
 เน่ืองจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน (พพ.) ไดมี้
หนังสือแจง้มาท่ีซงัโกะฯ ว่า วนัท่ี 5 - 14 เมษายนนี ้  แหล่งผลิตกา๊ซยานาดา
ในเมียนมารไ์ดห้ยุดจา่ยกา๊ซใหก้บัโรงไฟฟ้าในประเทศไทย จึงขอใหร้ว่มมือปิด
อุปกรณไ์ฟฟ้าท่ีไม่จาํเป็น ซึง่จะเป็นการลดการใช ้
พลงังาน และลดตน้ทุนของซงัโกะฯ ไดอี้กดว้ย 

ซังโกะร่วมใจ ลดใช้พลังงาน 

SANKO DIECASTING (THAILAND) PLC. 

SDT News 

มีอะไรข้างใน 

• คา่ไฟซงัโกะ ปี 55 

• ทาํไมตอ้งเขา้ตลาดหุ้น ? (ต่อ) 

• 100 เรื#อง น่ารู้ใน ซงัโกะฯ (3) 

• วธีิประหยดัไฟฟ้า 

• ตอบคาํถามชิงรางวลั 

April 1, 2013 Volume 4 

-

200,000.00 

400,000.00 

600,000.00 

800,000.00 

1,000,000.00 

1,200,000.00 

1,400,000.00 

1,600,000.00 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย
ธ.ค.

บ
า
ท

คา่ไฟฟ้า ซงัโกะ ปี 55

ชว่ยประหยดัไฟ ลดคา่ใชจ้า่ย  

ลดตน้ทนุ กาํไรเพ่ิมขึน้ 

 โบนัสมากขึน้ 



ทําไมต้องเข้าตลาดหุ้น ? (ต่อจากฉบับที#แล้ว) 
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 จากฉบับที่แลวไดพูดถึงวิธีการระดมทุนในตลาดหุน และทิ้งทายไววา การระดมทุน

เปนวิธีการที่ทําใหพวกเราไดเปนเจาของแลว พวกเราสวนใหญจะไมไดจับจองเปนเจาของหุน

ดวย แตยังสิ่งที่พวกเราจะไดรับก็คือ ความม่ันคง 

 ปฏิเสธไมไดวากลไกการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยฯ และบรรดาผูถือหุน จากที่

เคยเปนบริษัทธรรมดาๆ เม่ือกาวเขาสูความเปนสากลตองปรับวิธีการบริหารองคกรใหเปนมือ

อาชีพมากขึ้นดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใสสามารถตรวจสอบได อันจะสงผล

ในทางที่ดีตอความนาเช่ือถือใหกับคูเจรจาการคาทั้งในและตางประเทศ น่ันแสดงใหเห็นวา ความคาดหวังอีกประการหน่ึงของบริษัท

ฯ ที่เขาตลาดฯ ก็คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

 เม่ือบริษัทฯ เติบโตขึ้น ม่ันคงขึ้น และการันตีความสําเร็จในอนาคตดวยการเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย MAI แลว พวก

เราพนักงานของซังโกะซึ่งเปนกําลังสําคัญที่จะขับเคล่ือนใหบริษัทฯ กาวหนาก็ตองเตรียมตัวที่จะเติบโตไปพรอมๆ กับบริษัทฯ สิ่งท่ี

พวกเราจะไดรับน้ันก็จะตามมา ไมวาจะเปน ความม่ันคงในเรื่องการจางงาน คาตอบแทนที่ดีขึ้น รวมถึงสวัสดิการ และความเปนอยูที่

ดีขึ้น  ซึ่งจะสอดคลองกับยอดขายและผลกําไรที่จะเพิ่มขึ้น  

100 100 100 100 เรื่อง นารูใน ซังโกะฯ เรื่อง นารูใน ซังโกะฯ เรื่อง นารูใน ซังโกะฯ เรื่อง นารูใน ซังโกะฯ ((((3 )3 )3 )3 )     

21. “ซังโกะ” เป็นภาษาญี#ปุ่น แปลวา่ “สามคน”  หรือ  “สามสหาย” 

22. ค่าไฟของซงัโกะ ปี 55 ทั7งหมด 15,737,419.43 บาท (สิบหา้ลา้นเจด็แสนสามหมื#นเจด็พนัสี# ร้อยสิบเกา้บาทสี#

สิบสามสตางค)์ คิดเป็นเฉลี#ย เดือนละ 1,311,451.62 บาท โอโ้ห....ถา้ประหยดัไฟได ้เราจะไดโ้บนสัเพิ#ม

ขนาดไหนเนี#ย!!!!!!!!!!!!!!! 

