
 

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน 
บริษัท สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน)  มีความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการบนพ้ืนฐานความรับผดิชอบต่อสังคมโดยมีแนวทาง

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและ
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และ
ประเทศชาติเพื่อก ากับดูแลและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม  คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการก ากับดูแลกิจการด้านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 
หัวข้อหลัก ได้แก ่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทุจริต 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

การวิเคราะห์ภาพรวมในการบริหารจัดการขององค์กร การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการก ากับดูแลกจิการทีดี่ 
เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบ การมีส่วนของผู้มสี่วนได้เสียและปัจจัยการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

 

 



 

การวิเคราะห์ผลกระทบในกระบวนการและประเด็นด้านความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสยี 

ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มจดัท าแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการกระบวน การชี้บ่งประเด็นด้านความยั่งยืนและการเชื่อมโยง
กับผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้การจัดท าแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดความชัดเจน โดยริเ่ริ่มท าการวิเคราะห์
กระบวนการตลอดห่วงโซ่คณุค่าและการช้ีบ่งผูม้ีส่วนได้เสีย  การกรองประเด็นที่มีนัยส าคัญ การระบปุระเด็นข้อบ่งช้ีอันตรายจาก
การท างาน การระบุประเด็นด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อ
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิโดยภาพรวมการด าเนินการ การลดหรอืควบคุมความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
น าเสนอผลลัพธ์ในรายงานความรบัผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และมีการน าเสนอใหผู้บ้ริหารในแตล่ะหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องไดม้ีส่วนทบทวนร่วมกบัคณะอนุกรรมการรบริหารจัดการงานหรือกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ
ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยและ 5 ส., คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการขับเคลือ่นและมสี่วนร่วมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและความยั่งยืน 
เพื่อใหม้ีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้เขา้ใจแนวทางด าเนินการอันจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนในการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ การวางแผน และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงไดพ้ัฒนาปรับปรุงสูเ่ส้นทางแห่งความยั่งยืน 

การวิเคราะหก์ระบวนการและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นผลกระทบ 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกระบวนการ 

กระ 
บวน
การ 

การขายและ
การตลาด 

การจัดหาวัตถุดิบหรือ
สินค้าเพือ่จัดจ าหน่าย 

กระบวนการผลติ  
(การจดัการโรงงาน) 

QA 
& 

QC 

จัดเกบ็
และบรรจุ 

จัดส่ง บรกิารขายและการตลาด ลูกค้า (การใชส้ินค้า) 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
 

-ผู้บริหาร,พนักงาน
,ลูกจ้าง 
-ลูกค้า 
(อุตสาหกรรมต่างๆ, 
ภาครัฐ, เกษตกร, 
ตัวแทนขาย 
ตัวแทนจ าหน่าย  
-คู่แข่งทางการค้า 

-พนักงาน,ลูกจ้าง 
-คู่ค้า,  คู่สัญญา , 
ผู้รับเหมา 
-ผู้ผลิตและจ าหน่าย
วัตถุดิบหรือสินค้า 
-ผู้ให้บริการการขนส่ง 
-กรมศุลากร(วัตถุดิบ
น าเข้า) 
-ธนาคารสถาบัน
การเงิน 

-พนักงาน,ลูกจ้าง 
-คู่ค้า, ผู้รับเหมา, ขนส่ง 
-ลูกค้า, ตัวแทนขาย 
-คู่แข่งทางการค้า 
-ชุมชน,สังคม,สิ่งแวดล้อม
,ภาครัฐ 
 

-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน 
-สถาบันการเงิน 
-บริษัทประกันภัย 

-พนักงานลูกจ้าง 
-ลูกค้า , ตัวแทนขาย 
 ตัวแทนจ าหน่าย 
-ผู้รับเหมาขนส่ง 

  - หน่วยงานภาครัฐ 
- ชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
-ผู้ถือหุ้น,นักลงทุน 
 

-พนักงาน,ลูกจ้าง 
-ลูกค้า (อุตสาหกรรมต่างๆ, 
ภาครัฐ, เกษตกร, ตัวแทน
ขาย ตัวแทนจ าหน่าย  
-คู่แข่งทางการค้า 
-หน่วยงานภาครัฐ 

-ลูกค้า (อุตสาหกรรม
ต่างๆ, ภาครัฐ, เกษ
ตกร, ตัวแทนขาย 
ตัวแทนจ าหน่าย  
-คู่แข่งทางการค้า 
-หน่วยงานภาครัฐ 
-ชุมชน,สังคม,
สิ่งแวดล้อม,ประเทศ
,โลก 

วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบที่ส าคัญที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย 

เศ
รษ

ฐกิ
จ 

 

-การแข่งขันทาง
การค้า 
-การทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 
 

-การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
-การสูญเสียใน
กระบวนจัดหาวัตถุดิบ 
-ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

-คุณภาพวัตถุดิบและ
สินค้า 
-การหยุดของเครื่องจักร 
-การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 
-การควบคุมกระบวนการ 
-การทุจริตคอรัปช่ัน 
 

-การบริหารจัดการ
ด้วยความโปร่งใส 
-การบริหารความ
เสี่ยงและการ
สินทรัพย์ 
-การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

-การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร 
-ประสิทธิภาพการ
ควบคุม 
-การบริหารสินทรัพย์ 
-การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

- ความพึงพอใจของลูกค้า 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
-การแข่งขันท่ีเป็นธรรม 
-การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

-ประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ ์
-การสูญเสีย 

สัง
คม

 
 

-สิทธิมนุษยชน 
-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-สุขภาพและความ
ปลอดภัย -
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

-สิทธิมนุษยชน 
-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
-สุขภาพและความ
ปลอดภัย 
-การร่วมพัฒนาคู่ค้า, 

-สิทธิมนุษยชน   
-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
-สุขภาพ ความปลอดภัย 
-สภาพแวดล้อมการท างาน 
-การฝึกอบรบและการพัฒนา 

-จรรยาบรรณธุรกิจ 
-สุขภาพ ความ
ปลอดภัย 
-การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
-ความพึงพอใจต่อ
สินค้าและบริการ 

