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100 เรื,องน่ารู้ในซงัโกะ (6) 

51. ปัจจุบนั พนกังานที,นามสกุลซํ�ากนัมากที,สุดในซงัโกะ ไดแ้ก่ นามสกลุ ปราศจาก จาํนวน 5 คน ประกอบไปดว้ย รําพึง ปราศจาก FS , ยอดทอง ปราศจาก 
MT,  ราชนั ปราศจาก MC, เอกพงศ ์ปราศจาก FS, วชัระ ปราศจาก FS 

52. ชื,อของพนกังานในซงัโกะที,ซํ�ากนัมากที,สุดคือ สมศกัดิ>  มีทั�งหมด 4 คน  คือ สมศกัดิ>   แกว้อาํรัตน์ DI, สมศกัดิ>   เทียนโคกกรวด FS, สมศกัดิ>   พูโ่ตะ๊ยา FS, 
สมศกัดิ>  เอกตาแสง FS 

53. ปีที,พนกังานซงัโกะเกิดมากที,สุดคือปี 2528 จาํนวน 30 คน  

54. ซงัโกะฯ แปรสภาพเป็น บริษทั ซงัโกะไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  ในวนัที� 28 ธันวาคม 2552 ทะเบียนเลขที,107552000235 

55. ปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพยซ์งัโกะไทย มีเงินหมุนเวียนทั�งสิ�น 1,136,611.85 บาท (ณ วนัที, 31 พ.ค. 56) 

56. ซงัโกะมี Overhead Crane ทั'งหมด 8 ตัว (ณ วนัที, 26 มิ.ย. 56) 

57. ปัจจุบนั เตาหลอมกลางที,ติดตั�งที,โรง DIE CAST 1 ช่วยประหยดัพลังงานได้ 15-20% ต่อเครื,อง 

58. ซงัโกะมีรถโฟล์คลฟิท์ ทั'งหมด 2 คนั (ณ วนัที, 26 มิ.ย. 56) 

59.ซงัโกะมีห้องนํ'าทั'งหมด 52 ห้อง ห้องนํ� าหญิง 33 ห้อง ห้องนํ�าชาย 19 ห้อง 

60. ปัจจุบนั ซงัโกะใชก้ระดาษ A4 เดือนละ 100 รีม หรือ คดิเป็น 50,000 แผ่น!!!!!!!!!!!!!!!! 
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เกร็ด AEC 
  
 7 ต.ค.  2546  ผูน้าํประเทศสมาชกิอาเซยีนไดต้กลงกนัที$จะจดัต ั&งประชาคมอาเซยีน  
(ASEAN Community) ซึ$งประกอบดว้ย3 เสาหลกั คอื 

1. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (Asean Economic Community:AEC) 
2. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (Socio-Cultural Pillar) 
3. ประชาคมความม ั $นคงอาเซยีน (Political and Security Pillar) 

 
 คาํขวญัของอาเซยีน คือ  “One Vision, One Identity, One Community” “หนึ$งวสิยัทศัน ์ 
 หนึ$งอตัลกัษณ์   หนึ$งประชาคม”

 นบัเป็นการยกระดบัความร่วมมอืของอาเซยีนเขา้สู่มติใิหมใ่นการสรา้งประชาคมโดยมพีื&นฐานที$แขง็แกร่งทางกฎหมายและมอีงคก์รรองรบัการดาํเนินการเขา้สู่เป้าหมาย
ดงักลา่วภายในปี 2558 
 ปจัจบุนัประเทศสมาชกิอาเซยีน รวม 10 ประเทศไดแ้ก่  ไทย พมา่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์เวยีดนาม ลาว กมัพูชา บรูไน 



 จากคาํถามเมื�อฉบบัที�แล้ว วันนี� ทุกคนกม็าทาํความรู้จักกบัสมาชิกใหม่ของเรากนัเลย 

Q : สวัสดีค่ะ ช่วยแนะนาํตัวเองให้ชาวซังโกะรู้จักหน่อยค่ะ / Good morning. Please introduce yourself to SDT. 

A:  สวัสดีค่ะ  ดิฉันนางสาวรธู แมกดาโต ปานิซ่า มาจากกรงุมะนิลาประเทศฟิลิปปินส ์นี� เป็นสปัดาห์ที�สามของฉันที�นี� ดิฉันรู้สกึ

ตื�นเต้นที�จะแบ่งปันความรู้ภาษาองักฤษให้กบัพนักงานทกุคนของบริษัท และจะเรียนรู้การบริหารธุรกจิไทย และจะทาํงาน

ร่วมกนักบัทุกคนเพื�อความสาํเรจ็ในอนาคตของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ�งต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 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: มาอยู่เมืองไทยกี�ปีแล้วคะ / How long have you been in Thailand? 

A: อยู่มาตั�งแต่ปี 2547 ได้ทาํงานและมีเวลาอนัมีค่ากบัคนที�ยอดเยี�ยมในเมอืงไทยมาเก้าปีแล้วค่ะ / 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 : รู้สกึยังไงบ้างที�ได้มาเป็นส่วนหนึ�งกบับริษัทซังโกะ/ How do you feel to be a part of SDT? 

A: ฉันรู้สกึโชคดีและเป็นเกยีรติที�ทาํงานร่วมกบัพนักงานที�ใจดีและมองโลกในแง่ของบริษัทนี�  / I feel fortunate and privileged to work with kind-hearted and 

optimistic staff of this company. 

