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มีอะไรข้ างใน

ซั งโกะร่ ว มใจ ลดใช้ พ ลังงาน

• ค่าไฟซังโกะ ปี 55

เนื่ องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รก
ั ษ ์พลังงาน (พพ.) ได ้มี
่
หนังสือแจ ้งมาทีซังโกะฯ
ว่า วันที่ 5 - 14 เมษายนนี ้ แหล่งผลิตก๊าซยานาดา
ในเมียนมาร ์ได ้หยุดจ่ายก๊าซให ้กับโรงไฟฟ้ าในประเทศไทย
จึงขอให ้ร่วมมือปิ ด
่
่
อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีไม่จาํ เป็ น
ซึงจะเป็ นการลดการใช ้
พลังงาน และลดต ้นทุนของซังโกะฯ ได ้อีกด ้วย

• ทําไมต้องเข้าตลาดหุ ้น ? (ต่อ)
• 100 เรื# อง น่ารู้ใน ซังโกะฯ (3)
• วิธีประหยัดไฟฟ้ า
• ตอบคําถามชิงรางวัล

ช่วยประหยัดไฟ ลดค่าใช ้จ่าย
ลดต ้นทุน กําไรเพิ่มขึน้
โบนัสมากขึน้

ค่าไฟฟ้า ซงั โกะ ปี 55
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ทํา ไมต้ อ งเข้ า ตลาดหุ้ น ? (ต่ อ จากฉบั บที# แล้ ว )
จากฉบับที่แลวไดพูดถึงวิธีการระดมทุนในตลาดหุน

และทิ้งทายไววา

การระดมทุน

เปนวิธีการที่ทําใหพวกเราไดเปนเจาของแลว พวกเราสวนใหญจะไมไดจับจองเปนเจาของหุน
ดวย แตยังสิ่งที่พวกเราจะไดรับก็คือ ความมั่นคง
ปฏิเสธไมไดวากลไกการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยฯ และบรรดาผูถือหุน จากที่
เคยเปนบริษัทธรรมดาๆ

เมื่อกาวเขาสูความเปนสากลตองปรับวิธีการบริหารองคกรใหเปนมือ

อาชีพมากขึ้นดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

โปรงใสสามารถตรวจสอบได

อันจะสงผล

ในทางที่ดีตอความนาเชื่อถือใหกับคูเจรจาการคาทั้งในและตางประเทศ นั่นแสดงใหเห็นวา ความคาดหวังอีกประการหนึ่งของบริษัท
ฯ ที่เขาตลาดฯ ก็คือ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
เมื่อบริษัทฯ เติบโตขึ้น มั่นคงขึ้น และการันตีความสําเร็จในอนาคตดวยการเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย MAI แลว พวก
เราพนักงานของซังโกะซึ่งเปนกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหบริษัทฯ กาวหนาก็ตองเตรียมตัวที่จะเติบโตไปพรอมๆ กับบริษัทฯ สิ่งที่
พวกเราจะไดรับนั้นก็จะตามมา ไมวาจะเปน ความมั่นคงในเรื่องการจางงาน คาตอบแทนที่ดีขึ้น รวมถึงสวัสดิการ และความเปนอยูที่
ดีขึ้น ซึ่งจะสอดคลองกับยอดขายและผลกําไรที่จะเพิ่มขึ้น

100 เรื่อ ง นา รูใ น ซัง โกะฯ ( 3 )
21.

“ซังโกะ” เป็ นภาษาญี#ปุ่น แปลว่า “สามคน” หรื อ “สามสหาย”

22.

ค่าไฟของซังโกะ ปี 55 ทั7งหมด 15,737,419.43 บาท (สิ บห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื#นเจ็ดพันสี# ร้อยสิ บเก้าบาทสี#
สิ บสามสตางค์) คิดเป็ นเฉลี#ย เดือนละ 1,311,451.62 บาท โอ้โห....ถ้าประหยัดไฟได้ เราจะได้โบนัสเพิ#ม
ขนาดไหนเนี#ย!!!!!!!!!!!!!!!

23.

พนักงานคนแรก ของแผนก FS คือ คุณลัดดา นาคภูมิ (ป้อม)

24.

อาคาร Learning Center (ตึกรถบัส) เปิ ดเมื#อวันที# 16 กันยายน 2554

25.

พนักงาน DI ที#อายุงานมากที#สุดคือ คุณวีรชาติ เที#ยงแท้ (พีเ# ล็ก) เริ# มงานตั7งแต่วนั ที# 15 พฤษภาคม 2541

26.