สิ่ง
แว

ด
ล้ด

ม  

- การบริหารกิจการด้วยความโปร่งใส, การก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ, การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ , -การก าจัดของเสีย , การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ,  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบและการเคารพวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

- ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ , การมีส่วนร่วม 
  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าในรูปเอกสารเส้นทางสู่
ความยั่งยืน การก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติเอกสารดังกล่าวโดยมีเนื้อประกอบแนวทางการด าเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน หลักการก ากับดูแล
กิจการซึ่งเป็นหลักปฏิบัติฉบับใหม่ที่ส านักงานกลต.ได้จัดท าข้ึนในปี 2560 และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเพิ่มเติมนโยบายการปฏิบัติซึ่ง
มีส่วนส าคัญส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย   

ส าหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืน เป็นแนวทางที่บริษัทรับแนวนโยบายจากกลุ่มบริษัท Carmeuse ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมซึ่ง
ให้แนวนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนผ่านทางผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจ าแนกการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดหมวดหมู่ด้วยค า 3 ค า แทนความหมายเส้นทางการจัดการใน 3 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จ
รุ่งเรือง , ประชากร และ โลก 
 เส้นทางสู่ความยั่งยืน ได้ก าหนดปัจจัยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาธุรกิจ
ไปสู่ความอย่างยั่งยื่นของบริษัทฯ  โดยเป็นปัจจัยในการด าเนินการเพื่อรักษาหรือสนับสนุนกิจการหรือกระบวนการรวมถึงการ
พัฒนาความสามารถให้ธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกับการก าหนดแนวทางการจัดการบ ารุงรักษาและปฏิบัติเพื่อควบคุมผลกระทบต่อ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

การด าเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

o ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
o การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
o การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 
o การต่อต้านการทุจริต 
o การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลด้วยความ

โปร่งใส 
o สภาพแวดล้อมในการท างาน 
o การบริหารความเส่ียงและการบริหารสนิทรัพย์ 

ส า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 

ส าคัญต่อบริษัท 

ส า
คัญ

มา
ก 

ส าคัญมาก ส าคัญ 

o การมีส่วนรวมพัฒนาชุมชน 
o การร่วมพัฒนาคู่ค้า 
o การเคารพสิทธิมนุษยชน 

o การก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ 

o การบริหารหว่งโซ่คุณค่าและบริหารคุณภาพ 
o การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดการหยุด

เครื่องจักร 
o  การลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม 
o  ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
o  การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
o  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ 

o การใช้พลังงานและทรัพยากร 
o การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
o การลดการสูญเสีย และการจัดการของเสีย 
o ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ 
o การด าเนินธุรกจิอยา่งยั่งยืน 

ส า
คัญ

 



 

 
ปัจจัยส าคัญในการด าเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาการสู่ความยั่งยืน 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯ  ประกอบกิจการและปฎิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
กิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้แก่ผู้ถือหุ้นคู่ค้าคู่สัญญารับจ้างลูกค้าคู่แข่ง และ
ส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน 
 

1) ประกอบกิจการการด้วยความเป็นธรรม  โดย บริษัท มีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ได้ก าหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม 
มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย  ทุกฝ่ายได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาค 

2) ประกอบกิจการ เพ่ือให้มีการด าเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบก าหนดไว้อย่างถูกต้อง
บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระท าท่ีเป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม 

เราจะร่วมกันท างาน 
บริหารงานบนพื้นฐานของ "ธรรม" 



 

3) มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การก าหนด
นโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณอ์ักษร  มีการบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่ าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

4) มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดี ด าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไป
ในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน  ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบ มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

5) ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระท าอันสุจริต มีการ
ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร  และมีแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ หรือ
บริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ   มีการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึง
โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการด าเนินการที่กระท าด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง 

 

2.  การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทฯด าเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดย

ต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน  คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการ
ต่อต้านการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อตา้นการทุจรติและเพื่อประกาศจุดยืนในการ

ด าเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย
ต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network)ซึ่งเป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวร่วมตามภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against 
Corruption - UNCAC)และเพื่อให้เนื้อหานโยบายครอบคลมุถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรบัเรื่องที่

มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการจึงได้วางแนวทางการปฏิบัติส าหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริต

การคอร์รัปช่ันให้มีความชัดเจนขึ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนรายงานการก ากับดูแลกิจการ 
 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ จะส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัตติามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า   สร้างองค์ความรูด้้าน
สิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจติส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัตติามหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดย
มีการก าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติทีม่ิชอบและการไมล่่วงละเมิด
ไม่เลือกปฏิบัตโิดยไม่ค านึงถึงเพศเชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกาย
รวมถึงผู้ที่เป็นโรคภมูิคุ้มกันบกพรอ่งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ตดิเช้ือเอชไอวี มี
มาตรการช่วยเหลือพนักงานท่ีติดเช้ืออย่างเหมาะสมส่งเสริมใหม้ีการจัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งบริษัทฯไดร้ับใบรับรองมาตรฐาน 
ASO-Thailand ในการบริหารจัดการด้านเอดส์และวณัโรคในสถาน
ประกอบการของกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงานรว่มกับ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 



 

บริษัทฯ ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเปิดโอกาสหรือมีส่วนส่งเสริมเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับสิทธิหรือมีโอกาสได้สิทธิอันพึงมีเช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นๆ ที่อยู่รวมกันในสังคม  

 
4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัท ให้ความส าคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 

บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาต (United Nations) 
ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัท เข้าด าเนินธุรกิจ 
โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบัติต่อพนักงาน 
ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือสถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานท่ียุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือ
ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 

บริษัท เคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท  สงวน
สิทธ์ที่จะตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยจะ
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การจัดสวัสดิการในการในด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงาน 
นอกจากการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบรษิัทและ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล บริษัทฯ ได้มีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และ
ความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยค านึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอใหส้อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนด
ตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น  กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงิน
ทดแทน , กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ , การตรวจสุขภาพประจ าปีโดยค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงานเป็นหลักโดยจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีการจัด X - ray ปอด , และสวสัดกิารอื่นๆ  เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ , เครื่องแบบในการ
ท างาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจ าต าแหน่ง (ส าหรับผู้ปฏิบตัิหน้าที่ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพัก
พนักงาน , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต , เบี้ยขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย, 
ค่าตรวจรักษาพยาบาล, โบนัสประจ าปี(ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  ส าหรับปี 2560 สรุปได้ดังนี ้

 



 

บริษัท พิจารณาให้การจัดการค่าตอบแทนและสวสัดิการซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่พนักงานทั้งรูปผลประโยชน์ระยะ
สั้นเช่นเงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิรายการ 

และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน บริษัท และพนักงานได้
ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเพื่อประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นและ
จ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน . 

