
SRIXON SPORTS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD





รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2563 1

สารบญั

หนา้

แนะน ำบริษัท 2

สำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จำกผูบ้ริหำรระดบัสงู 3-6

นโยบำยบริษัท 7

นโยบำยคุณภำพ ส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั 8

กำรใชพ้ลงังำน ระหวำ่งปี 2561 เทียบปี 2562 9

โครงกำรกำรเปล่ียนเคร่ืองปรบัอำกำศใหม่เป็นชนิดประสิทธิภำพสงู 10

โครงกำรแกไ้ขจุดลมรัว่ของเคร่ืองจกัรและระบบสำยส่งในพ้ืนท่ีกำรผลิ 11

โครงกำรลดจ ำนวนหลอดไฟ LED พ้ืนท่ีค่ำควำมเขม้แสงเกินมำ รฐำน

ท่ีก ำหนด

12

โครงกำร ิด ั้งระบบควบคุมกำรเผำไหมข้องหมอ้ไอน ้ำ 13

โครงกำรซ่อมแซมจุดรัว่ในระบบส่งจำ่ยไอน ้ำ

โครงกำรลดเศษขอบยำง

โครงกำรลดของเสีย Core defective

14

15

16

กิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 17-18

กิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบ ่อสงัคม 19-20

กำรอนุรกัษ์พลงังำนในมุมมองของพนักงำน 21



การด าเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิ ลกูเทนนิส ด ำเนินกำรผลิ อยู่ภำยใ เ้ง่ือนไข ขอ้ก ำหนด และควำม

 อ้งกำรของลูกคำ้  ผลิ ภณัฑส์่วนใหญ่ผ่ำนกำรรบัรองมำ รฐำนจำก ITF (The International 

Tennis Federation)

การรบัรอง

บรษิทั ซิกซอน สปอรต์ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ  ากดั (SSMT)

สถานท่ีตั้ง เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุ์ร ีซ่ึงอยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศไทย

(ห่างจากกรุงเทพประมาณ 190 กิโลเมตร)

เริม่ด  าเนินกิจการ 21 ธนัวาคม 2550

เน้ือท่ี 36,800 ตารางเมตร 

จ  านวนพนกังาน เฉลี่ยในปี 2562 จ  านวน 328 คน

แนะน าบริษทั

รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 25632

ISO 9001 : 2015 
Certificate No : TQ-073

25 September 2017

ISO 14001 : 2015
Certificate No : 10214330

29 August 2019

OHSAS 18001 : 2007
Certificate No : 10170349

3 December 2018
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สารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

กรรมการผูจ้ดัการ : คุณจุน  ยามาคะวะ

ที่ปรกึษาดา้นเทคนิค และผูจ้ดัการฝ่าย SE : คุณยูสุเกะ ทานิกาวะ

ผมนำยจุน ยำมำคะวะ  เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร ของ 

บริษัทซิกซอนสปอร ์แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จ ำกดั    

เรำSSMT ผลิ ลกูเทนนิสโดยใชว้สัดุจำกธรรมชำ ิ

มำกมำยเชน่ ยำงธรรมชำ ิ, ขนส ัว,์ ฝ้ำยและอ่ืน ๆ 

เรำอยำกจะเขำ้ใกลส้ังคมท่ีชื่นชมคุณค่ำของธรรมชำ ิทั้ง

ในกำรผลิ และกำรเล่น

ในช่วงเร็วๆน้ีมีประเด็นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม คือ 

ปัญหำขยะพลำส ิก เรำSSMT ผลิ ลกูเทนนิส ซ่ึงก็มีกำร

ใชพ้ลำส ิกชนิด ่ำง ๆเช่นกนั ดงัน้ันภำระกิจของเรำคือ 

จะมุ่งลดพลำส ิกท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรผลิ ลูกเทนนิสและ

กำรน ำกลับมำรีไซเคิล เรำจะท ำกำรขับเคล่ือนผลักดัน 

SDGs ดว้ยกำรท ำกิจกรรมเหล่ำน้ี 
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ผูจ้ดัการทัว่ไป : คุณดอน  พระภิเภก

ผูจ้ดัการทัว่ไป : คุณ พรทิพย ์ ศิรบิาล

สารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ส ำหรับปีน้ี ก็ขอเชิญชวนทุกๆคน มำร่วมมือกัน ่อไป 