ส่ วนพนักงาน QC ที#อยูม่ านานที#สุด คือ คุณสมจิตร ขําดี (พีแ# มว) เริ# มงานตั7งแต่วนั ที# 27 พฤศจิกายน 2541

27.

ก่อนที#คุณรุ จิรัตน์ สราญฤทธิชัย (พีต# ่ าย) จะมาทํางานที#ซงั โกะ เคยเป็ นอาจารย์สอนวิชา ฟิ สิ กส์ เคมี และ ชีวะ

28.

คุณอนันต์ ตั@งสุ นทรธรรม (คุณนันต์ ) เป็ นคนที#รักสุ นขั มาก เลี7ยงไว้จาํ นวนมาก และทําห้องแอร์ไว้ให้สุนขั อยู่
29.

เห็นหน้าละอ่อนอย่างงี7แต่ได้ข่าวว่า คุณอภิพล ชาครียวนิช (อันA IT) มีงานอดิเรก

คือ ขับบิVกไบค์ CB 400
30.

เชื#อหรื อไม่ คุณเสาวรส คําไพรินทร์ (ต้ า PN) เคยรับจ๊อบเป็ นสาวน้อยตกนํ7ามา

ก่อน @_@
ติดตาม 31-40 ได้ในฉบับหน้า
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วิธีประหยัดไฟฟ้าทําง่ายๆ ในโรงงาน
ถ้าอยู ่หอ้ งแอร ์
•
•

้ จะไม่
่
ปิ ดแอร ์ทุกครังที
อยู่ในห ้องเกิน 30 นาที
้ ณหภูมิที่ 25 องศา อุณหภูมิทีเพิ
่ มขึ
่ น้ 1 องศา ต ้องใช ้พลังงานเพิมขึ
่ นร
้ ้อยละ 5
ตังอุ
-10

•
•
•

่
่ ดตังเครื
้
่
้ เปิ
่ ดเครืองปรั
่
ไม่ควรปล่อยให ้มีความเย็นรัวไหลจากห
้องทีติ
องปรั
บอากาศ และปิ ดประตูห ้องทุกครังที
บอากาศ
่
่
่
่
่
่
ลดและหลีกเลียงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอืนใดทีไม่จาํ เป็ นต ้องใช ้งานในห ้องทีมีเครืองปรับอากาศ เพือลดการสูญเสีย และใช ้
พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
่ นสาดป้ องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร ้อนตามหลังคาและฝาผนังเพือไม่
่ ให ้เครืองปรั
่
ใช ้มูลีกั
บอากาศ
ทํางานหนักเกินไป

ช่วยกันดู และต้นไม้ และต้นหญ้าในโรงงาน
•
•

่
ต ้นไมร้ อบๆ อาคาร เพราะต ้นไมข
้ นาดใหญ่ 1 ต ้น ให ้ความเย็นเท่ากับแอร ์ 1 เครือง
่ วยลดความร ้อนและเพิมความชื
่
้ ้กับดิน จะทําใหบ้ ้านเย็น ไม่จาํ เป็ นต ้องเปิ ดแอร ์
ปลูกพืชคลุมดิน เพือช่
นให

เย็นจนเกินไป

่ั
หลอดไฟ มีติดอยู ่ทวไปในโรงงาน
ช่วยกันดู หน่ อยว่า
•

ใช ้หลอดไฟประหยัดพลังงานแล ้วหรือยัง ใช ้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ ้วน ใช ้หลอดตะเกียบแทน

หลอดไส ้ หรือใช ้หลอดคอมแพคท ์ฟลูออเรสเซนต ์
ควรใช ้บัลลาสต ์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต ์อิเล็กโทรนิ กคู่กบ
ั หลอดผอมจอม
่
ประหยัด เพิมประสิทธิภาพได ้อีกมาก
่ วยให ้แสงสว่างจากหลอดไฟ กระจายได ้อย่างเต็ม
ควรใช ้แผ่นสะท ้อนแสงในห ้องต่างๆ เพือช่
•

•

•

ประสิทธิภาพ
่ าความสะอาดหลอดไฟ ช่วยเพิมแสงสว่
่
หมันทํ
างได ้
่ วต
่ าเป็ นต ้องเปิ ดทิงไว
้ ้ทังคื
้ น ไม่ว่าจะเป็ นในบ ้านหรือข ้างนอก
ใช ้หลอดไฟทีมี
ั ต ์ตํา่ สําหรับบริเวณทีจํ
่ ด เช่น กระจก
ใช ้แสงสว่างจากธรรมชาติให ้มากทีสุ