และในปี 2558-2560 มูลค่าผลประโยชน์ส าหรับพนักงานท่ีไดร้ับหลงัจากการเกษียรอายุตามที่บันทึกบัญชีมี
รายละเอียดดังนี ้

 
 
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
สุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งจากเดิมบริษัทจัดให้มีการตรวจ

สุขภาพประจ าปีตามปัจจยัเสีย่งในการท างาน  แต่ในปีน้ีบริษัทไดเ้พิ่มเติมโปรแกรมการตรวจสุขภาพส าหรับพนักงานท่ีมีอายุตั้งแต่ 
35 ปีข้ึนไป  เพราะเป็นกลุม่เสี่ยงที่อาจจะมีโรคประจ าตัวจากอายุทีม่ากขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ,โรคไต , โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง 
บางชนิด  เพื่อพนักงานท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงน้ีได้มีการเฝา้ระวังด้านสุขภาพ    

 
 
การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพื่อการท างานเป็นทีมมีความรักเอื้ออาทร

กันเหมือนบุคคลในครอบครัว  การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน  โดยเฉพาะการท างานบางครั้งอาจมีความขัดแย้งไม่
เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน , หัวหน้ากับลูกน้อง , ผู้บริหารกับพนักงาน  ความขัดแย้งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้  ถ้าทุกคน
ในองค์กรท างานร่วมกันด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ห่วงใยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นการสร้างความสุขในการท างานได้ 

บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ที่จะเป็นสื่อกลางสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน ระหว่างพนักงานทุกระดับได้แก่ 
o กิจกรรมเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน 
 ครอบครัวคือพ้ืนฐานความสุขท่ีส าคัญของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานของ

พนักงาน  หากพนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว จะท าให้พนักงานมีความทุ่มเทตั้งใจท างานให้ส าเรจ็ลลุ่วงด้วยดี 
- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการดูแลครอบครัวจากกรณีพนักงานเสียชีวิต  โดยบริษัทฯ ได้ท าประกันชีวิต

กลุ่มให้พนักงานทุกคน  ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ครอบครัวของพนักงานจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันชีวิต ซึ่งเงิน
สินไหมทดแทนที่ครอบครัวได้รับนี้จะช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถน าไปลงทุนประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้
ต่อไป 

 - บริษัทฯ จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนพนักงานที่ลางานจากการเจ็บป่วย โดยหัวหน้างานและเพื่อนๆ / ทีมงาน HR 
จะน าของใช้อุปโภคบริโภคส าหรับผู้ป่วยไปเยี่ยมที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล   เพื่อเป็นก าลังใจและคอยช่วยเหลือดูแลติดตามการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องท าให้พนักงานท่ีเจ็บป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน 

-  บริษัทฯ จัดให้เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  เพื่อน าเงินช่วยเหลือร่วมจัดงาน 

หน่วย (บาท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ส ารองผลประโยชน์พนักงาน

การส ารองผลประโยชน์พนักงานซ่ึงค านวนตาม
ช่วงอายุของพนักงาน และช่วงอายุการท างาน

2,182,368.00           3,373,364.42           1,668,456.00           



 

o กิจกรรมสังสรรค์สานสัมพนัธ ์
บริษัทฯ เห็นว่าการที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผลได้ดีในด้านความเข้าใจต่างๆ เสริมสร้างทัศนคติและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่ท างานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลส าเร็จในทีมเดียวกัน ท าให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง  
พัฒนาทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  ควรจะเกิดจากพนักงานได้มีโอกาสท า
กิจกรรมสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันจึงจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์ประจ าปี  ได้แก่  งานวันขึ้น
ปีใหม่ , งานวันสงกรานต์,  จัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ , แข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสามัคคี พนักงานที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับ
สนุกสนานผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

o กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่
กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่นี้  เป็นอีกกิจกรรมที่จะท าให้พนักงานทุกฝ่ายทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์

และท าความรู้จักซึ่งกันและกัน พนักงานบางคนเคยติดต่องานกันทางโทรศัพท์ , หรือ Email แต่ยังไม่เคยพบหน้ากัน ในวันนี้
พนักงานก็จะได้มาพบกันท าความรู้จักซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มาก ส าหรับกิจกรรมในวันนี้
ได้แก่ 

กิจกรรมในช่วงเช้า  : พิธีท าบุญตกับาตรแด่พระภิกษสุงฆ์ เพื่อความเป็นสิรมิงคล  

    
กิจกรรมในช่วงเย็น : ผู้บริหารและพนักงานร่วมรับประทานอาหารเยน็ ซึ่งในปีน้ีเปลี่ยนมาจดัในช่วงเย็นค่ า เพื่อเข้า

กับบรรยากาศอากาศหนาวเย็น ในรูปแบบงานปาร์ตีค้าวบอยไนท์ ซึ่งสร้างความสุขรอยยิม้และประทับใจให้ผู้ร่วมงานทุกคน 
 

 
 
การรับเร่ืองร้องทุกข์ การให้ค าปรึกษา และช่องทางการสื่อสาร 
บริษัทก าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารส าหรับพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์ , ร้องเรียน  หรือต้องการค าปรึกษาเมื่อ

พบปัญหาจากช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯได้ด าเนินการ  ได้แก่  ตู้รับความคิดเห็น , ส่ง Email ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือผู้บริหาร , จดหมายปิดผนึกถึงกรรมการผู้จัดการ   ซึ่งปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบริษัทจะพิจารณาให้คณะกรรมกา ร
ด าเนินการสอบสวนหาหลักฐานและข้อเท็จจริง  เพื่อแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามความเร่งด่วนของปัญหา 