ช่วยกนัรกัษำธรรมชำ ิและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสรำ้งควำมสมดุล

ของโลกใบน้ีใหอ้ยู่กับพวกเรำทุกๆคนไปอีกนำนๆ หลีกเล่ียง

กำรสรำ้งผลกระทบ ่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแนะน ำคนรอบขำ้ง

ให ้ระหนักถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกนัดูแลรกัษำ

อย่ำง ่อเน่ือง เรำสำมำรถเร่ิม น้ไดง้่ำยๆ ดว้ยวิธี ท่ีไม่ยุ่งยำก

ซบัซอ้น อย่ำงเช่นกำรลดปริมำณกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ น ้ำมนั 

และ กำรใชน้ ้ำ พยำยำมไม่กระท ำกำรใดๆท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ

 ่ำงๆ เช่น ขยะ หรือ น ้ ำเสีย ควันพิษ  ่ำงๆ เป็น น้ หรือ

ชว่ยกนัปลกู น้ไมเ้พ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภำวะโลกรอ้นเป็น น้ 

ถ้ำ ทุกคนมีควำม ระห นัก ท่ีจ ะช่ ว ยกัน  โลกใบ น้ี จ ะ มี

สภำพแวดลอ้มท่ีดีอย่ำงยัง่ยืน เรำ อ้งลงมือท ำในวันน้ีเพ่ือ

สภำพแวดลอ้มท่ีดีในวนัขำ้งหนำ้

กำรท ำกิจกรรม ่ำงของพวกเรำ พวกเรำเน้นใหค้วำมส ำคัญ

ในเร่ืองกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้ม กำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มใหมี้สภำพดี

 ลอดไปน้ันเป็นหน้ำท่ีส ำคัญ ถำ้ส่ิงแวดลอ้มดีชีวิ จะดี ำมไป

ดว้ย พวกเรำไม่สำมำรถอยูไ่ดถ้ำ้หำกไม่มีธรรมชำ ิส่ิงแวดลอ้มท่ี

สะอำด จึงอยำกจะรกัษำธรรมชำ ิน้ีใหอ้ยู ่่อไปนำนๆ

ผูจ้ดัการทัว่ไป : คุณพรทิพย ์ ศิรบิาล



SSMTใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำ น ้ ำมัน และน ้ำ ในกำรผลิ  เหล่ำน้ี

มำจำกทรัพย์กรธรรมชำ ิทั้งส้ิน กำรใชน้ ้ ำมัน และไฟฟ้ำ 

ก่อใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ และภำวะโลกรอ้น ดงัน้ันในแ ่ละปี

จึงมีกำรปรบัปรุงวิธีกำร หรือเง่ือนไขในกำรผลิ  เพ่ือลดกำรใช้

พลงังำนเหล่ำน้ี

นอกจำกเร่ืองของพลังงำนแลว้ ปัจจุบันน้ีทำง SSMTมีกำร

พฒันำผลิ ภณัฑใ์หเ้ป็นมิ รกบัส่ิงแวดลอ้มโดยกำรเลือกวสัดุท่ี

สำมำรถน ำกลบัมำรีไซเคิลได ้และลดปริมำณกำรใชล้ง

เพื่อกำรอนุรกัษณส่ิ์งแวดลอ้มท่ียัง่ยนื
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สารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ผูจ้ดัการฝ่าย PE&QA และ R&D :  คุณเครอืวลัย ์ กลัยาศิริ

ผูจ้ดัการฝ่าย Engineering : คุณสุรนิทร ์ มีค า

กำรอนุรักษณ์พลัง งำน คือ  กำรใช้พลัง งำนอย่ำง มี

ประสิทธิภำพ หรือ กำรใชอ้ยำ่งประหยดั นัน่เอง ถำ้เรำใชอ้ยำ่ง

ประหยดั ก็จะช่วยในกำรประหยดัค่ำใชจ้่ำย ไม่ว่ำจะเป็นท่ีอยู่

พกัอำศยั หรือ สถำนประกอบกำร ่ำงๆ และส่ิงส ำคญั คือ ลด

ปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม จำกมลภำวะท่ีเกิดจำกแหล่งผลิ 

