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ภาพกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน 2556

100 เรื, องน่ารู ้ในซังโกะ (6)
51. ปัจจุบนั พนักงานที,นามสกุลซํากันมากที,สุดในซังโกะ ได้แก่ นามสกุล ปราศจาก จํานวน 5 คน ประกอบไปด้วย รําพึง ปราศจาก FS , ยอดทอง ปราศจาก
MT, ราชัน ปราศจาก MC, เอกพงศ์ ปราศจาก FS, วัชระ ปราศจาก FS
52. ชื,อของพนักงานในซังโกะที,ซ าํ กันมากที,สุดคือ สมศักดิ> มีทงั หมด 4 คน คือ สมศักดิ> แก้วอํารัตน์ DI, สมศักดิ> เทียนโคกกรวด FS, สมศักดิ> พูโ่ ต๊ะยา FS,
สมศักดิ> เอกตาแสง FS
53. ปี ที,พนักงานซังโกะเกิดมากที,สุดคือปี 2528 จํานวน 30 คน
54. ซังโกะฯ แปรสภาพเป็ น บริ ษทั ซังโกะไดคาซติง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในวันที 28 ธันวาคม 2552 ทะเบียนเลขที,107552000235
55. ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์ซงั โกะไทย มีเงินหมุนเวียนทังสิน 1,136,611.85 บาท (ณ วันที, 31 พ.ค. 56)
56. ซังโกะมี Overhead Crane ทั'งหมด 8 ตัว (ณ วันที, 26 มิ.ย. 56)
57. ปัจจุบนั เตาหลอมกลางที,ติดตังที,โรง DIE CAST 1 ช่ วยประหยัดพลังงานได้ 15-20% ต่อเครื, อง
58. ซังโกะมีรถโฟล์คลิฟท์ ทั'งหมด 2 คัน (ณ วันที, 26 มิ.ย. 56)
59.ซังโกะมีห้องนํา' ทั'งหมด 52 ห้ อง ห้องนําหญิง 33 ห้อง ห้องนําชาย 19 ห้อง
60. ปัจจุบนั ซังโกะใช้กระดาษ A4 เดือนละ 100 รี ม หรื อ คิดเป็ น 50,000 แผ่น!!!!!!!!!!!!!!!!
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เกร็ด AEC
7 ต.ค. 2546 ผูน้ าํ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันทีจ$ ะจัดตัง& ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ซึง$ ประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ
1.
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC)
2.
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)
3.
ประชาคมความมันคงอาเซี
$
ยน (Political and Security Pillar)
คําขวัญของอาเซียน คือ “One Vision, One Identity, One Community” “หนึ$งวิสยั ทัศน์
หนึ$งอัตลักษณ์ หนึ$งประชาคม”

นับเป็ นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มติ ใิ หม่ในการสร้างประชาคมโดยมีพ&นื ฐานทีแ$ ข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดําเนินการเข้าสู่เป้ าหมาย
ดังกล่าวภายในปี 2558
ปัจจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน
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ใครเป็ นใครในซังโกะฯ
จากคําถามเมือฉบับทีแล้ ว วันนีทกุ คนก็มาทําความรู้จักกับสมาชิกใหม่ของเรากันเลย
Q :สวัสดีค่ะ ช่วยแนะนําตัวเองให้ ชาวซังโกะรู้จักหน่อยค่ะ / Good morning. Please introduce yourself to SDT.
A: สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวรูธ แมกดาโต ปานิซ่า มาจากกรุงมะนิลาประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นีเป็ นสัปดาห์ทสามของฉั
ี
นทีนี ดิฉันรู้สกึ
ตืนเต้ นทีจะแบ่งปันความรู้ภาษาอังกฤษให้ กบั พนักงานทุกคนของบริษัท และจะเรียนรู้การบริหารธุรกิจไทย และจะทํางาน
ร่วมกันกับทุกคนเพือความสําเร็จในอนาคตของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิงต่อการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 /
Good Morning. I’m Ms. Ruth Magdato Paniza from Manila, Philippines. This is my third week here in this company and I am excited to share my
knowledge in English to all the company staff and to learn business Thai as well and to work together hand in hand for the future success of this
company especially towards AEC 2015.
Q: มาอยู่เมืองไทยกีปี แล้ วคะ / How long have you been in Thailand?
A: อยู่มาตังแต่ปี 2547 ได้ ทาํ งานและมีเวลาอันมีค่ากับคนทียอดเยียมในเมืองไทยมาเก้ าปี แล้ วค่ะ / I have been in Thailand since 2004, which makes me
realize that I’ve been working and spending precious time with the wonderful people for nine years.
Q : รู้สกึ ยังไงบ้ างทีได้ มาเป็ นส่วนหนึงกับบริษัทซังโกะ/ How do you feel to be a part of SDT?
A: ฉันรู้สกึ โชคดีและเป็ นเกียรติททํี างานร่วมกับพนักงานทีใจดีและมองโลกในแง่ของบริษัทนี / I feel fortunate and privileged to work with kind-hearted and
optimistic staff of this company.
Q : รู้จักทุกแผนกครบหรือยัง และประทับใจอะไรเป็ นพิเศษไหมคะ / Do you know all section? What is impress you the most?
A: รู้ค่ะ แต่ยังต้ องพยายามจะจําทุกคนได้ 555! ...... สิงหนึงทีประทับใจมากก็คอื ความทุ่มเทของพนักงานส่วนใหญ่ทมุี ่งมันจะทํางานเพือเจริญเติบโตของ
บริษัท และความมันคงในธุรกิจ / Yes, I’m quite aware but still trying to remember them all 555!!!……The one that impress me the most is the
staffs’ dedication and commitment in the job for the company’s growth and stability in the business industry.
Q : อยากให้ คุณรูท ฝากอะไรถึงชาวซังโกะ สักนิดนึงคะ/ Let’s say something to SDT?
A : อยากบอกให้ ทกุ คนทราบว่า การสร้ างแรงจูงใจทีสําคัญทีสุดในการเรียนภาษาอังกฤษก็คอื ทุกคนต้ องเล็งเห็นก่อนว่า การใช้ ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันนัน
มีความสําคัญโดยเฉพาะในธุรกิจ และความจริงก็คือ ภาษาอังกฤษเป็ น “ภาษาสากล” ทีมีบทบาทสําคัญในการสือสารกับนักลงทุนอืน ๆ และการทําธุรกิจกับ
บริษัทอืน ๆ / The best encouragement I can give is to impart to them the importance of English in daily life especially in this kind of business and
aside from the fact that English is the most common used language and known as the ‘international language’ that plays an important role in communicating with other investors and doing business with other companies.
ใครอยากเรียนรู้ ฝึ กพูดภาษาอังกฤษ เจอคุณรูธทีไหนก็ทกั ทายได้ เลยนะคะ
โดยเสาวรส