•

่ ่ งในบริเวณทีมี
่ ความต ้องการใช ้แสงสว่างน้อย หรือบริเวณทีมี
่ แสงสว่างพอเพียงแล ้ว
ถอดหลอดไฟออกครึงหนึ

•
•

คอมพิวเตอร ์
่ นลงด
้
ไม่ควรปรับจอคอมพิวเตอร ์ให ้สว่างเกินไป เพราะเปลืองไฟและทําใหอ้ ายุเครืองสั
้วย
้
้
่
่
•
อย่าเปิ ดคอมพิวเตอร ์ทิงไว ้ถ ้าไม่ใช ้งาน ติดตังระบบลดกระแสไฟฟ้ าเข ้าเครืองเมือพักการทํางาน จะประหยัด
ไฟได ้ร ้อยละ 35-40 และถ ้าหากปิ ดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช ้งาน จะประหยัดไฟได ้ร ้อยละ 60

•

่
อะไรไม่ใช้กป
็ ิ ด ถอด เลี่ยง เพือความประหยั
ดจ้า!!!!
•

้
๊
้ อด อย่าเสียบไฟไว ้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะนอกจากจะไม่ประหยัดพลังงานแล ้วยัง
กาต ้มนํ าไฟฟ้
า ต ้องดึงปลักออกทั
นทีเมื่อนํ าเดื
อาจทําให ้เกิดไฟไหมไ้ ด ้

•
•

้ น้ ทําให ้เกิดการสินเปลื
้
แยกสวิตช ์ไฟออกจากกัน ให ้สามารถเปิ ดปิ ดได ้เฉพาะจุด ไม่ใช ้ปุ่ มเดียวเปิ ดปิ ดทังชั
องและสูญเปล่า
่
้
่
้
หลีกเลียงการติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีต ้องมีการปล่อยความร ้อน เช่น กาต ้มนํ า

•

่ แอร ์
หมอ้ หุงต ้ม ไว ้ในห ้องทีมี
่
ปิ ดไฟ ปิ ดเครืองปรั
บอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ไม่จาํ เป็ นเวลา 12.00-13.00
น. และปิ ดแอร ์ก่อนเวลาเลิกใช ้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ

•

่
ปิ ดสวิตช ์ไฟ และเครืองใช
้ไฟฟ้ าทุกชนิ ดเมื่อเลิกใช ้งาน สร ้างให ้เป็ นนิ สยั ในการดับ
้ ออกจากห
่
ไฟทุกครังที
้อง

ที่ปรึกษา

SANKO DIECASTING (THAILAND) PLC.

คุณ Masami Katsumoto
คุณรัฐวัฒน ศุขสายชล
คุณพิมพร ชากิจดี

Rojana Industrial Park
3/14 Moo.2
Tambon Nongbua, Amphur Bankhai,
Rayong 21120

บรรรณาธิการ
เนาวรัตน บุตรเรียง

Phone: +663-896-1877-80, +6689813-6786, +668-9813-6811
Fax: +663-8962-091, +663-8961-876
http://www.sankothai.net

กองบรรณาธิการ
พงศพริ ัชย เสนากลาง
เพ็ญอาภา บุญมาดี
เสาวรส คําไพรินทร

“บริ ษัท sanko มุ่งมันจะบริ หารงานและผลิต
สิ นค้ า ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล เพือความเป็ น

แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

ธรรม ความโปร่ งใส ต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

หรือติดตอบก.

สั งคม และสิ งแวดล้ อม”

hr02@sankothai.net
หรือ เบอรภายใน Ext. 131

ทายหน่ อ ยซิ อะไรบ้ า งที#อันตราย

รายชือ ผูโ้ ชคดี จากฉบับทีแ ล้ว
1.

พงษ์ชยั นกเชิดชู FS

2.

วัชรีพร ประสบรัตน์ FS

3.

อรวรรณ พิทกั ษ์กุลอําไพ FS

4.

เบญจมาพร อินทร์สวุ รรณ FS

5.

เนตรวิมล ไชยโอชะ AC
ติดต่อรับรางวัลระหว่างวันที 
5-10 มี.ค. นี8ค๊า....

่ คุ
่ ณเห็นในรูปภาพว่า อันตราย หรือ เสียงจะเกิ
่
่
เขียนสิงที
ดอันตราย หรือ อาจเกิดอุบต
ั ิเหตุ อย่างน้อย 1 เรือง
่
ส่งคําตอบ ทีแผนกบุ
คคล ภายในวันที่ 10 เมษายนนี ้ เท่านั้น
จํากัดผูโชคดี
้
5 รางวัล เท่านั้น!!!!

