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ก.ล.ต. และ ตลท. เข้ า เยี ย มชมกิ จ การ ซั ง โกะฯ
เมื"อวันที" 20 กุมภาพันธ์ ทีผ" ่านมา คุณสิรวิ ภิ า สุพรรณธเนศ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พร้อมทัง คุณอํานวย จิรมหาโภคา ผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยกํากับบริษทั จดทะเบียน
และ คุณนงลักษณ์ นามวงษ์ รองผูอ้ าํ นวยการ ฝา่ ยสรรหาบริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะ
ได้เข้าเยีย" มชมกิจการของบริษทั ซังโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พร้อมรับฟงั รายงานความพร้อมก่อนออกโรด
โชว์ เพื"อเสนอขายหุน้ สามัญ

This story can fit 75-125
words.
Your headline is an important part of the newsletter
and should be considered
carefully.
In a few words, it should
accurately represent the
contents of the story and
draw readers into the story.
Develop the headline be-

รับเงินรางวัลไปแล้ว คนละ 3,000 บาท !!!!!!!!!
สําหรับ 4 สาว ทัง สวยและเก่ง แห่ง MC
ทีเ" ข้าร่วมโครงการ “เพิม" ประสิทธิภาพในการทํางาน”
โดยการทํางานแค่เพียง 4 คน แต่ได้ประสิทธิภาพเท่า 8 คน
ใครอยากได้รางวัลแบบนี
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท"ี คุณ
บิมC แผนกบุคคล เลยจ้า !!!!!
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ปี ที 1 ฉบับ ที 2
100 เรื อง น่ า รู้ ใ น ซั ง โกะฯ
1.

บริษทั ฯ เริม" ก่อตัง เมือ" มกราคม 2539 และเริม" ดําเนินการผลิต เมษายน 2540

2.

ั บนั ทีอ" ายุงานนานทีส" ุด (ไม่รวม Mr. Masami Katsumoto ผูก้ ่อตัง ฯ) คือ คุณสุจิตรา พิ ศาล (คุณตูน) AM เริม" งานตัง แต่ 15 กรกฎาคม
พนักงาน ปจจุ
2540

3.

ไพลิ น ศรีลา (น้ องอ้อม) FS เป็นพนักงาน ทีอ" ายุน้อยทีส" ุด โดยอายุครบ 18 ปีเมือ" วันที" 3 มกราคม ทีผ" ่านมา

4.

สมาชิกห้องเด็กดีของซังโกะฯ มีสมาชิกทีอ" ยู่มานานทีส" ุด คือ น้ องแตงโม

5.

คนทีท" าํ สถิติ ไม่เคยขาดงาน ไม่เคยลา ไม่เคยสายตลอดอายุงาน และเหลือวันพักร้อนสะสมมากทีส" ุด คือ คุณธงชัย แซ่แต้ (คุณธง) DI โดยทําได้
ต่อเนื"อง 13 ปี

6.

คนทีไ" ด้รบั การยอมรับว่ามีเสียงพูดตามธรรมชาติได้ดงั ทีส" ุด ฝา่ ยชาย คือ คุณณัฐชัย จะน้ อย (คุณณัฐ) DI ส่วนฝา่ ยหญิง คือ คุณวรรณภา ช้างเทศ
(เจ๊อ้วน) FS

7.

พนักงานทีม" เี งินสะสมในสหกรณ์ออมทรัพย์ซงั โกะ มากทีส" ุด คือ หรือ คุณวรรดี พรมจรรย์ (เจ๊หมํา0 )

8.

แผนกทีอ" ายุงานเฉลีย" ทีซ" งั โกะมากทีส" ุด คือ แผนก CSR โดยมีอายุงานเฉลีย" 10 ปี

9.

แผนกล่าสุดทีถ" ูกตัง ขึน คือ R&D หรือ แผนกวิจยั และพัฒนา
10.

ั บนั ครอบครัวซังโกะมีสมาชิกทัง สิน 449 คน (ข้อมูล ณ วันที" 26 กุมภาพันธ์ 2556)
ปจจุ

ทายซิ ....ใครเอ่ ย ??????

ติดตาม เรือ" งที" 11-20 ได้ในจดหมายข่าวฉบับหน้า

ส่งคําตอบชิงรางวัลได้ทีแผนกบุคคล
ภายในวันที 10 มีนาคมนี$
จํากัดผูโ้ ชคดี 5 ท่าน เท่านั$น

