
นายชนิตร ชาญชยัณรงค์ ผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ+ง (ประเทศไทย) (SANKO) จะเขา้จด
ทะเบยีนและเริ5มซื+อขายในตลาดหลกัทรพัย์ mai ในวนัที5 9 พฤษภาคม 2556 นี+ โดย SANKO ดําเนินธุรกจิผลติชิ+นส่วนอลูมเินียมและสงักะสฉีีดขึ+นรูปตาม
คําสั 5งซื+อของลูกค้าด้วยแม่พิมพ์ฉีดหล่อความดนัสูง (High-Pressure Diecasting หรอื HPDC) ที5สามารถผลิตชิ+นงานได้หลากหลายรองรบัลูกค้าในกลุ่ม
อตุสาหกรรมต่าง ๆ 

SANKO เป็นผู้ผลิตชิ+นส่วนให้กบัอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นหลกั โดยผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ ชิ+นส่วนของชุดกําเนิดไฟฟ้า
กระแสสลบั สตารท์เตอร ์ชิ+นส่วนระบบคลตัช ์ระบบเกยีรอ์ตัโนมตั ิเป็นตน้ 

นอกจากนี+บรษิทัยงัไดม้กีารออกแบบสายการผลติใหม้คีวามยดืหยุ่นเพื5อขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มอตุสาหกรรมเครื5องใชไ้ฟฟ้าและเครื5องจกัรกล
เกษตรมากยิ5งขึ+น โดยผลติภณัฑห์ลกัไดแ้ก่ ชิ+นส่วนประกอบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ชิ+นส่วนประกอบกลอ้งถ่ายวดิโีอ ชิ+นส่วนประกอบเครื5องตดัหญ้า ชิ+นส่วน
ประกอบรถแทรกเตอร ์เป็นตน้ 

ทั +งนี+บรษิทัวางเป้าหมายในการดําเนินธรุกจิเป็นผูผ้ลติชิ+นส่วนยานยนต์ที5มคีุณภาพ เป็นที5ยอมรบัของลูกค้า สามารถส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ได้
ภายในระยะเวลาที5กําหนด เพื5อสรา้งความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 

SANKO มทีนุชาํระแลว้ 110 ลา้นบาท มมีลูค่าที5ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุน้สามญัเดมิ 176 ล้านหุน้และ หุน้สามญัเพิ5มทุน 44 ล้าน
หุน้ โดยบรษิทัเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั 5วไปครั +งแรก (IPO) จาํนวน 44 ลา้นหุน้ เมื5อวนัที5 29 - 30 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2556 ในราคาหุน้ละ 1.30 
บาท คดิเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 57.2 ล้านบาท โดยมบีรษิัทหลกัทรพัย์ โนมูระ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) เป็นที5ปรกึษาทางการเงนิและผู้จดัการการจดั
จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ5มทนุ 

นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล รองประธานเจา้หน้าที5บรหิาร SANKO กล่าวว่า บรษิทัจะนําเงนิที5ระดมทุนได้ในครั +งนี+ไปขยายพื+นที5โรงงานและตดิตั +ง
เครื5องจกัรใหม่ เพื5อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหห้ลากหลายมากยิ5งขึ+น โดยบรษิทัวางเป้าหมายใหม้อีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื5องตามอตัราการ
เตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย 

ทั +งนี+หลงั IPO ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ SANKO 3 รายแรก ได้แก่ กลุ่มปิ5นทอง ถอืหุ้น 40.28% กลุ่มบรษิทั วเีน็ท แคปปิตอล จํากดั ถอืหุน้ 22.36% 
และ กลุ่มนายมาซาม ิคตัซูโมโต ถอืหุน้ 17.00% ราคา IPO ของ SANKO ในราคาหุน้ละ 1.30 บาท ตามขอ้มลูที5ระบุไว้ในหนังสอืชี+ชวน มอีตัราส่วนราคาต่อ
กําไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E Ratio) 14.83 เทา่ โดยคํานวณจากกําไรสุทธต่ิอหุน้ 4 ไตรมาสที5ผา่นมา (1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2555) ซึ5งเทา่กบั 19.28 ลา้นบาท 
หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั +งหมดของบรษิทัหลงัจากการเสนอขายหุน้ในครั +งนี+ (Fully diluted) ซึ5งเทา่กบั 220 ลา้นหุน้ คดิเป็นกําไรสุทธเิท่ากบั 0.09 บาทต่อ
หุน้ 