อีกทั้งบริษัทฯจัดให้มีการประชุมประจ าเดือน/ประจ าสัปดาห์และการประชุมประจ าปี เป็นช่องทางการสื่อสารอีก
ทางหนึ่ง เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
โดยเลือกตัวแทนจากพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ได้แก่ 

- คณะกรรมการ 5 ส , อาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการท างาน 
- คณะกรรมการสวัสดิการโรงงาน และแรงงานสมัพันธ์ 
- คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานISO 9001 
-  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสมัพันธ์  
-  คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 
 



 

ด้านพัฒนาบุคลากร 
บริษัท  สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน)  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งด้านความคิด การพัฒนา

ความรู้ และศักยภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ
ขององค์กร และเพื่อให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี ้

1. ส่งเสริมและจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ โดยทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะการท างานท่ีเหมาะสม และเอื้ออ านวยต่อการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในองค์กร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก 
5. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และสร้างระบบคุณธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผดิชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสรมิหลกัสูตรอมรมเพิ่มเติม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร 

หลักสูตรจัดฝึกอบรม 
หลักสูตรการอบรม จ านวนชัว่โมง 
หลักสูตรที่จัดอบรม 2560 2559 2558 
ภาษาสือ่สาร 420 570 0 
Productivities & Efficiency 12 498 1,164 
กฎหมายต่างๆ  153 51 12 
Health Safety & Environment 1092 637 807 
บริหารงานบุคคล 0 339 30 
ซ่อมบ ารุง Maintenance 138 90 0 
ISO standard: Requirement and Risk Assessment   12 468 366 
หลักสูตรที่จัดอบรม 2560 2559 2558 
ทักษะความสามารถเฉพาะงาน,จัดซื้อ,โฟคลิฟท์ 12 324 0 
บัญชีการเงิน สิทธิประโยชน์ BOI 15 30 0 
หลักสูตรที่เกี่ยวกับแนวทางก ากับดูแลกจิการ เช่น Anti-Corruption,  
CSR , DAP , DCP ฯลฯ  

36 28.5 46 

ความรู้,ทักษะการจัดการผลิต 96     
ความรู้และทักษะการตลาดและสินค้า 20     
ความรู้และทักษะด้านซ่อมบ ารุง 6     
ความรู้และทักษะด้านโลจิสติกส ์ 18     
ความรู้และทักษะด้านเครื่องมืออุปกณ ์ 324     

อี่น ๆ 48     
รวมชั่วโมงการฝึกอบรม                   2,402  3,036  2,455 



 

 

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
พนักงานทุกคน คือ หัวใจของโครงการและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะท าทุกวิถีทางเพื่อให้มีความ

ปลอดภัยในการท างานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น าการโม่บด ย่อย
หินและการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป 
ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฎิบัติ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. บริษัทก าหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในทุก
โครงการ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย 
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามละประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
บริษัทฯ บริหารจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามันตามระบบ

มาตรฐาน OHSAS 18000 โดยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานท าหน้าที่ก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือของคณะท างานบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยและพนักงานทุกคนภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารซึ่งได้มุ่งเน้น
เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท างานผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและ ก า ห น ด
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมและส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ช่ือโครงการ “ตามล่าหาจุดอันตรายจากการ
ท างาน”  โดยพนักงานทุกคนจะช่วยกันค้นหาอันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง และประเมินความเสี่ยงพร้อมเสนอ



 

มาตรการแก้ไขป้องกัน น าเสนอให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  และมีการจัดท าเป็นคู่มือ
มาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกัน
อันตรายจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยโดยมีเป้าหมายคือ ลดการประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการท างานดังนั้นในกรณี
เกิดอุบัติเหตุจากการท างานจะมีการสอบสวนอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานและน าเข้าหารือคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขป้องกันและติดตามผลไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

การรณรงค์สร้างจิตส านึกความปลอดภัย 

 

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลงบริษัทฯก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรม
ประกวดบอร์ดความปลอดภัย“จิตสานึกความปลอดภัยปลูกฝังได้ด้วยตัวคุณ”เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้
พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย   รูปแบบกิจกรรมประกวด
บอร์ดความปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจัดบอร์ดรณรงค์การสร้างจิตส านึกความปลอดภัย  ซึ่งในบอร์ดจะต้องประกอบด้วย 
ภาพรณรงค์การท างานที่ปลอดภัย , เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย และค าขวัญรณรงค์ฯ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย 
ประเมินผลให้คะแนน  ตามหัวข้อได้แก่  สวยงามสร้างสรรค์ , สาระที่ได้ , ค าขวัญโดนใจ , เลือกวัสดุที่เหลือใช้ 

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
บริษัทฯให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโดย

ได้จัดให้มีการแต่งตั้งทีมท างานเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน  ได้แก่  ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้  และทีมระงับเหตุ
ฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล  ในการจัดท าสถานการณ์จ าลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆเพื่อใช้ฝึกซ้อมทีมงานภายในฝึกซ้อม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลโรงพยาบาล สถานีต ารวจ โดยทีมท างานจะ
ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี   อีกท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน ได้แก่  ถังดับเพลิง ,  ถังน้ า
ฉุกเฉิน , รถน้ าฉุกเฉิน 
- ตัวอย่างแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิงฝ่ายผลติ 
 

 

 

 

 

 



 

- ติดตั้งถังน้ าและอุปกรณ์ฉีดน้ าดบัเพลิง และการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 

-  การติดตั้ง Fire Pump โดยใช้น้ าจากบ่อน้ าในโรงงาน  

 

 

 

 

-  จัดเตรียมรถน้ าดับเพลิงเพิ่มอีก 1 คัน  เพื่อการช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงกรณเีกิดเหตุฉุกเฉนิ 

 

- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตฉุุกเฉินจากสารเคมหีกรั่วไหลประจ าปี 
- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตฉุุกเฉินจากเหตเุพลิงไหม้ประจ าปี  
- การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก ่ถังดับเพลิง และรถน้ าดับเพลิง 
- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้แก่ การอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล และ การค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อน าส่งโรงพยาบาล 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ  และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินคา้ การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเช็คดแูลกระบวนการเพื่อ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ตลอดรวมถงึการส่งมอบสินคา้ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9001 รวมถึงการมีการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และการจัดการดา้นความปลอดภัย OHSAS18000 ตลอดจนมีการจดัท าข้อมูล
รายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ใหก้ับลูกค้าและผูส้นใจสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซด์ของบริษัท 

บริษัทฯ  มีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า  ในดา้นต่างๆ  ได้แก่ ด้านคณุภาพสินค้า และด้าน
บริการตา่งๆ ซึ่งผลการประเมินนีจ้ะเป็นแนวทางให้บริษัทฯ น ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป และในปีน้ีบริษัทฯ  ไดด้ าเนินการขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  และผ่านการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ จาก 2 หน่วยงาน  คือ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) ประเภท ปูนขาวอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และมาตรฐานผลติภณัฑ์ Halal  จาก ส านักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 



 

จากการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ ท าให้บริษัทฯ ไดร้ับความไว้วางใจและสร้างความเช่ือมั่นจากกลุ่มลูกค้า
จ านวนมาก  จนท าให้บริษัทฯสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มต่างๆได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีผลิตสินค้าด้านอาหารส่งออกไป
ยังกลุ่มประเทศมสุลมิ ซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ Halal เช่นกัน 

นอกจากน้ีบริษัทฯ  ได้ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและกระบวนการผลิต เพื่อ
สร้างความมั่นใจในผลติภณัฑ์และแลกเปลีย่นองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รบัค าแนะน าต่างๆ จากลูกคา้
เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงผลติภณัฑ์ต่อไป 

 
บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดหัวข้อส าหรับจัดท าแบบส ารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
การจัดซื้อผลติภณัฑ์หลักซึ่งผลส ารวจสรุปไดด้ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ  ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุด   รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนกังานและชุมชน 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลติสินค้าอย่างมีคุณภาพใน

ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการด าเนินงานท่ีมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆของบริษัททุก
ขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดบั ทุกหน่วยงานจะต้องค านึงถึงความส าคญัต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่าง  เคร่งครัด ทัง้ยังให้ความ
ร่วมมือประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 

2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจาก
การด าเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินการ ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม    อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแกไ้ขใหด้ีขึ้นอย่างเป็นระบบ 

4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปรมิาณการใช้ การหมุนเวยีนใช้ซ้ า และแปร
สภาพกลบัมาใช้ใหม ่

5.ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตาม
ข้อก าหนดที่ระบไุว ้



 

6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานท่ีเหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด
กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อม 

7. สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

การควบคุมผลกระทบจากระบวนการผลิต 
บริษัทฯ มีระบบควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 และมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตเพื่อวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มในกระบวนการท างานปกติของบริษัทโดยปลูกฝงัให้พนักงานมีความใสใ่จ
และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมจ ากัดฝุ่นและก๊าซ การท าความสะอาด
บริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ าแทนการกวาดเพื่อลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่น  การใช้ระบบน้ าหมุนเวียน
ภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบ าบัดภายในและน าน้ าที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้การล้างวัตถุดิบ  รวมถึงมีการ
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการอนุรักษ์พลังงาน 
พลังงาน 
บริษัทฯ มีการใช้พลังงานหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ถ่านหิน ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้าปูนขาว โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อควบคุม

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินเพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ไฟฟ้า  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับกระบวนการท างานของเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และส านักงาน

ในแต่ละสถานประกอบการ 
3. น้ ามันดีเซลล์ ส าหรับกระบวนการขนส่งสินค้า และรถสนับสนุนการผลิต 

 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการใช้พลังงานหลักในกระบวนการผลิตหลักเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 
 
 



 

 
  

 
 
 
ทรัพยากรอื่น ๆ 
บริษัทฯ มีการทรัพยากร ซึ่งมาจากแหล่งธรรมชาติ หลัก ๆ  ประกอบด้วย 
1. หินปูน ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว โดยบริษัทฯ มีการบรหิารจัดการในการใช้หินปูนเพ่ือลดปริมาณ

สูญเสียในกระบวนการให้มากท่ีสุด โดยมีการบริหารจัดการคัดแยกหนิ Undersize ในขนาดที่สามารถน ากลับมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตเพื่อผลิตสินค้า เพื่อเป็นการบริหารจดัการทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด  

2. หินแคลไซด์ ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต 
3. น้ า ส าหรับกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค ภายในโรงงาน โดยใช้แหล่งน้ าบาดาล และมีการบริหารจัดการ

เพื่อใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 
บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมและลดผลกระทบ จากกระบวนการผลิตได้แก่ การติดตั้งระบบก าจัดฝุ่น ควัน และ

ก๊าซ ในกระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่งประกอบด้วย ไซโคลน, Setting Chamber Wet Scrubber และ Bag Filter 
ซึ่งเป็นระบบก าจัดฝุ่นและก าจัดก๊าซไอเสียที่เกิดจากการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการเผาไหม้  เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ไม่ให้เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยระบบควบคุมมลพิษต่าง ๆ สามารถควบคุมฝุ่นและ
ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการท างานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ 
ประกอบด้วย 

1) การติดต้ังระบบห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงหน่วงของโลก (Setting chambers) ซึ่งท าหน้าที่หลักในการเก็บแยกฝุ่น
จากกระบวนการผลิตโดยน้ าหนักฝุ่น เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นขนาดใหญ่  

2) เคร่ืองแยกฝุ่นด้วยแรงหนี้ศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal Separators) โดยท าหน้าที่หลักในการเก็บ
แยกฝุ่นที่มขีนาดเล็กลง เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นซึ่งมขีนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน  

3) ระบบจัดฝุ่นด้วยหยดน้ า (Wet Scrubbers system) จะท าหน้าที่สปรย์ฉีดละอองน้ าให้ตกกระทบกับ
ละอองฝุ่นเพื่อดักจับก๊าซไอเสีย โดยวิธีการควบคุมก๊าซด้วยการดูดกลืนก๊าซด้วยของเหลว (Absorption) ประกอบกับการควบคุม
ควบคูก่ับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ท าการผลิตซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการดักจับก๊าซเพื่อให้ก๊าซไอเสียตกตระกอน ก่อนปล่อย
ควันซึ่งได้จากกระบวนการผลิตล าเลียงระบายไปจาก Kiln Stack ที่ระยะความสูง 39 เมตรสู่บรรยากาศ  

