฒัน ์ MC 

5. วชิยั ตอสมโภชน ์  MT 
ติดต่อรบัของรางวลั ภายในวนัที� 15 มถินุายนนี'  

รางวลัพเิศษ  

บตัรคอนเสริต์การกศุล 2 ใบ มลูค่า 4,000 บาท 

ธญัสุดา นนัทะวงศ ์ นกัศึกษาฝึกงาน 

เฉลย......สีแดง 