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลไมน้่อยกว่า 30% ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และทุนสํารองต่างๆ ทั +งหมดแล้ว ซึ5งการจ่ายเงนิปนั
ผลนั +นจะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธรุกจิ ความจาํเป็น ความเหมาะสมอื5นใดในอนาคต และปจัจยัอื5นๆ ที5
เกี5ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ตามที5คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม 

SANKO พรอ้มซื�อขายในตลาดหลกัทรพัย ์MAI เป็นรายที" 5  
ในวนัที" 9 พฤษภาคมนี� 

 ESOP (Employee Stock Option Plan) คอื ใบสาํคญัแสดงสทิธิที%จะซื)อหุน้ในราคาที%กาํหนด โดยออกใหก้บัผูบ้ริหาร คณะกรรมการ 
และพนกังานของบริษทั เพื%อเป็นค่าตอบแทนพเิศษ และเพิ%มแรงจูงใจใหพ้นกังาน โดยการทาํใหผ้ลตอบแทนจากการทาํงานมส่ีวนสมัพนัธก์บัราคาหุน้ของบริษทัดว้ย 
กลา่วคอื หากราคาหุน้เพิ%มขึ)น พวกเขาสามารถใชส้ทิธิซื)อหุน้ไดท้ี%ราคาเดมิ ทาํใหพ้วกเขาไดก้าํไรจากส่วนต่างดงักลา่ว 

 ดงันั)น พนกังานที%ไดร้บั ESOP จงึไดร้บัความรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของกจิการ แทนความรูส้กึของการเป็นเพยีงพนกังานที%ไดร้บัแต่เงนิเดอืนอย่างเดยีว 
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ESOP คือ อะไร 
บริ ษัท  ซั งโกะ  ไดคาซติ�ง  (ประเทศไทย)  จํ า กัด  (มหาชน) 

 

15 พ.ค. 56 

ที�มา : http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/13918-sanko-mai-9.html 



           การดทีูวีของคุณ เชื�อหรือไมว่่า สามารถบ่งบอกนิสยัของคุณได้  หรือลองสงัเกตคนข้าง ๆ 
ดซิูว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรตอนดูทีวีคุณอาจรู้จกัเขามากขึ(นกไ็ด้นะ 
เปลี�ยนช่องบ่อย ๆ 
           เป็นคนที	มคีวามทะเยอทะยานสงู มกัจะตั �งความหวงัไว ้และพยายามทาํใหส้าํเรจ็เสมอ ชอบแสวงหาสิ	งใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
รกัความกา้วหน้า มกัจะใฝห่าความรูใ้ส่ตวัเพื	อพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 
วางแผนดูทีวีไว้แน่นอน 
           เป็นคนจดัวางระบบชวีติไวอ้ย่างด ีมคีวามสามารถในการวางแผนและดาํเนินธุรกจิ มกัจะประสบความสาํเรจ็อย่างสงู เพราะเป็นคนที	มคีวามพยายาม ไม่ยอมแพอ้ะไรง่าย ๆ 
เมื	อทาํอะไรผดิพลาดกจ็ะคดิวา่สิ	งนั �นคอืบทเรยีน ไม่เกบ็เอามาทาํใหต้นเองทอ้แท ้
ดอูยู่ช่องเดียว 
           ถา้เป็นคนที	ดชูอ่งไหนแลว้ กจ็ะไม่ยอมเปลี	ยนไปชอ่งอื	น แมว้า่คนที	นั 	งอยู่ดว้ยตอ้งการเปลี	ยนชอ่งบ้าง คนแบบนี�เมื	อตั �งใจทาํอะไรแลว้ตอ้งทาํใหไ้ด้ จะตั �งเป้าหมายไวส้งูเสมอ 
และพยายามทาํทุกอย่างเพื	อใหเ้ป้าหมายนั �นสาํเรจ็ ไม่ยอมใหส้ิ	งใดมาขดัขวาง 
ชอบดเูกมโชว ์
           เป็นคนค่อนขา้งขี�เหงา จะมคีวามอบอุน่และมคีวามสุขเป็นพเิศษ เมื	อไดอ้ยู่ในวงลอ้มของเพื	อน ๆ และไดค้บหาสมาคมกบัคนอื	น ๆ เป็นคนชอบเล่นกฬีา 
ชอบกจิกรรมที	มคีวามเคลื	อนไหว มนุษยสมัพนัธด์แีละเขา้ไดก้บัทุกคน 