4) เคร่ืองกรองฝุ่น (Bag filters) ส าหรับการจ ากัดฝุ่นในบริเวณบริเวณพื้นที่การผลิตทั่วไป  เช่น โรงผลิต
แคลเซียม    ไฮดรอกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

นอกจากจากนี้ในยังมีระบบควบคุมกระบวนการท างานของเครื่องจักรด้วยระบบ PLC 
และVisualization ที่สามารถก าหนดค่าพามิเตอร์ในการควบคุมกระบวนการท างาน
ของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการเผาไหม้และการสันดาป 
(Combustion) ในกระบวนการเตาเผาปูนขาวโดยสามารถก าหนดค่าควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนและอุณหภูมิให้มีปริมาณเพียงพอต่อกระบวนการเผาไหม้โดยระบบจะท าการ
ควบคุมและลดปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หลังจากการเผาหินปูน
ด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 900 องศาเซลเซียส (CaCO3+Heat=CaO+SO2)  

รายงายผลตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง (Kiln Stack) 

 

 



 

 
การจัดการภายในโรงงานเพ่ือควบคุมผลกระทบ 
o การสร้างระบบปดิใต้ไซโล คลังสินค้า ท่ีขึ้น ลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดฝุ่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
o  ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปจัจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นท่ี

การผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลมุพื้นท่ีโดยรอบ 
o การด าเนินการเทราดคอนกรตี รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถท าความสะอาดโดยง่าย และใช้การสเปรย ์
o น้ าเพื่อท าความสะอาดแทนการท าความสะอาดโดยวิธีการปดักวาดเพื่อควบคุมไมฝุ่่นเกิดการฟุ้งกระจาย 
o การท าความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตราซ่อมแซมส่วน

ที่มีการช ารุดของเครื่องจักรและอปุกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
o การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภณัฑ์จะใช้ผ้าใบปดิคลมุรถบรรทุก

ขนส่งให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นและรวมถึงก าหนดน้ าหนักการขนส่งไม่ใหเ้กินมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
การจัดการพ้ืนที่ท างานอื่นๆ ระบบคลังจัดเก็บสนิค้าและวัตถุดิบระบบปิด และการสเปรย์น้ าเพ่ือควบคุมฝุ่น 

 

 

 

 

การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานและพื้นที่การผลติ 

 

 

 



 

 

คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบการใช้น้ าหมุนเวียนภายในโรงงาน  

ในกิจกรรมการด าเนินการของบริษัท มีการใช้น้ าส าหรับกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ การฉีดน้ าล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผาในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ าจะมี
บ่อน้ าและติดตั้งระบบท่อเพื่อน าน้ าท่ีผ่านการใช้แล้วเพื่อให้การไหลเวียนกลับไปยังบ่อ
พักน้ าที่ใช้แล้ว เกิดการตกตะกอนในบ่อพัก แล้วน าน้ าหลังจากผ่านกระบวนการ
ตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกากตะกอนในบ่อน้ า ซึ่งจะมีทั้งเศษดินโคลน
จากกระบวนการล้างหินวัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต จะ
ด าเนินการขุดลอกตักออกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ปรับพื้นท่ีของโรงงาน บริจาคให้วัด โรงเรียน ชาวบ้าน ใช้ถมที่เป็นต้น 

ผลตรวจวัดน้ า  ( Water recycle system ) ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้แล้วดังนี้ 

 

o ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) , โดยค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0 โดยคุณสมบัติของน้ า ท่ีผ่านการใช้ในระบบ
จากการตรวจสภาพได้ค่า pH อยู่ระหว่าง 11-13  ซึ่งเป็นคุณสมบัติความเป็นด่างสูงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
หลักในกระบวนการที่มีการใช้น้ าจะมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูง เมื่อมีการใช้ระบบน้ าหมุนเวียนในกระบวนการผลิต คุณภาพน้ าที่
ตรวจวัดได้จึงมีค่าความเป็นด่างสูง 



 

o ค่า Suspended Solids คือค่าสารแขวนลอย ซึ่งมาตรฐานก าหนดไม่มากว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิต โดยค่าที่ตรวจ
จากข้อมูลการตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี มีค่าระหว่าง 17-25 

o ค่า  Total Dissolved Solids หรือผลรวมทั้งหมดของ ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ า ซึ่งรวมทั้งแร่ธาติต่างๆ ซึ่ง
ก าหนดไม่เกิน 3,000 มิลลิกรับมต่อลิตร หรืออาจแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ข้ึนกับปริมาณน้ าที่ระบายไปสู่แหล่งน้ าทิ้ง หรือประเภท
อุตสาหกรรมแต่ต้องไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งคุณภาพของระบบน้ าจากกระบวนการผลิตจะมีค่าสูงเนื่องจากมีการใช้
หมุนเวียนภายในกระบวนการ 

o ค่า BODs หรือ Biochemical Oxygen Demand หรือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ า โดยค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่มากว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยผลตรวจวัดท่ีได้น้อยกว่า 2 

o ค่า COD หรือ Chemical Oxygen Demand หรือค่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในท าปฏิกริยาด้านเคมีกับ
สารอินทรีย์(Oxidation) ที่อยู่ในน้ าและเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์  โดยมาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ผลตรวจวัด อยู่ระหว่าง 5-33 

o ค่า Oil & Greases หรือค่าน้ ามันและไขมัน โดยมาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงผลตรวจวัด
น้อยกว่า 5 

 
 

o รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มกีารจัดการสิ่งแวดล้อมดเียี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” 3 ปี
ซ้อน (2551-2553) 

o ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System)  จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม 

การจัดควบคุมผลกระทบด้านเสยีงจากกระบวนการผลิต  
ในกระบวนการผลิต จะมีจุดที่ก่อให้เกิดเสียงได้แก่ระบบการท างานของพัดลมขนาดใหญ่ (Blower System) ซึ่ง

เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิด และในระบบที่ก่อให้เกิดเสียงอื่นๆ จะไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก กอปรกับ
อุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุม เพื่อลดผลกระทบมลภาวะด้านเสียงเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมมลภาวะด้านเสียง 

 



 

 

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านอุณหภูมิและความร้อนจากกระบวนการผลิต  
ความร้อนในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในส่วนท่ีเกี่ยวกับความรอ้นแต่อย่าง

ใดเนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปดิและมีฉนวนอิฐส าหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา  
 

 
 

และการควบคุมในจุดที่อาจส่งผลกระทบโดยมีการตรวจวดัค่าอุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่อาจส่งผลกระทบ  

 

การจัดการควบคุมผลกระทบด้านสารพิษ ส าหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็น
กระบวนการทีไ่ม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลติทุกข้ันตอนไมม่ีการใช้ส่วนประกอบเคมีอื่น ๆ ซึง่เป็นสารพิษ 

 
การจัดการท าลายของเสียและสิง่ปฏิกูล  ในกระบวนการผลิตปูนขาว จะมีเศษซากหรือสิ่งปฏิกูล ฝุน่และเถ้าจาก

การผลิต บางส่วนท่ีสามารถคดัแยกเพื่อการจ าหน่ายก็จะท าการจ าหน่าย และบางส่วนจะท าการขนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ภายใน

Standard Standard Standard Standard Standard Standard

(Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140) (Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140) (Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140)

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 1

83.8 102.0 83.2 113.4 89.5 101.4

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 2

84.1 98.1

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 3

83.7 137.3 86.1 104.0

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 4สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 5

85.8 101.1 86.4 102.6 82.5 96.0

สายพานล าเลียงคัดปูน
ก้อนเตาท่ี 6

84.9 98.3 81.3 97.7 89.1 101.6

บรรจุปูนโรงผลิตท่ี 1 84.2 91.7 80.7 105.1 88.5 99.1

บรรจุแป้งโรงผลิตท่ี 2 92.0 97.0 94.9 103.0 92.9 99.5

ควบคุมเป่าปูนโรงบด 
RM-3

66.7 84.3 105.4 113.1 97.1 108.2

ควบคุมเป่าปูนโรงบด 
RM-4

66.9 92.0 101.7 108.2 97.3 101.8

ห้องควบคุมโรงบด 59.8 80.3 82.9 101.8 74.6 87.7

Average 78.6 98.2 89.2 105.4 88.4 99.3

1/2558 (10-11/12/2558) 1/2559 (17-18/06/2559)

บริเวณท่ีตรวจวัด

1/2017 (24-25 May 2017)

1/2558 (10-11/12/2558) 1/2559 (17-18/06/2559) 1/2017 (24-25 May 
Area Standard (34°C) Standard (34°C) Standard (34°C)

1. สายพานล าเลียงคดัปูนกอ้นเตาท่ี  2 Conveyor K2 27.6 26.3 30.4
2. สายพานล าเลียงคดัปูนกอ้นเตาท่ี  5 Conveyor K5 27.1 28.9 31.7
3. สายพานล าเลียงคดัปูนกอ้นเตาท่ี  6 Conveyor K6 26.9
4. ซ่อมบ ารุง Maintenance Shop 27.5 30.8

Average 27.2 27.6 31.0

บริเวณที่ตรวจวดั



 

พื้นที่โรงงานหรือตามที่ชุมชนร้องขอ เช่น ใช้ในการปรับถมพื้นท่ีตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้านร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนสิ่ง
ปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ การขนสิ่งปฏิกลูให้กับชาวบ้านที่ร้องขอเฉพาะในจุดที่ไมส่่งผลใหเ้กิดความเดือดร้อนกับ
พื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวิธีการฝั่งกลบอย่างถูกวิธีและน าสิ่งปฏิกลูไปถมในจุดที่ไดร้ับอนุญาตเท่าน้ัน  

 

 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   
       การดูแลสังคมและชมุชน 

การที่ธุรกิจจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนและสังคมต้องได้รับการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยมุ่งเน้น
ไปท่ีการพัฒนาและแก้ปัญหาของสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการ
ผลักดัน ขยายผล ต่อยอด จนไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต 

บริษัทฯ มี “หน่วยงานชุมชนสัมพันธ์” ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักภาพให้กับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับธุรกิจและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้านพระพุทธศาสนา 

บริษัทฯ ไดส้นับสนุนกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีของชาวพุทธ และท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา พร้อมช่วยเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน ชุมชน และวัด ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ไดส้นับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของวัดช่องสาริกาใน จ.ลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงงานท่ีสาขา ช่องสาริกา ดังนี้  

o บริจาคสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมงานสอยดาว 2,000 บาท พร้อมน้ าดื่ม 30 แพ็ค เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560   
o สนับสนุนการจัดงานทอดผ้าป่า เมือ่วันท่ี 29 เมษายน 2560 โดยบรจิาคน้ าดื่มจ านวน 70 แพ็ค ถวายทางวัดใน

การรับรองผู้มาร่วมงาน 
o สนับสนุนการจัดงานทอดกฐิน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยร่วมบริจาคสมทบเป็นจ านวนเงิน 30,000 
บาทและบริจาคน้ าดื่ม 30 แพ็คมอบแด่ทางวัดไว้แจกผู้มาร่วมงาน 

 

2) การศึกษา 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาแด่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาศ โดยในปีนี้ ได้ไปมอบอุปกรณ์การ
เรียนและสิ่งของ รวมถึงเงินบริจาคให้กับเด็กๆ ที่ดรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมมูลค่าเป็นเงิน
กว่า 20,000 บาท 



 

 
3) ช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น 
บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและหน่วยงานรัฐท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
o ปลูกต้นไม้วันแรงงานลพบุรี พนักงานเข้ากิจกรรมปลูกต้นไม้ ท่ีจัดโดยกรมแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมบริจาค

น้ าดื่ม 80 แพ็ค ให้กับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ 
o เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนสระมโนราห์ จ.ลพบุรี  โดยมอบเงินช่วยเหลือแด่ผู้น า