พลงังำน ่ำงๆ ดว้ย ดงัน้ัน พวกเรำทุกคน ควร ระหนักและใช้

พลังงำนอย่ำงคุม้ค่ำ เท่ำท่ีจ ำเป็นท่ีสุด เพ่ือรักษำส่ิงแวดลอ้ม

ของเรำของโลก

SSMTของเรำก็มีมำ รกำร ่ำง ๆ เพ่ืออนุรักษณ์พลังงำน

เป็นประจ ำอยำ่ง ่อเน่ืองทุกๆปี



กำรรกัษำสภำพแวดลอ้มเป็นหนำ้ท่ีของมนุษยทุ์กคน

เพื่อคุณภำพชีวิ ท่ีดีในวนัน้ีและเพ่ือมีใชง้ำนในวนัขำ้งหนำ้
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สารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ผูจ้ดัการฝ่าย Production : คุณสุพตัรา  แกว้สมบตัิ



รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2563 7

นโยบายบรษิทั

1. สรา้งสถานที่ท  างาน ที่ปลอดภยัและสบายใจ

▪ ส่งมอบสินคำ้ท่ีดีไปทัว่โลกดว้ยสถำนท่ีท ำงำนท่ีปลอดภยัท ำงำนไดส้บำยใจ

▪ บรรลุเป้ำหมำย มีควำมสุขกบัสถำนท่ีท ำงำน รูสึ้กถึงคุณค่ำของงำน

2. เพิ่มความสามารถการแข่งขนั สรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑซ่ึ์งมีเสน่หอ์ยา่งต่อเน่ือง

▪ โฟกสัไปท่ีกำรส่งมอบสินคำ้ท่ีมีประสิทธิภำพสงู คุณภำพสงูและรำคำถูก 

▪ ควำมสำมำรถแขง่ขนั น้ทุนท่ี ่อสูไ้ดก้บัทัว่โลก

▪  ระหนักเร่ืองประสิทธิภำพอยำ่งแรงกลำ้ มองยอ้นกลบัดกูำรท ำงำน

ของ นเองใหม่

3. พฒันาตนเองสูงข้ึน บรษิทัเขม้แข็งดว้ยทีมงานสามคัคี    

▪ น ำจุดแข็งมำใช ้เอำชนะจุดอ่อน เจริญเ ิบโ ไปขำ้งหนำ้ใหม้ำกกวำ่วนัน้ี 

▪ ก ำหนดเป้ำหมำยชดัเจน มุ่งมัน่ท ำใหบ้รรลุผลส ำเร็จ

จุน ยามาคะวะ

กรรมกำรผูจ้ดักำร

3 มกราคม 2563
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บริษัท ซิกซอน สปอร์  แมนูเฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด มุ่งมัน่ผลิ ลูกเทนนิส

คุณภำพสูง และบริกำรท่ีดีเยี่ยม โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอก ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับคุณภำพ, บริกำร, ส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำน เพ่ือ

ประโยชน์อนัเหมำะสมของลกูคำ้ และบริษัท ดว้ยกำรปรบัปรุงกิจกรรมดงักล่ำวอยำ่ง ่อเน่ือง 

โดยก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบ ิั เพื่อใหบ้รรลุว ัถุประสงค ์ดงัน้ี

1. ส่งมอบสินคำ้ รง ำมควำม อ้งกำร เพื่อควำมพึงพอใจของลกูคำ้

2. ด ำเนินกำรลดควำมเส่ียงและป้องกนัอุบ ิัเห ุท่ีจะเกิดขึ้ นกบัพนักงำน, ผูร้บัเหมำ, 

ผูร้บัเหมำชว่ง, ผูม้ำ ิด ่อ และบริษัท

3. ปฏิบ ิั ำม กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำ

มยัและควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครดั

4. มุ่งมัน่ท่ีจะชี้ บ่ง, ประเมินลกัษณะปัญหำและผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ไปท่ี

กิจกรรมกำรผลิ , ผลิ ภณัฑแ์ละบริกำรของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งส่ิงแวดลอ้ม  และสำมำรถ

น ำทรพัยำกรมำใชใ้หไ้ดบ้รรลุประโยชน์สงูสุด เพื่อปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนอยำ่ง

 ่อเน่ืองใหดี้ยิง่ขึ้ น

5. ปรับปรุงพฒันำกิจกรรม ดำ้นคุณภำพ ส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

อยำ่ง ่อเน่ือง และยัง่ยนื

6. มุ่งมัน่ในกิจกรรมควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั เพ่ือป้องกนัและลดกำรบำดเจ็บและ