กินขนมจุบจิบและดูทีวีไปด้วย 
           เวลาที	ดทูวีคีอืเวลาแห่งความสุขของคนประเภทนี� สมัพนัธภาพกบับุคคลอื	นคอืสิ	งสําคญัที	ชวีติขาดไม่ได ้
มกัจะใส่ใจความรูส้กึของเพื	อนบ้านและเพื	อนฝงูเสมอ ชอบไปงานสงัสรรค ์เรยีกไดว้า่ความสุขที	ยิ	งใหญ่ 
อยู่ที	ความสมัพนัธท์ี	มต่ีอสิ	งแวดลอ้มนั 	นเอง 
ชอบดขู่าวและสารคดี 
           การตดัสนิใจต่าง ๆ ในชวีติของคนประเภทนี� มกัจะหาคาํตอบจากสมองมากกวา่หวัใจ เป็นคนที	ไม่เคยยอมใหอ้ารมณ์ต่าง ๆ 
มาเป็นนายตนเอง ชอบเสาะหาความจรงิ ชอบรวบรวมความรูต่้าง ๆ ใส่สมองเพราะทาํให้ตนเองมคีุณค่ามากยิ	งขึ�น 
และเป็นคนที	ค่อนขา้งจรงิจงักบัชวีติ 
 
 

ชอบดทีูวีบนเตียงนอน 
           คนประเภทนี�ชอบใชก้ารดูทวี ีเป็นสิ	งคลายเครยีดจากชวีติประจาํวนั เป็นคนที	สบาย ๆ ไม่เรื	องมาก บางครั �งกช็อบทาํงานบนเตยีงและดทูวีไีปดว้ย 
เพื	อที	จะไม่ตอ้งเครยีดกบังานที	ทาํมากนกั ชอบเดนิทางท่องเที	ยวและเสาะหาขอ้มลูใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการดทีูวี 
           คนประเภทนี�มคีวามสุขที	จะ อยู่ท่ามกลางเพื	อนฝงู และรูส้กึอบอุ่นที	ไดอ้ยู่กบัครอบครวั ชอบทาํใหต้วัเองตื	นเตน้มชีวีติชวีา รายการทวีแีละขา่วสารขอ้มลูต่าง ๆ 
จะชว่ยใหรู้ส้กึกระฉบักระเฉงอยู่เสมอ มกัจะชอบเปิดทวีทีิ�งไวแ้มว้า่จะไม่ไดดู้ แค่ไดย้นิเสยีงกย็งัด ีในระหวา่งที	ทาํงานต่าง ๆ ในบา้น 

 
ที	มา : http://horoscope.kapook.com/view50200.html 

ทายนิสยัจากการดูทีวี  
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31. แชมป์ประกวดร้องเพลงซงัโกะปี 55 คุณเบญจมาพร (นิด FS) ก่อนจะมาทาํงานที�ซงัโกะ เป็นนกัร้องวงโปงลาง มาก่อน 

32. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยซ์งัโกะ มีทั�งหมด 314 คน (ณ วนัที� 30 เมษายน 2556) 

33. SANKO เริ�มซื6อขายในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ในวนัที. 9 พฤษภาคม 2556 

34. รางวลัใหญ่ ของงานปีใหม ่ทั6งในปี 55 และ 56 ตกเป็นของพนักงานแผนก DI ทั6ง 2 ปี 

35. พนกังานที�ตวัเล็กที�สุดในซงัโกะ คือ คุณบุหา ใจรัตน์ (เลก็ MC) 

