
รอบร้ัว SANKO 

     ฉบบัที่ 3 ป ี60        2   ตุลาคม 

บอกกล่าวเล่าความ (บก.) 

 เดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนอยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้า 
เนื่องจากเป็นเดือนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และในนามบริษัท ซังโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ขอร่วม
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มา ณ ที่นี้ 
 ส าหรับเนื้อหา “รอบรั้ว SANKO” เดือนตุลาคมก็ยังคงเต็มไปด้วยข่าวสาร ความรู้ และ
สถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอกองค์กรเหมือนเดิม และที่ขาดไม่ได้ในท้ายเล่มเรายังมีกิจกรรมให้ได้
ร่วมสนุกชิงรางวัลประจ าเดือนอีกเช่นเคย 
  

WWW.SANKOTHAI.NET SANKO DIECASTING (THAILAND) PLC. 



HR ขอกล่าว 
         เดือนนี้เป็นเดือนเกิด
ของคุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล 
หรือ “พี่หยก” CEO ของ
เราชาวซังโกะ  ในนาม
ตัวแทนของพนักงานทุกคน
ขออวยพรวันคล้ายวันเกิด
ให้พี่หยก…. 

  

 

...ขอพรจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย  
จงอ านวยอวยชัยให้ท่านมีความสุขในวันเกิด  
สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดจงสมหวังทุก

ประการ... 

 และแล้วน่ีก็มาถึงไตรมาสสุดท้ายของปี
กันแล้วนะคะ...ส าหรับปี 2560 น้ี พนักงานท่าน
ไหนยังไม่มีรายการลดหย่อนภาษี...ก็รีบๆมองหา
รายการลดหย่อนต่างๆได้แล้วนะคะ   
 วันน้ีทาง HR จะมาให้ความรู้คร่าวๆเรื่อง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรายการ
ลดหย่อนภาษีกันนะคะส าหรับบุคคลธรรมดา  

แล้วพบกันใหมฉ่บบัหน้าค่ะ 



 
 
 
 

 
 

สวสัดีค่ะ....  มาเจอเราได้ทุก
เดือนเลยนะค่ะ  เดือนนี้เราจะบอกเล่าเกี่ยวกับ 
 

รอบรู้เร่ืองเรา 
“SANKO” 

  SANKO จะด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยา่งเหมาะสมโดยก าหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ,ปรับปรงุประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร , ก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
และสื่อสารให้พนกังานทุกคนเข้าใจและปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง  โดยทางฝ่ายบรหิารจะให้การสนับสนุนด้านบุคคลากร 
งบประมาณ การฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เพื่อปรบัปรุงสมรรถณะด้านพลังงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายน้ี และฝ่าย
บรหิารจะท าการทบทวน ปรบัปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินด้านพลงังานประจ าทุกปี 

รายงานสรุปผลการประชุมด้านการจัดการด้านพลังงาน ปี 2560 
จากข้อมูลพบว่าการใช้พลังงานความร้อนในองค์กรสูงท่ีสุดถึง 82 % รองลงมา
คือไฟฟ้า 18% ทางบริษัทฯจึงจัดกรรม “คุณเสนอ เราสนอง เพือ่ลดการใช้
พลังงาน” ท าให้ได้รับความคิดเห็นในการปรับปรุงการใช้พลังงานจากพนักงาน
ต่างๆ อีกท้ังยังสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับพนักงาน ตลอดท้ังน้ีบริษัทฯได้มอบ
รางวัลให้กับผู้ชนะการส่งหัวข้อกิจกรรมในวันท่ี 28 กย. 60 ท่ีผ่านมา 

 
ซ่ึงในปี 2560 องค์กรเรามีการจัดท าระบบการจัดการ
ด้านพลังงาน ISO 50001 คาดว่าจะได้รับการรับรอง
ระบบภายในสิ้นปีน้ี แต่อย่างไรก็ตามต้องได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากพนักงานภายในองค์กรท้ังสิ้นท่ีจะ
น าพาระบบน้ีไปสู่ความส าเร็จได้ 
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แล้วพบกันใหม่ 
           ฉบับหน้าค่ะ 