23. พนกังานคนแรก ของแผนก FS คือ คุณลดัดา นาคภูมิ (ป้อม) 

24. อาคาร Learning Center (ตึกรถบสั) เปิดเมื#อวันที# 16 กนัยายน 2554 

25. พนกังาน DI ที#อายงุานมากที#สุดคือ คุณวีรชาติ เที#ยงแท้ (พี#เล็ก) เริ#มงานตั7งแต่วนัที# 15 พฤษภาคม 2541 

26. ส่วนพนกังาน QC ที#อยูม่านานที#สุด คือ คุณสมจิตร ขําด ี(พี#แมว) เริ#มงานตั7งแต่วนัที# 27 พฤศจิกายน 2541 

27. ก่อนที#คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย (พี#ต่าย) จะมาทาํงานที#ซงัโกะ เคยเป็นอาจารยส์อนวชิา ฟิสิกส์ เคมี และ ชีวะ  

28. คุณอนันต์ ตั@งสุนทรธรรม (คุณนันต์) เป็นคนที#รักสุนขัมาก เลี7ยงไวจ้าํนวนมาก และทาํหอ้งแอร์ไวใ้หสุ้นขัอยู ่

29. เห็นหนา้ละอ่อนอยา่งงี7แต่ไดข่้าววา่ คุณอภิพล ชาครียวนิช (อัAน IT)  มีงานอดิเรก

คือ ขบับิVกไบค ์CB 400  

30. เชื#อหรือไม่ คุณเสาวรส คําไพรินทร์ (ต้า PN) เคยรับจ๊อบเป็นสาวนอ้ยตกนํ7ามา

ก่อน @_@ 

ติดตาม 31-40 ไดใ้นฉบบัหนา้ 
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ถา้อยู่หอ้งแอร ์

• ปิดแอรท์ุกครัง้ทีจ่ะไม่อยู่ในหอ้งเกิน 30 นาที 

• ตัง้อุณหภูมิที ่ 25 องศา อุณหภูมิทีเ่พ่ิมขึน้ 1 องศา ตอ้งใชพ้ลงังานเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5

-10 

• ไม่ควรปล่อยใหมี้ความเย็นรัว่ไหลจากหอ้งทีติ่ดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ และปิดประตูหอ้งทุกครัง้ทีเ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ 

• ลดและหลีกเลีย่งการเก็บเอกสาร หรือวสัดุอืน่ใดที่ไม่จาํเป็นตอ้งใชง้านในหอ้งทีมี่เครือ่งปรบัอากาศ เพ่ือลดการสูญเสีย และใช ้

พลงังานในการปรบัอากาศภายในอาคาร 

• ใชมู้ลีก่นัสาดป้องกนัแสงแดดส่องกระทบตวัอาคาร และบุฉนวนกนัความรอ้นตามหลงัคาและฝาผนังเพ่ือไม่ใหเ้ครือ่งปรบัอากาศ

ทํางานหนักเกินไป 

ชว่ยกนัดูและตน้ไม ้ และตน้หญา้ในโรงงาน 

• ตน้ไมร้อบๆ อาคาร เพราะตน้ไมข้นาดใหญ่ 1 ตน้ ใหค้วามเย็นเท่ากบัแอร ์ 1 เครือ่ง 

• ปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือชว่ยลดความรอ้นและเพ่ิมความชืน้ใหก้บัดิน จะทําใหบ้า้นเย็น ไม่จาํเป็นตอ้งเปิดแอร ์

เย็นจนเกินไป 

หลอดไฟ มีติดอยู่ท ัว่ไปในโรงงาน ชว่ยกนัดูหน่อยว่า 

• ใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังานแลว้หรือยงั ใชห้ลอดผอมจอมประหยดัแทนหลอดอว้น ใชห้ลอดตะเกียบแทน

หลอดไส ้ หรือใชห้ลอดคอมแพคทฟ์ลูออเรสเซนต ์

• ควรใชบ้ลัลาสตป์ระหยดัไฟ หรือบลัลาสตอิ์เล็กโทรนิกคู่กบัหลอดผอมจอม

ประหยดั เพ่ิมประสิทธิภาพไดอี้กมาก 

• ควรใชแ้ผ่นสะทอ้นแสงในหอ้งต่างๆ เพ่ือชว่ยใหแ้สงสว่างจากหลอดไฟ กระจายไดอ้ย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

• หมัน่ทําความสะอาดหลอดไฟ ชว่ยเพ่ิมแสงสว่างได ้

• ใชห้ลอดไฟทีมี่วตัตต์ํา่ สําหรบับริเวณทีจ่าํเป็นตอ้งเปิดทิง้ไวท้ ัง้คืน ไม่ว่าจะเป็นในบา้นหรือขา้งนอก  