36. Mr. Masami Katsumoto (นาย) และ Mr. Shigehiro Katsumoto (น้องนาย) เป็นฝาแฝดกนั 

37. บริเวณอาคาร Learning Center (ตึกรถบัส)  ในปัจจุบนั เคยเป็นโรงอาหารมาก่อน 

38. ปัจจุบนั บริเวณสวนหยอ่มขา้งร้านกาแฟ มีกระต่ายอยู่ 4 ตัว เป็นตัวผู้ 2 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว 

39. ปัจจุบนัซงัโกะฯ มีรถส่งสินคา้ทั�งหมด 6 คนั 

40. มีคนบอกวา่ คุณภทัรพร ตั�งกลชาญ (เชอร์รี. เลขาฯ) หนา้ตาเหมือนสติEกเกอร์ใน Line  ====>>>>> 

100 เรื่อง นารูใน ซังโกะฯ (4 )  



ข่าวใหม.่..ข่าวรอ้น..มาแลว้จา้ไดก้ฤษเ์ปิดตวัคอลมัภใ์หมเ่สยีทชีาว“CSR-Corner”ขอรายงานตวั..เจา้ค่า.... 
   หลายคนคง “”งง” กบัคาํว่า “ซเีอสอาร ์(CSR)” อย่างนั)น เรามาทาํความรูจ้กัและเขา้ใจ กบั คาํว่า ซเีอสอาร”์ ก่อนนะคะ      

 “ซเีอสอาร(์CSR)”  เป็นคาํย่อจากภาษาองักฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษทั
บริบาล หมายถงึ การดําเนินกจิกรรมภายในและภายนอกองคก์ร ที�คํานึงถึงผลกระทบต่อสงัคมทั$งในองคก์รและในระดบัใกล ้
และไกล ดว้ยการใชท้รพัยากรที�มีอยู่ในองคก์รหรอืทรพัยากรจากภายนอกองคก์ร ในอนัที�จะทําใหอ้ยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างเป็นปกติสุข 
      หากพจิารณาแยกเป็นรายคาํศพัท ์มรีายละเอยีด ดงันี)  

คาํว่า Corporate มุง่หมายถงึกิจการที%ดาํเนินไปเพื%อแสวงหาผลกาํไร(หมายรวมถงึองคก์รประเภทอื%นไดด้ว้ย)  
คาํว่า Social ในที%นี)  มุง่หมายถงึกลุม่คนที%มคีวามสมัพนัธก์นัหรือมวีถิร่ีวมกนัท ั)งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถงึสิ%งมชีวีติอื%นและสิ%งแวดลอ้มที%อยู่ราย

รอบประกอบ  
และ คาํว่า Responsibility มุง่หมายถงึการยอมรบัท ั)งผลที%ไม่ดแีละผลที%ดใีนกิจการที%ไดท้าํลงไปหรือที%อยู่ในความดูแลของกิจการนั)นๆ ตลอดจนการ