กำรเจ็บป่วยของพนักงำน 

7. มุ่งมัน่ในกิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม เพื่อปกป้องส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัมลพิษท่ีจะเกิดขึ้ น 

8. ส่งเสริมและร่วมมือกบัสำธำรณชน ท่ีมีกิจกรรมทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มและเผยแพร่ขอ้มูล

ทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 

นโยบายคณุภาพ สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

จุน ยามาคะวะ

กรรมกำรผูจ้ดักำร
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ภำพรวมอ ัรำส่วนกำรใชพ้ลงังำน ่อหน่วยผลผลิ ในปี 2562 ลดลง 0.55 % เม่ือ

เทียบกบัปี 2561 ซ่ึงอ ัรำกำรใชพ้ลงังำน23.61เมกะจลู/โหล และในปี 2562 อ ัรำกำรใช้

พลงังำนลดลงเป็น 23.48 เมกะจลู/โหล

เกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคน เป็นโครงกำรอนุรักษ์

พลงังำน ่ำง ๆ  ท่ีครอบคลุมทั้งกำรอนุรกัษ์พลงังำนไฟฟ้ำ, กำรอนุรกัษ์พลงังำนควำมรอ้น 

และกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้ม

โดยในปี 2562 มีโครงกำรอนุรกัษ์พลงังำนและโครงกำรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน  

4 โครงกำร 

เมกะจูล/โหล



พลงังำนไฟฟ้ำของเคร่ืองปรบัอำกำศเดิม

76,343กิโลว ั -์ชัว่โมง/ปี

แนวทางการลดการใชพ้ลงังาน  ไฟฟ้า

จำกแนวคิด “ลดการสูญเสยีในสิง่ที่ไม่จ  าเป็น” จึงท ำใหเ้กิดกิจกรรมประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำข้ึน 

ดงัน้ี

1.) การเปลี่ยนเครือ่งปรบัอากาศใหม่เป็นชนิดประสทิธิภาพสูง

จำกกำร รวจสอบพบวำ่ เคร่ืองปรบัอำกำศรุ่นเดิมท่ีใชง้ำนอยูมี่อ ัรำกำรส้ินเปลืองพลงังำน

สงู จึงมีแนวคิดเปล่ียนเคร่ืองปรบัอำกำศใหม่ทดแทนเคร่ืองปรบัอำกำศเดิมท่ีมีอำยุกำรใชง้ำน

มำกกวำ่ 10 ปี จ ำนวนทั้งส้ิน 10 เคร่ือง สำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ จำกเดิม ลง 66% 

หรือคิดเป็น 50,020กิโลว ั -์ชัว่โมง/ปี

พลงังำนไฟฟ้ำของเคร่ืองปรบัอำกำศใหม่

26,323กิโลว ั -์ชัว่โมง/ปี

ภำพก่อนกำรปรบัปรุง ภำพหลงักำรปรบัปรุง

10 รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2563



แนวทางการลดการใชพ้ลงังาน  ไฟฟ้า

2.) แกไ้ขจุดลมรัว่ของเครือ่งจกัรและระบบสายสง่ในพ้ืนท่ีการผลิต

มีกำรส ำรวจจุดรัว่ของลมในเคร่ืองจกัรและระบบท่อส่งและพบวำ่มีจุดลมรัว่ทั้งส้ิน 35 จุด 

จึงท ำกำรแกไ้ขซ่อมจุดรัว่ สำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำของ ูค้วบคุม Air compressor 

ไดถึ้ง 11 % หรือคิดเป็นกำรใชพ้ลงังำนลดลง 101,031กิโลว ั -์ชัว่โมง

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

2018 2019

(กิโลว ั -์ชัว่โมง)

ลดลง 11%

กรำฟเปรียบเทียบค่ำพลงังำนไฟฟ้ำของ ูค้วบคุม Air Compressor 

รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2563 11
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3.) ลดจ านวนหลอดไฟ LED พ้ืนท่ีค่าความเขม้แสงเกินมาตรฐานท่ีก าหนด

แนวทางการลดการใชพ้ลงังาน  ไฟฟ้า

จำกกำร รวจสอบมำ รฐำนแสงสวำ่งประจ ำปี พบวำ่แสงสวำ่งบริเวณทำงเดินภำยในโรงงำน

เกินกว่ำมำ รฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดทั้งในกำรท ำงำนกะกลำงวนัและกะกลำงคืน จึงมีแนวคิดลด

