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กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

การขยายกิจการของกลุมบริษัท Nippon Light Metal 

ไปยังตางประเทศ ทําใหเรามีการดําเนินการรักษาสิ่ง

แวดลอมในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ในบรรดานั้น การ

ดําเนินการรักษาสิ่งแวดลอมในประเทศไทยถือวามี

ความคืบหนาไปมาก

ในประเทศไทยเองก็มีกฎเกณฑที่เทียบเทาหรือ

เขมงวดมากกวากฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับ

อากาศ นํ้า ดิน และของเสีย ฯลฯ ของญี่ปุน แตละ

ไซตงานในประเทศไทยไดนําการจัดการดานสิ่ง

แวดลอมซึ่งมีพื้นฐานมาจาก ISO14001 มาใช เพื่อ

ดําเนินการรักษาสิ่งแวดลอมตามกฎหมายและ

อยางเปนระบบ นอกจากนี้แลว เพื่อใหเปนไปตาม

ทิศทางของนโยบายดานสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท 

จึงไดมีการจัดการประชุมผูรับผิดชอบดานสิ่ง

แวดลอมในประเทศไทยขึ้นทุกป และไดแบงปน

ขอมูลตางๆ เชน หัวขอที่สําคัญ ตัวอยางของ

อุบัติเหตุ และตัวอยางการปรับปรุงสิ่งแวดลอม

การประชุมผูรับผิดชอบดานสิ่ง
แวดลอมในประเทศไทย

ในป 2017 ไดมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 

ภายในการประชุมมีผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม

จาก 5 ไซตงาน 3 บริษัทเขารวมประชุมดวยกัน

ในการประชุม เราไดมีการแนะนํากิจกรรมการ

รักษาสิ่งแวดลอมของแตละโรงงาน และมีการแบง

ปนขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมใน

ประเทศไทย เปนตน ในครั้งนี้เรายังไดมีการถาม

ตอบและสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการประหยัด

พลังงาน มลพิษทางดินและนํ้าบาดาล ซึ่งเปน

ประเด็นสําคัญของแตละไซตงานอยางกระตือรือรน 

รวมทั้งมีการนําเสนอกิจกรรมของแตละไซตงาน 

เพื่อพยายามที่จะขยายผลของกิจกรรมเหลานั้นไป

ยังไซตงานอื่นๆ จากนี้ไป เราจะยังคงจัดใหมีการ

ประชุมผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม และดําเนิน

การเพื่อลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมใน

ประเทศไทยตอไปในอนาคตอยางตอเนื่อง

บรรยากาศการประชุมผูรับผิดชอบและปฏิบัติงาน

ดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

บรรยากาศการประชุมผูรับผิดชอบและปฏิบัติงาน

❷การใชวัสดุไมที่เปนขยะมาใชงาน

เราไดมีการนําเอากลองไมที่เปนวัสดุเหลือทิ้งซึ่ง

เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสงชิ้นสวนที่ใชในโรงงานเขา

มาในโรงงาน ไปทําเปนโตะและเกาอี้ยาวที่ใชในโรง

อาหารขึ้นภายในโรงงาน และบริจาคใหกับโรงเรียน

ประถมในบริเวณใกลเคียง ในป 2017 เราได

บริจาคโตะไป 8 ตัว และเกาอี้ยาว 16 ตัว

บรรยากาศของโรงเรียนประถมบรรยากาศของโรงเรียนประถม

โตะและเกาอี้ยาวที่ทําขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งโตะและเกาอี้ยาวที่ทําขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้ง

บรรยากาศการทําโตะและเกาอี้ยาวบรรยากาศการทําโตะและเกาอี้ยาว

❸การใชสินคาที่มีการรับรอง FSC*

สําหรับกระดาษเช็ดสิ่งสกปรกและกระดาษทิชชู

ที่ใชในโรงงาน เราไดเปลี่ยนมาใชสินคาที่มีการ

รับรอง FSC เราไดสนับสนุนการรักษาปาไมของ

โลกดวยการใชสินคาที่มีการรับรอง FSC
* การรับรอง FSC: การรับรองที่ออกใหกับผลิตภัณฑที่ทําจากไม ซึ่งไดมี
การคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมดานปาไม ผลประโยชนของสังคมใน
ทองถิ่น และในดานเศรษฐศาสตร สามารถผลิตไดอยางตอเนื่อง

❹ การสรางสัมพันธกับองคกรบริหารและชุมชนใน

ทองถิ่น

ณ โรงงานที่ปทุมธานี เรามุงมั่นที่จะพัฒนาการ

พูดคุยสื่อสารระหวางองคกรและผูคนในทองถิ่นให

ดียิ่งขึ้นดวยการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การเชิญ

ผูเกี่ยวของภาครัฐและผูอยูอาศัยในบริเวณรอบๆ 

เขาเยี่ยมชมโรงงาน และการจัดใหมีการสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดานสิ่ง

แวดลอม

บรรยากาศการเยี่ยมชมโรงงานบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงงาน

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมของ
บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด

บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด มีโรงงานใน

ประเทศไทยที่ปทุมธานีและอมตะนคร ซึ่งดําเนิน

ธุรกิจตางๆ เชน การผลิตและจําหนายอะลูมิเนียม

แผน อะลูมิเนียมฟอลย และเครื่องแลกเปลี่ยน

ความรอน รวมทั้งการออกแบบ การผลิตและ

จําหนายแผนผนังสําหรับหองแชเย็นแชแข็ง

สําเร็จรูปที่ใชในอุตสาหกรรมและหองคลีนรูม

ตอไปจะเปนการแนะนํากิจกรรมการรักษาสิ่ง

แวดลอมของบริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด

บางสวน

โรงงานที่อมตะนครโรงงานที่อมตะนคร

❶กิจกรรมวันเด็กที่อมตะ

พนักงานในโรงงานที่อมตะนครไดเขารวมงาน 

“วันเด็กที่อมตะ” รวมกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งอยูภายใน

นิคมอุตสาหกรรม โดยไดมีการจัดทําจานที่ทําจาก

ใบตอง เพื่อสอนใหเด็กๆ รับรูถึงความสําคัญของ

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปนการเชื่อมสัมพันธระหวาง

บริษัทและผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง

จานที่ทําจากใบตอง

บริษัทและผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง

จานที่ทําจากใบตอง

บรรยากาศการออกรานในวันเด็กบรรยากาศการออกรานในวันเด็ก

กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอมใน
ไซตงานอื่นๆ

● บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จํากัด

●  ไดมีการจัดกิจกรรมการปลูกปะการัง ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อคงรักษาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและเพื่อใหมีการพูดคุยสื่อสารกับผูที่อยู

อาศัยในบริเวณใกลเคียง

ในป 2017 มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 40 คน

บรรยากาศการปลูกปะการัง

ในป 2017 มีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 40 คน

บรรยากาศการปลูกปะการัง

●  เพื่อเปนการไวอาลัยใหกับการเสด็จสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เราไดมี

การปลูกตนไมตางๆ เชน ดอกดาวเรือง ในนิคม

อุตสาหกรรมพรอมกับบริษัทอื่นๆ ที่อยูในนิคม

อุตสาหกรรมเดียวกัน

ดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่ง

อุตสาหกรรมเดียวกัน

ดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่ง

● กิจกรรมปลูกปาเพื่อรักษาปาชายเลนกิจกรรมปลูกปาเพื่อรักษาปาชายเลน

ผูเขารวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน

● บริษัท ฟรูฮาฟ มหาจักร จํากัด

●  การปลูกตนกลวย

ตนกลวยที่ปลูกตนกลวยที่ปลูก

● กิจกรรมการแยกขยะ

●  เราไดเริ่มปฏิบัติโดยนําตนแบบมาจากไซตงาน

อื่นที่ไดมีการนําเสนอในการประชุมผูรับผิดชอบ

ดานสิ่งแวดลอมมาขยายผล เพื่อเพิ่มจิตสํานึก

ในการแยกขยะ

ถังขยะสําหรับแยกขยะถังขยะสําหรับแยกขยะ

การดําเนินการรักษาสิ่ง
แวดลอมในประเทศไทย

แผนกทรัพยากรมนุษยและธุรการ  
บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด
ผูจัดการ

ไพรินทร ศรีราจักร

ที่โรงงานของบริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด ในอมตะนครที่ฉัน

ทํางานอยูไดผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบใชพลังงานตํ่าที่ทําจาก

อะลูมิเนียมทั้งหมดและแผนผนังปองกันความรอนแบบไรสาร CFC ฉันรับ

ผิดชอบงานดานบุคคล ระบบการควบคุมจัดการสิ่งแวดลอม และการสง

เสริมดาน CSR ฉันไดทํางานที่โรงงานนี้มาเปนเวลา 7 ปแลว

ในสถานที่ทํางานของพวกเราไดมุงมั่นที่จะสราง “วัฒนธรรมสีเขียว” 

ขึ้นและมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ มากมาย จากนี้ไป เราจะนํานโยบาย

ดานสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัท Nippon Light Metal มาใชรวมกัน และจะ

ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมธรรมชาติอยูทุกวัน พรอมทั้งดําเนินกิจกรรมดาน 

CSR ที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมดวย

เสียงจากผูปฏิบัติงาน

●แผนที่ประเทศไทยและตําแหนงของแตละโรงงาน

 กรุงเทพฯ
Krung Thep (Bangkok)

บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด (สํานักงานใหญ)
ปทุมธานี บริษัท ฟรูฮาฟ มหาจักร จํากัด

 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จํากัด
เวลโกรว

 บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จํากัด
ศรีราชา

 บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จํากัด
อมตะนคร

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน และแผนผนัง

อะลูมิเนียมผสม

ตัวถังของรถบรรทุกอะลูมิเนียมแผนและอะลูมิเนียมฟอลย

อะลูมิเนียมผสม