รบัภาระหรือเป็นธุระดาํเนินการป้องกนัและปรบัปรุงแกไ้ขผลที%ไมด่ ีรวมถงึการสรา้งสรรคแ์ละบาํรุงรกัษาผลที%ดซีึ%งส่งกระทบไปยงัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ 
ประโยชน์ของซีเอสอาร ์ 
      องคก์รที%นาํแนวคิดซเีอสอารไ์ปปฏบิตัิ จะเกิดผลลพัธท์ ั)งในส่วนรูปธรรมที%จบัตอ้งได ้
(Tangible) และในส่วนนามธรรมที%จบัตอ้งไมไ่ด ้(Intangible) จากผูท้ี%อยู่ในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถ้อื
หุน้และพนกังาน และจากผูท้ี%มส่ีวนเกี%ยวขอ้งกบัองคก์รโดยตรงและโดยออ้ม ดงันี) 
 ประโยชน์ที�เป็นรูปธรรม 
 ในแงข่องผูถ้อืหุน้หรอืเจา้ของกจิการ : ราคาหุน้มเีสถยีรภาพและมส่ีวนล ํ )ามลูค่าหุน้ใน
อตัราที%สูงกว่าเกณฑเ์ฉลี%ย เนื%องจากเป็นที%ตอ้งการของนกัลงทุน ปจัจบุนั เมด็เงนิลงทุนในธุรกิจที%
มซีเีอสอาร ์ซึ%งเรียกกนัเฉพาะว่า SRI (Social Responsibility Investing) นั)น มมีลูค่าเกิน 2 
ลา้นลา้นเหรียญ และมแีนวโนม้เพิ%มมากขึ)นเรื%อยๆ เป็นโอกาสที%องคก์รสามารถเขา้ถงึแหลง่ทุนได ้
เพิ%มมากขึ)น ซึ%งจะทาํใหต้น้ทุนทางการเงนิมแีนวโนม้ที%ตํ %ากว่าเกณฑป์กติของ
ตลาด 
 ในแงข่องพนกังาน เกิดความภาคภมูใิจในการทาํงานร่วมกบัองคก์ร 
ไดร้บัความสุขจากการปฏบิตัิงานในหนา้ที% นอกเหนือจากผลตอบแทนในรูปตวัเงนิ ทาํใหอ้งคก์รสามารถที%จะรกัษาพนกังานที%มคีวามสามารถไว ้และในขณะเดียวกนั 
ก็สามารถที%จะชกัชวนบุคลากรที%มคุีณภาพและเป็นที%ตอ้งการ ใหเ้ขา้มาทาํงานกบัองคก์รได ้
 ในแงข่ององคก์รสามารถสรา้งรายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดเพิ%มขึ)น จากการที%ลูกคา้พจิารณาเลอืกซื)อสนิคา้และบริการจากองคก์รที%มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และไมท่าํลายสิ%งแวดลอ้ม และองคก์รยงัสามารถที%จะลดรายจ่ายของกิจการ จากการดาํเนินกิจกรรมซเีอสอาร ์ตวัอย่างเช่น โรงไฟฟ้ารณรงคใ์หป้ระชาชน
ประหยดัพลงังานเพื%อที%จะไดไ้มต่อ้งลงทุนสรา้งโรงไฟฟ้าหรือหาแหลง่พลงังานทดแทนแห่งใหม ่ 
 ประโยชน์ที�เป็นนามธรรม 
 องคก์รสามารถไดร้บัประโยชนจ์ากการวางตาํแหน่งตราผลติภณัฑ ์(Brand Positioning) ใหอ้ยู่ในใจของลูกคา้เป็นอนัดบัตน้ๆ ในประเภทสนิคา้หรือ
บริการนั)นๆ โดยการดาํเนินกิจกรรมซเีอสอาร ์ร่วมกบัการทาํตลาดผลติภณัฑ ์สาํหรบัองคก์รที%มไิดใ้ชต้ราผลติภณัฑเ์ป็นชื%อขององคก์ร สามารถดาํเนินกิจกรรมซี
เอสอารท์ี%เสริมภาพลกัษณอ์งคก์ร (Corporate Image)  
ตวัชี$ วดัการดําเนินกจิกรรมซีเอสอาร ์
 ตวัชี)วดัการดาํเนินกิจกรรมซเีอสอารท์ี%ดีน ั)น ไม่ไดต้ดัสนิจากมลูค่าที%เป็นตวัเงนิบริจาคเพื%อวตัถปุระสงคท์างการตลาดหรือการสรา้งภาพลกัษณ ์หรือจาก
จาํนวนกิจกรรมที%เป็นไปเพื%อการประชาสมัพนัธ ์ในทางตรงกนัขา้ม การดาํเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคมที%ด ีอาจไม่จาํเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนิเพิ�ม หรือสรา้งกจิกรรม
พเิศษใดๆ เพิ�มเติม มากไปกว่าการดูแลตรวจตรากระบวนการทางธุรกิจโดยปกติ เพื%อใหเ้กิดประโยชนสุ์ขแก่ท ั)งองคก์รและสงัคม รวมถงึสิ%งแวดลอ้ม โดยไม่
ก่อใหเ้กิดการเบยีดเบยีนซึ%งกนัและกนั จนสรา้งความเดอืดรอ้นเสยีหายใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ%ง 