BY : SAFETY TEAM 

    สวัสดีครับพี่นอ้งชาวซังโกะทุกทา่นตามทีไ่ด้ทิง้ท้ายหัวข้อของโรค NCD กันไปในฉบบัทีแ่ล้วนั้นวนันี้เราจะมาท าความรู้จักกบัโรคทีข่ึ้นชือ่ว่า “เพชรฆาตเงียบ 
“นั่นกค็ือโรคความดันโลหติสูงนัน่เอง  โรคนี้เป็นโรคที่ส่วนมากจะเกดิจากพฤตกิรรมการใช้ชีวิตประจ าวันของเราเช่น การรับประทานอาหาร  , การพักผ่อน  ,
ความเครียด เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วโรคนีจ้ะพบในกลุ่มอายุระหว่าง 35-70 ปีและที่ส าคญัคนส่วนใหญ่ไม่ทราบมาก่อนว่าตวัเองเป็นโรคนีจ้ึงท าใหไ้ด้รับการ
รักษาล่าช้าบางคร้ังอาจจะเสียชีวิตโดยไม่ทราบวา่ตวัเองเป็น ฟังแบบนี้เร่ิมทีจ่ะกลัวกันแล้วใช่ไหมครับ  แต่อย่าเพิ่งตกใจไปโรคนี้เป็นโรคที่เราสามารถทีจ่ะปอ้งกัน
ไดโ้ดยตัวเราเอง ดังนั้นเราจึงตอ้งท าความรู้จกักบัโรคชนดินี้ เพื่อทีจ่ะสามารถป้องกันได้ เพื่อไม่ให้เปน็การเสียเวลาเรามารู้จักกับโรคนี้กันเลยดีกว่าครับ 

ปัจจัยส าคญัที่ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง 

     เมื่อมีอาการดังกล่าวที่กล่าวมาเราสามารถที่จะท าการบ่งชี้อาการเหล่านี้ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยการวัดความดันด้วยเคร่ืองวัดความดันนั่นเองครับซึ่ง
วิธีนี้เป็นวธิีที่นิยมกันมากในการวินิจฉัยโรคและมีความเที่ยงตรงมากที่สุด โดยทั่วไปคนปกติหรือผู้ที่เข้าข่ายของโรคควรท าการวัดความดันอย่างน้อย 
3-4 เดือน/คร้ัง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและสามารถที่จะท าการรักษาได้ทันท่วงที โดยผลการวัดความดันผมขอสรุปตามมาตรฐานสากลได้ดังนี้นะครับ 

 เม่ือเราทราบถึงอาการและวิธีคน้หาภาวะของโรคน้ีไดแ้ลว้ ต่อไปเรากต็อ้งปฏิบติัตวัให้
ถูกตอ้งเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคน้ีเขา้กบัตวัเราโดยวิธีง่ายๆ ดงัน้ีครับ 



เร่ืองเราชาว mai 
 INVESTORY หรือ Investment Discovery Museum ที่ชั้นใตด้ินของอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก ที่นี่สร้างขึ้นเพ่ือต้องการให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุน ผ่านสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ในคอนเซ็ปต์ interactive & multi-disciplinary approach  ที่นี่จะท าให้ผู้ชมเกิด
ปฏิสัมพันธ์ เหมือนการค้นหาค าตอบอะไรบางอย่าง นั่นก็คือความเข้าใจในเรื่องการลงทุนมากขึ้นนั่นเอง  
 ด้านหน้าเราจะพบกับปฏิมากรรม bull & bear ตลาดกระทิง หมายถึง ตลาดหุ้นขาขึ้น ส่วน ตลาดหมี หมายถึง ตลาดหุ้นขาลง โดยผู้เข้าชมทุกคนจะได้บัตร
ส าหรับลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัว นิสัยการใช้เงินของเรา เพ่ือไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ตามสถานการณ์จ าลองในโซนต่างๆ  

เข้าใจการลงทุนให้มากขึ้นที่ INVESTORY 
 
                                                                                 By….Soi Jang 

ที่มา : http://golfdigest-th.com/2016/10612-2/ 

สถานที่: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3 
วันและเวลาท าการ : อังคาร-อาทิตย์  
(ปิดให้บริการวันจันทร์, ปีใหม่, และสงกรานต์) เวลา 
09.30-19.00 น. 
บัตรราคา: 100 บาท (เดก็และผู้ทีสู่งอายุเข้าชมฟรี) 

     INVESTORY Plaza น าเสนอ Money Monsters หรือศัตรูร้ายทางการเงิน 
ที่มักจะท าให้ทุกคนเสียเงินอย่างไม่ทนัต้ังตัว จะมีสถานการณ์หลากหลายมาให้
คิดตาม เช่น การใช้จ่ายโดยไมค่ิด เงินเฟ้อ ที่มักจะมากัดกินความฝันและ
เป้าหมาย ในชีวิตเรา  