รู ้หรื อไม่
ในหมูค่ นญี,ปนเวลาเจอหน้
ุ่
ากันในที,ทาํ งาน ที,เรี ยนตอนเช้า ทักทายด้วย “โอะฮาโย” แต่ดว้ ยการที,พดู เร็ ว และกร่ อนเสียง มันจึงกลายเป็ น オス"โอสุ
オス" "
ซึ,งก็มาจาก “おはようございます"
おはようございます" “โอะฮาโยะโกะไซมัส” เช่นกัน
ฉะนันถ้าได้ยนิ ใครทักกันด้วย オス"โอะสุ
オス" " ก็มาจากโอะฮาโยเหมือนกันค่ะ
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ทายซิ ...... เท่าไรเอ่ย !!!!!

บริ ษัท ซั ง โกะ ไดคาซติ ง (ประเทศไทย)
จํา กัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
3/14 หมู่ 2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
21120

รายชื,อผูโ้ ชคดี จากฉบับที,แล้ว
รางวัลพิเศษ

เดินอยูท่ ุกวัน คุณเคยสังเกตมัยว่า

กระเป๋ าเดินทาง

บันไดทางขึนโรงอาหาร มีท งั หมดกี,ข นั

นายวัฒนา
ศรี ไตรลืม

???

โทร: 038-961-877
http://www.sankothai.net

รางวัลกระติกนํา' พกพา
“บริ ษทั sanko มุ่งมัน, จะบริ หารงานและผลิตสิ นค้า
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื,อความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส
ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย สังคม และสิ, งแวดล้อม”

รําพึง ปราศจาก FS
ศิรินภา แสงแก้ว FS
อัญชลี คนกลาง FS
ธัญสุ ดา นันทะวงศ์ นักศึกษาฝึ กงาน
บุษดี ผ่องผาด ST

ขอเชิญส่ งภาพถ่าย เข้าประกวด ชิงรางวัล
ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงรางวัลมากมาย ในหัวข้อ

“แม่ - ลูก ”
กติกา
1.

ผูเ้ ข้าร่ วม และบุคคลในภาพอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็ นพนักงาน ซังโกะฯ
โดยคุณจะเป็ นแม่หรื อลุก ก็ได้

2.

3.

เลือกหัวข้อที,ภาพของคุณจะเข้าแข่งขัน
•

แม่—ลูก คูเ่ หมือน

•

แม่—ลูก ฮาเฮ

•

แม่—ลูก ซังโกะ

รู ปแบบภาพที,ส่งเข้าประกวด เลือกส่งรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ,ง
•

ส่งเป็ นรู ปอัด ขนาด 4x6 นิ6ว ติดลงบนกระดาษ เขียน หัวข้อ และชื,อ—สกุล รหัสพนักงาน และแผนก ส่งที,เสาวรส

(ต้าร์) แผนก PN
•

หรื อ ส่งเป็ นไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2 MB เป็ นไฟล์.jpg มาที,อีเมล์

hr01@sankothai.net โดยอีเมล์ระบุ หัวข้อที,จะเข้าแข่งขัน และชื,อ—
สกุล รหัสพนักงาน และแผนก

เปิ ดรับรูปตัง( แต่วนั ที+ 1 - 31 กรกฎาคมนี(
ประกาศรายชื+อผูไ้ ด้รบั รางวัล ก่อนวันแม่แห่งชาติ จ้า