4 วิธีการ แกคอเคล็ด ขัดยอก

1. บีบนวดคลายกล้ามเนือ บนแนวของกล้ามเนือทีร" สู้ กึ ปวดเมือ" ย หรือนอนราบ
เพือ" ให้กล้ามเนือคอได้พกั
2. ใช้กระเป๋านําร้อนหรือผ้าชุบนําอุ่น ประคบบริเวณกล้ามเนือต้นคอทีเ" คล็ด ทิง ไว้
ประมาณ 20-30 นาที แล้วนวดเบาๆ บริเวณคอ เพือ" ให้กล้ามเนือคลายตัว
3. ใช้มอื ช่วยดัน ศีรษะไปในทิศทางทีเ" กิดอาการตึงช้าๆ จนรูส้ กึ ตึงเล็กน้อย ดัน
ค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาที ทําซํา 5-10 ครัง จนรูส้ กึ ว่าอาการทุเลาลง
4. ถ้าลอง 3 วิธแี รก รับประทาน ยาจําพวกคลายกล้ามเนือ คลายเส้นประสาท
เพือ" ช่วยให้อาการดีขนึ วิธี
วิธงี า่ ยๆลองทําดูนะคะ ได้ผล
ยังไงบอกกันบ้างนะคะ
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“บริษัท sanko มุ่งมันจะบริหารงานและผลิตสิ นค้ า ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพือ ความเป็ น
ธรรม ความโปร่ งใส ต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย สั งคม และสิ งแวดล้อม”
บ ริ ษั ท ซั ง โ ก ะ ไ ด ค า ซ ติ$ ง ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จํา กั ด ( ม ห า ช น )
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
3/14 ม. 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120

10 วิธีเลิกเหล้า
1.

โทรศัพท์ : 038-961877-80
โทรสาร : 038-961876, 038-961624

2.

รายชือผู้โชคดีจากการตอบคําถาม
SDT News ฉบับที 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3.

คุณธิ ดา MT
คุณนพพร DI
คุณวิมล DI
คุณอิ ทธิ พงษ์ FS
คุณวัชรี พร FS
คุณปิ ยมาศ FS
คุณวรรณภา FS
คุณสมใจ FS
คุณลัดดา FS
คุณสุริยา MT
คุณไกร MT
คุณชัยทวี MT
คุณราชัน MT
คุณศิรินภา FS
คุณรําพึง FS

4.

5.

ติดต่ อรั บรางวัลที% แผนกบุคคล ระหว่ างวันที%
5-10 มีนาคม นี * เท่ านั*น
ทีป
่ รึกษา
คุณ Masami Katsumoto
คุณรัฐวัฒน ศุขสายชล
คุณพิมพร ชากิจดี
บรรรณาธิการ
นางสาวเนาวรัตน บุตรเรียง (เนาว)
กองบรรณาธิการ
นางสาวเพ็ญอาภา บุญมาดี (ปาน)
น)
นางสาวเสาวรส คําไพรินทร (ตา)
แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือติดตอบก.
บก.
hr02@sankothai.net
หรือ เบอรภายใน Ext. 131

8.
9.
10.

ตังใจจริง การเลิกเหล้าไม่ใช่เรื องยาก ถ้ามีความตั$งใจ
ความสําเร็ จย่อมไม่ไกลเกินเอื$อม
ตังเป้ าว่ าจะเลิกเหล้ าเพือ ใคร เพราะเหตุใด เช่น เพือพ่อ
แม่ เพือครอบครัว เพือคนรัก เพือลูก หรื อ เพือตัวเอง
เป็ นต้น
หยุดทันที! คนทีมีแนวคิดว่าเพียงแค่ดืมเพือความสนุกสนานหรื อต้องการเข้าสังคม เมือ
ตั$งใจทีจะเลิกเหล้า ก็ตอ้ งพยายามหักห้ามใจ และหยุดดืมทันที
ปรับเปลีย นนิสัยการดืม สําหรับคนทีเคยดืมเหล้าเป็ นประจําอาจเลิกทันทีได้ยาก ให้
ลองใช้วธิ ี ดืมเหล้าพร้อมกับการรับประทานอาหาร หรื อ ดืมนํ$าเปล่าควบคูไ่ ปด้วย
ระหว่างการดืมเหล้า หรื อเปลียนขนาดของแก้วให้เล็กลง
ตังเป้ าว่ าจะลดปริมาณการดืม เช่น จากทีเคยดืมวันละ 8 แก้ว ก็อาจจะลดปริ มาณการดืม
ลงไปเรื อยๆ จนเหลือวันละ 1 แก้ว และไม่ดืมเลยแม้แต่แก้ว
เดียวในทีสุด
6.
หลีกเลีย งความเสียงต่ างๆ ทีจะทําให้เราอยากดืม
เช่น สถานการณ์ สถานที โอกาส หรื อ อารมณ์
7.
เมือ มีเวลาว่ าง ให้ ทาํ กิจกรรมอืน ทีส ร้ างสรรค์ แทน
การดืม สังสรรค์ เช่น ออกกําลังกาย - เล่นกีฬา อ่านหนังสื อ
ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ เป็ นต้น
ฝึ กปฏิเสธให้ เด็ดขาด ถ้าถูกคะยั$นคะยอ เช่น " หมอห้ามดืม , ไม่วา่ งต้องไปทําธุระ
ฯลฯ..."
หาทีพ งึ ทางใจรวมถึงหากําลังใจจากคนรอบข้ าง
ปรึกษาหน่ วยงานช่ วยเหลือ หากไม่สามารถเลิกเหล้าด้วยตัวเองควรปรึ กษาหน่วยงาน
ช่วยเหลือดังต่อไปนี$
•
สายด่วนยาเสพติด สถานธัญรักษ์
กรมการแพทย์ โทร: 1165
•
สายด่วนเลิกเหล้า ศูนย์ปรึ กษาปัญหา
สุรา โทร: 1413
•
โรงพยาบาลและสํานักงาน สาธารณสุข
จังหวัดทัว ประเทศ