Q : รู้จักทุกแผนกครบหรือยัง และประทบัใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะ / Do you know all section? What is impress you the most? 

A:  รู้ ค่ะ แต่ยังต้องพยายามจะจาํทุกคนได้ 555! ...... สิ�งหนึ�งที�ประทบัใจมากกค็อืความทุ่มเทของพนักงานส่วนใหญ่ที�มุ่งมั�นจะทาํงานเพื�อเจริญเติบโตของ 

บริษัท และความมั�นคงในธุรกจิ / 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 : อยากให้คุณรทู ฝากอะไรถึงชาวซังโกะ สกันิดนึงคะ/ Let’s say something to SDT?  

A : อยากบอกให้ทกุคนทราบว่า การสร้างแรงจูงใจที�สาํคัญที�สดุในการเรียนภาษาองักฤษกค็อื ทุกคนต้องเลง็เหน็ก่อนว่า การใช้ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวันนั�น

มีความสาํคัญโดยเฉพาะในธุรกจิ และความจริงกค็ือ ภาษาองักฤษเป็น “ภาษาสากล” ที�มีบทบาทสาํคัญในการสื�อสารกบันักลงทุนอื�น ๆ และการทาํธุรกิจกบั

บริษัทอื�น 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 com-

municating with other investors and doing business with other companies. 

  ใครอยากเรียนรู้  ฝึกพูดภาษาองักฤษ เจอคุณรธูที�ไหนกท็กัทายได้เลยนะคะ 

โดยเสาวรส 

ใครเป็นใครในซงัโกะฯ  
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รู้หรือไม่  
 ในหมูค่นญี,ปุ่ นเวลาเจอหนา้กนัในที,ทาํงาน ที,เรียนตอนเชา้ ทกัทายดว้ย “โอะฮาโย” แต่ดว้ยการที,พดูเร็ว และกร่อนเสียง มนัจึงกลายเป็น オス"オス"オス"オス"โอสุ"  

ซึ, งกม็าจาก “おはようございます" おはようございます" おはようございます" おはようございます" ““““โอะฮาโยะโกะไซมัส” ” ” ”  เช่นกนั  
 

ฉะนั�นถา้ไดย้นิใครทกักนัดว้ย オス"オス"オス"オス"โอะสุ" กม็าจากโอะฮาโยเหมือนกนัคะ่ 



 ขอเชิญสง่ภาพถา่ยเขา้ประกวด ชิงรางวลัมากมาย ในหวัขอ้  

 “แม่ - ลูก ”  
 กตกิา 

1. ผูเ้ขา้ร่วม และบุคคลในภาพอยา่งน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นพนกังาน ซงัโกะฯ 

โดยคุณจะเป็นแมห่รือลุก กไ็ด ้

2. เลือกหวัขอ้ที,ภาพของคุณจะเขา้แขง่ขนั 

• แม—่ลูก คูเ่หมือน 

• แม—่ลูก ฮาเฮ 

• แม—่ลูก ซงัโกะ 

3. รูปแบบภาพที,ส่งเขา้ประกวด เลือกส่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ,ง 

• ส่งเป็นรูปอดั ขนาด 4x6 นิ6ว ติดลงบนกระดาษ เขียน หวัขอ้ และชื,อ—สกุล รหสัพนกังาน และแผนก  ส่งที,เสาวรส 

(ตา้ร์) แผนก PN 

• หรือ ส่งเป็นไฟล ์ ขนาดไมเ่กิน 2 MB เป็นไฟล.์jpg มาที,อีเมล ์

hr01@sankothai.net  โดยอีเมลร์ะบุ หวัขอ้ที,จะเขา้แขง่ขนั และชื,อ—

สกุล รหสัพนกังาน และแผนก   

ขอเชิญส่งภาพถ่าย เขา้ประกวด ชิงรางวลั  
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สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

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

21120 

โทร: 038-961-877 

http://www.sankothai.net 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย) 
จาํกัด (มหาชน) 

“บริษทั sanko  มุ่งมั,นจะบริหารงานและผลิตสินคา้ 
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพื,อความเป็นธรรม ความโปร่งใส 
ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย สังคม และสิ,งแวดลอ้ม” 
 

เปิดรบัรูปต ั(งแต่วนัที+ 1 -  31 กรกฎาคมนี(  

ประกาศรายชื+อผูไ้ดร้บัรางวลั กอ่นวนัแม่แหง่ชาติ จา้ 

รายชื,อผูโ้ชคดี จากฉบบัที,แลว้ 

รางวลัพเิศษ 

กระเป๋าเดนิทาง  

นายวฒันา 

ศรีไตรลืม 

รางวลักระตกินํ'าพกพา 

รําพึง ปราศจาก FS 

ศิรินภา แสงแกว้ FS 

อญัชลี คนกลาง FS 

ธญัสุดา นนัทะวงศ ์นกัศึกษาฝึกงาน 

บุษดี ผอ่งผาด ST 

เดินอยูทุ่กวนั คุณเคยสังเกตมั�ยวา่ 

บนัไดทางขึ�นโรงอาหาร มีทั�งหมดกี,ขั�น 

???   

ทายซิ ...... เท่าไรเอ่ย !!!!! 