ห้อง Hero Power  มีเซ็ตฮีโร่เป็นเหมือนตัวแทนผูเ้ชี่ยวชาญ
ทั้งด้านตราสารหนี้ ด้านหุ้น  ด้านกองทุนรวม และด้าน
อนุพันธ ์ที่จะมาช่วยแนะน าวิธีการก าจัดพวกเหล่า Money 
Monsters ศัตรรู้ายทางการเงินทั้งหลาย 

ห้อง Check & Shock คือเช็คแล้วช็อก ห้องนี้
มีโปรแกรมค านวณการออมเงินของคณุ ว่ามี
เงินเดือนเท่าไหร่ จ านวนเงินเก็บอยู่แล้วเท่าไหร่ 
แล้วมีเงินออมเดือนละก่ีบาท คณุจะเกษียณ
ตัวเองเมื่อไหร่ ประเด็นคือเงินจะพอใชห้ลัง
เกษียณหรือเปล่า เบ็ดเสร็จแล้วคุณต้องมีเงิน
เท่าไหร่ถึงจะไม่ล าบากตอนแก่ กรอกตัวเลขครั้ง
แรกผมนี้เหวอไปเลยครับ ตระหนักเลยว่า ถ้าไม่
วางแผนดีๆ บั้นปลายชีวิตคงแย่แน่ๆ 

จึงได้มีการแนะน าฐานต่างๆ ท้ัง Hero Training Stations ที่จะช่วยคน้หาสไตล์การลงทนุที่ชอบ Asset Allocation พอร์ตแนะน า
การลงทุน ท่ีเหมาะกับระดับความเสีย่งที่ยอมรับได้ในการซ้ือขายหุ้น 

ห้อง Big Battle ด้วยการเลน่เกมจ าลองการซ้ือขายหุ้น ผ่าน
การวิเคราะหข์่าว เลือกซ้ือหุน้ เพื่อทดสอบเราว่าคุณมคีวาม
เข้าใจมากน้อยแค่ไหน  ควรเลือกลงทุนแบบไหนทีเ่หมาะกับ
ตนเอง 

ค าคมดีๆ จากกูรู ด้านการลงทนุ 



 สรรหามาเล่า                                                       By...PorKeaW 

ความหมายของดอกไม้จนัทน์ที่ใช้ในงานพระราชพิธีทั้ง 7  ชนิด ดังนี ้
ดอกดารารัตน ์

ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรง
โปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและ
ประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์

นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพ่ือบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และ
ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารา
รัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซ้ึง โดยค าว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่
สูงสุด ค าว่า รัตน ์หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า  
ดอกกุหลาบ  

ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์
ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของ
ชาติ เพ่ือถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็น

กษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 
ดอกพุดตาน 

ดอกพุดตานเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความ
อุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเช่ือว่าเป็นไม้มงคลเพราะดอก
พุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียวกันซ่ึง
เปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่เร่ิมต้นเปรียบ
เหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่ง

แต้มขึ้นมาจนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่งร่วงโรยจาก
ไป เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้ง
สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ดอกลิลลี ่

ดอกลิลล่ีแสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับ
ดอกกุหลาบสีขาว อีกทั้งดอกลิลล่ีสีขาวยังแสดงออกถึง
ความซ่ือสัตย์และเทิดทูนด้วยอานุภาพแห่งความ
จงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและความส านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
ดอกกล้วยไม ้

ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก 
และความสงา่งามสมดงัพระมหากรุณาธิคุณใน การ
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ขจร
ขจายไปทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก 
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ดอกชบาทิพย์ 
ดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้ที่สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือสื่อถึงการ  
ดับสูญและความเป็นทิพย์และเพ่ือเป็นการถวายความอาลัยเป็น 
ครั้งสุดทา้ยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระผู้ทรงสถิตในดวงใจของประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร ์

ดอกชบาหน ู
ดอกชบาหนูเปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของพสกนิกร 
ทุกหมู่เหล่าเป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อมส่
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพระ 
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