จ ำนวนหลอดไฟฟ้ำลงจำกเดิม 2 หลอด ่อโคม เหลือ 1หลอด ่อโคม

สำมำรถลดจ ำนวนหลอดไฟฟ้ำไดท้ั้งส้ิน 48 หลอด คิดเป็นพลงังำนท่ีลดลง1.8%

Before Avg. : 1201.88 kWh/day After Avg. : 1180.1 kWh/day

 1,120

 1,140

 1,160

 1,180

 1,200

 1,220

Consumption  of LPM Panel 
Before after

กิโลว ั -์ชัว่โมง

ลดลง1.8%

ลดจ ำนวนหลอดไฟฟ้ำ LED จำก 2 หลอด

 ่อโคม เป็น 1 หลอด ่อโคม

12 รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2563
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 399

 400

ปรมิาณการใช ้Heavy Oil เทียบกบัปรมิาณการผลิต 2019

Before After

แนวทางการลดการใชพ้ลงังาน  ความรอ้น
4.) ตดิตั้งระบบ O2 ควบคุมการเผาไหมข้องหมอ้ไอน ้า

เพ่ือ อ้งกำรท่ีจะลดปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเ ำของBoilerลง อีกวิธีท่ีจะชว่ยลดปริมำณกำรใชน้ ้ำมนั

เ ำไดคื้อกำรควบคุมกำรเผำไหมใ้หมี้ประสิทธิภำพดี ดงัน้ันจึงมีกำร ิด ั้งระบบควบคุมกำรเผำไหม ้

โดยใช ้Sensor  รวจจบัปริมำณ O2 ท่ีปล่องควนัจำกน้ันท ำกำรควบคุมปรบัปริมำณอำกำศในกำรเผำ

ไหมใ้หเ้หมำะสม สำมำรถลดปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเ ำลงคิดเป็น 0.4%  ่อโหล

Air Bower 
motor

ภาพก่อนการปรบัปรุง ภาพหลงัการปรบัปรุง

ลดลง 0.4%

ML/Doz.
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Before After

ปริมาณการใช ้Heavy Oil เทียบกับปริมาณการผลิต 2019

Jan-Sep 2019 Oct –Dec2019

แนวทางการลดการใชพ้ลงังาน  ความรอ้น

5.) แกไ้ขจุดรัว่ในระบบสง่จา่ยไอน ้า

จำกกำร รวจสอบพบวำ่มีไอน ้ำรัว่ ำมท่อ วำลว์ ส รีมแทป ปะเก็น และจุดเชื่อมท่อ ่ำง ๆ 

จึงท ำกำรแกไ้ขจุดรัว่ของไอน ้ำ และด ำเนินกำร รวจสอบกำรรัว่อยำ่งเป็นระบบ ท ำใหเ้รำสำมำรถ

กำรใชพ้ลงังำนไอน ้ำลดลง จึงปรบัจำกกำรท่ี อ้งใชห้มอ้ไอน ้ำ 5  นัในกำรสรำ้งไอน ้ำเพื่อจำ่ย

ใหก้บัเคร่ืองจกัร เปล่ียนมำใชห้มอ้ไอน ้ำขนำด 3  นัแทน จำกกำรด ำเนินกำรสำมำรถลดปริมำณ

กำรใชน้ ้ำมนัเ ำลงได ้6.0% หรือคิดเป็น 29 มิลลิลิ ร/โหล

ลดลง 6.0%

รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 256314
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Actual 54.7 53.7 50.2 51.1 44.0 51.2 52.0 57.4 50.1 48.5 45.3 48.7 43.2 42.3 43.2 42.7 42.7 42.3 37.3 39.6 37.4 38.6 40.4 39.9

Spew Waste

Year 2018  50.6 g./dz.

Year2019  40.8 g./dz.