ชุมชนในท้องถิ่น 5,000 บาท และน้ าดื่ม 100 แพ็ค เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 

 

o โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือแม่ 
เข้าร่วมกิจกกรรมและบริจาคน้ าดื่มจ านวน 30 แพ็ค ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมโครการปลูกต้นไม้ ท่ีจัดโดยเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าเขาเอราวัณ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 

 
o โครงการปลูกดอกดาวเร่ืองเพ่ือเทิดพระเกียรติและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 
จากที่ภาครัฐได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วไทยใน

สัปดาห์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วม



 

แรงร่วมใจจากพนักงานในการปลูกดอกดาวเรื่องเพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวง ร.9 ด้วยเช่นกัน โดยได้ท าการปลูกที่โรงงานช่อง
สาริกา จ านวน 680 ต้น ในวันที่ 30 กันยายน 2560  

 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับชุมชมที่จัดโดย อบต. ช่องสาริกา ปลูกดอกดาวเรืองตามถนน โดยได้
สนับสนุนต้นดอกดาวเรือง 300 ต้น และแจกน้ าดื่มให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่มาช่วยกันในครั้งนี้อีก 360 ขวด เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2560 

 

 
 

o โครงการปั่นสองน่อง ท่องเขื่อนพ่อ ที่จัดโดยชมรมช่องสาริการักสุขภาพ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนแจกน้ าดื่ม
ให้กับนักกีฬาปั่นจักรยาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และคนมาร่วมงาน จ านวนทั้งสิ้น 1,200 ขวด 

 

o บริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาศวันคนพิการสากล เป็นมูลค่าจ านวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

 



 

o ให้ความร่วมมือกับเทศบาลหน้าพระลานในการก าจัดฝุ่นละออง ทาง บมจ.สุธากัญจน์ สาขาหน้าพระลาน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษต าบลหน้าพระลาน ซึ่งทางจังหวัดสระบุรี และเทศบาลต าบลหน้า
พระลานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น และทางบริษัทฯ เราได้ให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกินมาตราฐาน 
และจัดส่งพนักงานช่วยท าความสะอาดบริเวณถนนสายหน้าพระลาน เป็นระยะเวลา 15 วัน  ทางจังหวัดสระบุรี และเทศบาล
ต าบลหน้าพระลานจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณในการที่เราให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  

 

 
 

o โครงการ : แบ่งปันของขวัญเพ่ือรอยย้ิมของผู้สูงอายุ โดยหนว่ยงานส านักงานใหญ่ จะมีการจดัเตรียม
ของขวัญ โดยประกอบด้วยชุดยาสามัญ อาทิ ยาหอม ยาดม ยาอม ยาแก้ปวดเมื่อย โดยจัดเตรียมส าหรบัผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์
เพื่อร่วมท าบุญทีส่ถานสงเคราะหค์นชรา วาสนะเวสน์ โดยของขวัญ เล็ก ๆ น้อย ๆ เหลา่นี้เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุท่ีมาอาศยัอยู่
ร่วมกันในสถานสงเคราะห์คนชราถือเป็นกิจกรรมการแบ่งปันด้วยหวังว่าจะสามารถสร้างร้อยยิม้แม้เพยีงเล็กน้อยให้เกิดกับผูสู้งวัย
ทุกท่านบ้างแม้นไม่มากก็น้อย 

 
 
 

 
 

ปีทีจัดกิจกรรม/
Year 

วันท่ี/Date งบประมาณ/Budgets รวม/Total 
บริษัท/Company ผู้รวมสมทบ/Other share 

(Executives/Staff) 

2560/2017 25-Jan 32,210.00 30,625.00               62,835.00 



 

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
นวัตกรรม หมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลติ 

กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลีย่นนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏวิัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด 
ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริม่ และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิด
ริเริม่ที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสมัฤทธ์ิผล (Mckeown, 2008) และในหลายสาขา เชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น 
จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไมเ่ป็นแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคญั เป็นต้นว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร ์
เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมลูค่าของผูผ้ลติ 
เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อใหไ้ดผ้ลติผล
เพิ่มขึ้น และเป็นทีม่าส าคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (ท่ีมาจาก : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

บริษัทฯ ได้ริ่เริ่มการพัฒนานวัตกรรมการผลิต โดยแนวคิดเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปสู่ความยั่งยืนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานส าหรับการผลิตที่ต้องการ
ขยายก าลังการผลิตในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว โดยบริษัท
ฯ ได้ริ่เริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการขยายธุรกิจด้านการจ าหน่าย ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์เครื่องจักร ไปยังต่างประเทศ จากจุดเริ่มต้นของเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ซึ่งเดิมต้องมีการน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศ
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการพัฒนารวมถึงไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยในกระบวนผลิตในปัจจุบั บริษัทฯ 
ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการ
ผลิต และสามารถต่อยอดธุรกิจและสามารถส่งออกช้ินส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  

 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (GLE) 

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยท าธุรกิจด้านบริการออกแบบ และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
เตาเผาเพื่อจ าหน่าย รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม ท้ังภายในและต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้
เริ่มท าการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยก าลังการผลิต 150 ตันต่อวัน ในการเป็นเจ้าของงาน
ด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจว่านวัตกรรมดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งกับบริษัท และลูกค้า เช่น 

o ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่ าสุดเนื่องจากการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยในขณะที่มีความเป็นระบบอัตโนมัติค่อนข้างสูง 
o การเก็บรักษาคุณค่าค่อนข้างสูงในระยะเวลานาน และยังคงเป็นเตาที่ทันสมัยในอีก 20 ปี 
o มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยซึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 
o ปูนขาวและ Dolime ที่ผลิตมีคุณภาพสูง มีคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างเล็กน้อย มีการท าปฏิกิริยาค่อนข้างสูง 

              ระยะเวลาการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเตาเผาปูนขาว EOD ระหว่างปี 2557-2560 
         เตาเผาปูนขาว EOD โครงการลูกค้า                       เตาเผาปูนขาว EOD โครงการของ SUTHA 

          ประเทศอินโดนีเซีย                                             ที่ต าบลห้วยป่าหวายจังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 