• ใชแ้สงสว่างจากธรรมชาติใหม้ากทีสุ่ด เชน่ กระจก  

• ถอดหลอดไฟออกครึง่หน่ึงในบริเวณทีมี่ความตอ้งการใชแ้สงสว่างนอ้ย หรือบริเวณทีมี่แสงสว่างพอเพียงแลว้ 

คอมพิวเตอร ์

• ไม่ควรปรบัจอคอมพิวเตอรใ์หส้ว่างเกินไป เพราะเปลืองไฟและทําใหอ้ายุเครือ่งสัน้ลงดว้ย 

• อย่าเปิดคอมพิวเตอรทิ์ง้ไวถ้า้ไม่ใชง้าน ติดตัง้ระบบลดกระแสไฟฟ้าเขา้เครือ่งเม่ือพกัการทํางาน จะประหยดั

ไฟไดร้อ้ยละ 35-40 และถา้หากปิดหนา้จอทนัทีเม่ือไม่ใชง้าน จะประหยดัไฟไดร้อ้ยละ 60 

 
 
 

อะไรไม่ใชก้ปิ็ด ถอด เล่ียง เพ่ือความประหยดัจา้!!!! 

• กาตม้นํา้ไฟฟ้า ตอ้งดึงปลัก๊ออกทนัทีเม่ือนํา้เดือด อย่าเสียบไฟไวเ้ม่ือไม่มีคนอยู่ เพราะนอกจากจะไม่ประหยดัพลงังานแลว้ยงั

อาจทําใหเ้กิดไฟไหมไ้ด ้

• แยกสวิตชไ์ฟออกจากกนั ใหส้ามารถเปิดปิดไดเ้ฉพาะจดุ ไม่ใชปุ่้มเดียวเปิดปิดทัง้ช ัน้ ทําใหเ้กิดการสิน้เปลืองและสูญเปล่า 

• หลีกเลีย่งการติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้าทีต่อ้งมีการปล่อยความรอ้น เชน่ กาตม้นํา้ 

หมอ้หุงตม้ ไวใ้นหอ้งทีมี่แอร ์

• ปิดไฟ ปิดเครือ่งปรบัอากาศ และอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ไม่จาํเป็นเวลา 12.00-13.00 

น. และปิดแอรก์่อนเวลาเลิกใชง้านเล็กนอ้ย เพ่ือประหยดัไฟ 

• ปิดสวิตชไ์ฟ และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเม่ือเลิกใชง้าน สรา้งใหเ้ป็นนิสยัในการดบั

ไฟทุกครัง้ทีอ่อกจากหอ้ง 

วิธีประหยดัไฟฟ้าทํางา่ยๆ ในโรงงาน  



ทายหน่อยซิ อะไรบ้างที#อันตราย 

รายชื �อผูโ้ชคด ีจากฉบบัที �แลว้ 

1. พงษ์ชยั นกเชดิช ู FS 

2. วชัรพีร ประสบรตัน์ FS 

3. อรวรรณ พทิกัษ์กุลอําไพ FS 

4. เบญจมาพร อนิทรส์วุรรณ FS 

5. เนตรวมิล ไชยโอชะ AC 

ตดิต่อรบัรางวลัระหวา่งวนัที �  

5-10 ม.ีค. นี8ค๊า.... 

Phone: +663-896-1877-80, +668-

9813-6786, +668-9813-6811 

Fax: +663-8962-091, +663-8961-876 

http://www.sankothai.net 

SANKO DIECASTING (THAILAND) PLC. 

 

“บริษัท sanko  มุ่งมันจะบริหารงานและผลิต

สินค้า ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล เพือความเป็น

ธรรม ความโปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สังคม และสิงแวดล้อม” 

 

Rojana Industrial Park 

3/14 Moo.2 

Tambon Nongbua, Amphur Bankhai, 

Rayong 21120 

เขยีนสิง่ทีค่ณุเห็นในรปูภาพวา่ อนัตราย หรือ เสีย่งจะเกิดอนัตราย หรือ อาจเกิดอบุติัเหต ุ อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง 

สง่คาํตอบ ทีแ่ผนกบุคคล ภายในวนัที ่ 10 เมษายนนี ้ เทา่น้ัน 

จาํกดัผูโ้ชคดี 5 รางวลั เทา่น้ัน!!!! 

ที่ปรึกษา 

คุณ Masami Katsumoto 

คุณรัฐวัฒน ศุขสายชล 

คุณพิมพร ชากิจดี 
 

บรรรณาธิการ 

เนาวรตัน บตุรเรียง  
 

กองบรรณาธิการ 

พงศพริัชย เสนากลาง 

เพ็ญอาภา บุญมาดี  

เสาวรส คําไพรนิทร  
 

แสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ  

หรือติดตอบก.  

hr02@sankothai.net 

หรือ เบอรภายใน Ext.  131 