การลดของเสียใน กระบวนการผลิต 

1.) การลดของเสยีจากกระบวนการผลิต ประเภท เศษขอบยาง

เรำพบวำ่ขยะประเภทเศษขอบยำงท่ีเหลือจำกกำร ดัชิ้ นงำนมีปริมำณสงู 

โดยเศษขอบยำงดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำกลบัใชใ้หม่ได ้ จะ อ้งท้ิงโดยส่งออกก ำจดัซ่ึงมีค่ำใชจ้ำ่ย

ค่อนขำ้งสงู

ดงัน้ันจึงมีแนวคิดในกำรลดเศษขอบยำงดงักล่ำวลง ดว้ยกำรออกแบบแม่พิมพใ์หม่ 

ท ำใหเ้รำสำมำรถลดเศษขอบยำงไดถึ้ง 19.30 % หรือคิดเป็น 9.76 กรมั ่อโหล

ลดลง 19.3%

รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2563 15

Old design
New design

แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิต

ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหำท่ีทุกส่วน อ้งช่วยกนั

ดงัน้ัน จึงมีโครงกำรเพื่อลดของเสียท่ีเกิดจำกกำรผลิ  2 โครงกำร ดงัน้ี



Sum-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Core defective 100 315 395 298 75 85 83 73 52 40 42 42 40
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2.) การลดของเสยี Core defective

เรำพบปัญหำ Core defective มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึ้ นในเดือนมกรำคมถึงกุมภำพนัธ์

จึงคน้หำวิธีในกำรแกไ้ขปรบัปรุง ่อเน่ือง ั้งแ ่ น้ปี จึงถึงส้ินปี ดว้ยหลำยวิธี 

ท ำใหส้ำมำรถลดของเสียลงได ้60% เม่ือเทียบกบัก่อนปรบัปรุง

ลดลง 60%

ควบคุมคุณภำพของว ัถุดิบควบคุมคุณสมบ ิัของcore

รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 256316

Year 2018

แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิต



กิจกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั

การซอ้มแผนฉุกเฉิน 
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กิจกรรมดา้นความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม

สปัดาหค์วามปลอดภยั สิ่งแวดลอ้ม และการอนุรกัษพ์ลงังาน

รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 256318



กิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

รายงานการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2563 19



กิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
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การอนุรกัษพ์ลงังานในมุมมองของพนักงาน

กำรอนุรกัษ์พลังงำนส ำหรับผมแลว้ ผมคิดว่ำเป็นส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีควร

ท ำ ไม่จ ำเป็นว่ำจะ ้องเป็นท่ีสถำนท่ีท ำงำนหรือพื้ นท่ีท่ีมีกำร

รณรงค์ใหช้่วยกันอนุรักษ์พลังงำน ผมมองว่ำท่ีบำ้นหรือสถำนท่ี

อ่ืนๆก็ควรท ำ เพรำะกำรอนุรักษ์พลังงำนน้ัน มีผลดี ่อโลกและมี

ผลดี ่อ วัเรำเอง

เน่ืองจำกพลงังำนเป็นปัจจยัหลกัในกำรด ำรงชีวิ ของมนุษยอี์กทั้ง

ยงัเป็นปัจจยัหลักในภำคธุรกิจและอุ สำหกรรม ท ำใหปั้จจุบันมี

กำรใชพ้ลังงำนสูงขึ้ นอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงเป็นสำเห ุท ำให้เกิดภำวะ

โลกรอ้น ำมมำ กำรจดัท ำโครงกำรอนุรกัษ์พลงังำนภำยในบริษัท

ถือเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง โดยข้อก ำหนด ่ำงๆของโครงกำร

สำมำรถช่วยลดปริมำณกำรใชพ้ลังงำนไดไ้ม่มำกก็น้อย และจำก

กำรประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์พลังงำน พนักงำนสำมำรถน ำ

ควำมรูท่ี้ไดไ้ปปรบัใชใ้นชีวิ ประจ ำวนัเพ่ือช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน 

และชว่ยลดภำวะโลกรอ้นได้

ในบริษัทฯไดมี้กำรจดัท ำมำ รกำร ่ำงๆดำ้นกำรอนุรกัษพลงังำน 

เชน่ ลดกำรใชไ้ฟฟ้ำในส่วนท่ีไม่จ ำเป็น เพื่อท่ีจะชว่ยในกำรประหยดั

พลงังำน รวมไปถึงดำ้นส่ิงแวดลอ้มก็มีกำรคดัแยกขยะ ซ่ึงถือไดว้่ำ

เป็นกิจกรรมท่ีดีช่วยให้องค์กรมีภำพลักษณ์ท่ีดีและประหยัด

ค่ำใชจ้ำ่ย
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