     ดงันั)น CSR-Corner” หมายความถงึ “มมุที%รวบรวมเรื%องราว ข่าวสารทุกแงทุ่กมมุที%เป็นเรื%องของการมส่ีวนร่วมกบักิจกรรมขององคก์ร และชมุชนที%เรา
ไดอ้าศยัอยู่ เพื%อที%เราจะไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่างย ั %งยนืและอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นปกติสุข” 

      คร ั)งหนา้เราจะกลา่วถงึ โครงการ CSR-DIW คืออะไร? ทาํไม?เราจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการนี)ดว้ยและมนัเกิดผลด ีผลเสยีอย่างไร Chapter หนา้...
คอยติดตามนะคะ 
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Chapter ที. 1  :   ซีเอสอาร์คืออะไร  
CSR 

Corner 

ลาํดบัช ั)นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในระดบัต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบัซเีอสอาร ์

พี�ต่าย CSR 



 

   ข่าวฝาก จากธนาคาร กสกิรไทย 

 ให้สทิธพิิเศษ สาํหรับ พนักงานประจาํของซังโกะฯ  

• เงินฝาก ดอกเบี%ยสงู 

• เงินกู้ ดอกเบี%ยตํ(า  

 พร้อมรับสทิธพิิเศษอื(นๆ เติมเตม็ทุกความต้องการ ทั%งด้านการออมทรัพย์ การลงทุน 
ประกนัชีวิต รวมถึงการให้บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS และผลิตภณัฑอ์กี
มากมาย  

 สนใจสอบถามเพิ(มเติม โทร 08 1429 7177 คุณกฤตภาส  ค่ะ 

1. พนอศรี วงศ์ทิพย์รัตน์ FS 

2. อารีรัตน์ กองประดับ FS 

3. บุษดี ผ่องผาด EHS 

4. สาริณี โพธิ�อุไร FS 

5. เพียร ทองไทร AM 

“บริษัท sanko  มุ่งมั#นจะบริหารงานและผลิตสินค้า 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื#อความเป็นธรรม ความโปร่งใส 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ#งแวดล้อม” 

 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

3/14 หมู่ 2 ต.บา้นค่าย อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 21120 

โทร: 038-961-877 

http://www.sankothai.net 

บริษัท  ซั ง โกะ  ไดคาซติ� ง  (ประ เทศไทย)  

รายชื�อผูโ้ชคดี จากฉบบัที�แลว้ 
  

ตดิต่อรบัของรางวลั ภายในวนัที5 20 พฤษภาคมนี+ 

ในหน้าแรก (Home) ของเวบไซตข์องบรษิทัซงัโกะฯ 
(http://www.sankothai.net ) 

มรีปูรถยนต ์ซึ	งเป็นสญัลกัษณ์ของสนิคา้หลกัที	เราผลติ นั 	นคอื 
ชิ�นสว่นยานยนต ์คุณทราบหรอืไม่ว่า  

“รถยนต ์คนันั �น สอีะไร” 
 

ทายซิ สีอะไรเอ่ย ?????? 

สง่คาํตอบ ที	กล่องรบัชิ�นสว่น แผนกบุคคล  
ภายในวนัที	 25 พฤษภาคมนี�เทา่นั �น 

ที่ปรึกษา 
คุณ Masami Katsumoto 

คุณรัฐวัฒน ศุขสายชล 
 

บรรรณาธิการ 
เนาวรตัน บตุรเรียง  

 

กองบรรณาธิการ 
รุจิรตัน สราญฤทธิชัย 
พงศพริัชย เสนากลาง 

เพ็ญอาภา บุญมาดี  
เสาวรส คําไพรนิทร  

 

แสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ  
หรือติดตอบก.  

hr02@sankothai.net 
หรือ เบอรภายใน Ext.  131 

 
 

1. ผูช้ว่ยผูจ้ดัการแผนกคลงัสนิคา้ 
2. วศิวกรฝา่ยขาย (Sale Engineer) / 

เจา้หน้าที5ฝา่ยขาย 
3. Dicasting Supervisor 
4. เลขานุการฯ 
5. ชา่งเทคนิค / Technician 
6. พนกังานผลติ Dicasting 

   
 สอบถามขอ้มลูเพิ5มเตมิไดท้ี5แผนกบคุคลค่ะ 

 

ตําแหน่งว่าง ซงัโกะ 