เกร็ดความรู้ : เร่ืองพระจิตกาธานคืออะไร..และอยู่ส่วนไหนในพระเมรุมาศ?  
พระจิตกาธาน คือ เชิงตะกอน หรือฐานที่ท าขึ้นส าหรับเผาศพ เป็นค าที่ใช้ส าหรับ
พระเจ้าแผ่นดนิและพระบรมวงศานุวงศ ์ 
ประกอบด้วยแท่นฐานส าหรับเผาทรงสี่เหลี่ยม ภายในใส่ดินเสมอปากฐานส าหรับวาง
ฟืน ไม้จันทน์ พระจิตกาธาน มักประดับตกแต่งดว้ยกระดาษสีและเครื่องสด เช่น 
ดอกไม้ ใบไม้ ใบตอง หยวกกล้วย
และผลไม้บางชนิด เป็นต้น 
ส าหรับเป็นเครื่องกันไฟ  
ในการถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระ
จิตกาธานตั้งอยู่บนฐานชาลาชั้น
บนสุดภายในบุษบกองค์ประธาน   

http://welovethaiking.com 



ท่องเที่ยว.....สุขใจ  By Tar 

 
ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ ต้าร์มีที่ท่องเที่ยวมาแนะน า เดือนหน้ามีวันหยุดยาวพอดีแพลนเดินทางกันได้เลยจร้า  บรึ้ย ย ย ย ย 
 วันน้ีเราขอน าเสนอที่เที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ สุดๆ ไม่ไกลมากนัก “ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า” แคมป์ปิ้งริมอ่าง
เก็บน้ า ท่ามกลางธรรมชาติชายป่าเขาใหญ่ การเดินทางไปศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เดินทางจากกรุงเทพฯ 
ระยะทางรวมประมาณ 130 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกขวาไปทางจังหวัดนครราชสีมา (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 20 กม. 
กลับรถหน้าเทศบาลทับกวาง อีก 1 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 20 กม.  เราไปชมบรรยากาศกันเลยจร้าเรียกน้ าย่อยซะ
หน่อยยยย  ........  
 ระหว่างทางรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกใบหน่ึง เหมาะส าหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อนสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ
และธรรมชาติที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งช่วงน้ีป่าได้รับน้ าฝนยิ่งเขียวสดชื่น ทั้งต้นไม้ดอกไม้ สายลม แสงแดด เป๊ะปังอะไรเบอร์นัน้!! อิอ ิ...  
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายในร่มรื่นมี  “อ่างเก็บน้ าซับป่าว่าน” ขนาดใหญ่ ซ่ึงพื้นที่ด้านหน่ึงเปิดเป็นลานกางเต้นท์กว้าง  ถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศ
แบบใกล้ชิดธรรมชาติก็น่ีเลย เขามีเต้นท์บริการให้เช่า ถุงนอน เตาปิ้งย่าง ถ่านไม้ แถมมีร้านค้าสวัสดิการอีกด้วย แต่ถ้านักท่องเที่ยวจะเตรียม
เสบียงมาเองก็จะยิ่งดีกันไว้ก่อน ท าเมนู ชิลๆ ย่างบาบีคิว กินหมูย่าง ริมอ่างก้ชิลดีนะเอ่ออ อากาศเย็นๆ ฟินนนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมของท่ีนี่ ....... สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายส าหรับที่น่ี ตั้งแต่จัดอบรมสัมมนา เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาท้องฟ้า ดาราศาสตร์ 
น้ าตก ดูนก-ส่องสัตว์ ปั่นจักรยาน จากที่ท าการมีเส้นทางเดินป่าไปยังน้ าตกต่างๆ  ด้วยนะค่ะ และมีสิองสัตว์เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรด้วย 
 

 ส าหรับใครที่ไม่ชอบการกางเตน็ท์ ทางศนูย์ฯ มีบ้านพกัไว้ให้บริการ หลายแบบด้วยกนันะค่ะ  
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บรรยากาศดีทีเดียวเลย อากาศเย็นๆคง
จะฟินน ....แล้วพบกันฉบับหน้านะฮับบบ 





กิจกรรมร่วมสนุกประจ าเดือน  
 เดือนนี้อย่างทีทุ่กคนได้ทราบ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทางส านักพระราชวังจะได้จัดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9  จึงมีกจิกรรมมาให้พนกังานทกุคนได้มีส่วนร่วมใน
การร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่าน โดยเชิญชวนใหทุ้กคนเขียนถึงความ
ประทับใจที่มีตอ่พระองค์ท่าน มาคนละ ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่งมาที่แผนก HR หลังจากนัน้ทาง HR จะได้
รวบรวมน าไปตดิบอรด์กิจกรรมทีร่ะลกึของชาวซังโกะ ที่มีตอ่พระองค์ท่าน โดยจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการจบั
ฉลาก 3 ท่านและติดต่อขอรบัของรางวัลไดจ้าก HR ต่อไป 


