
รอบร้ัว SANKO 

     ฉบบัที่ 1 ป ี60        4   สิงหาคม 2560 

บอกกล่าวเล่าความ (บก.) 

 หลงัจากที่ “SANKO NEWS” ไดห่้างหายกนัไปนาน ก็กลบัมาพบกนัใหม่ ใน 
ช่ือไหมไฉไลกวา่เก่า นัน่ก็คือ......“รอบร้ัว SANKO” และเดือนน้ีก็เป็นเดือนท่ีมีวนัส าคญั
อีกเดือนหน่ึงส าหรับลูกๆคน ก็คือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2560 “วนัแม่แห่งชาติ”  

 ส าหรับฉบบัน้ีก็จะเตม็ไปดว้ยข่าวสาร ความรู้ และสถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอก
องคก์ร และนอกจากน้ี ยงัมีข่าวกิจกรรมและประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ให้ไดรั้บทราบกนั รวมไปถึง 
เร่ืองราวความรู้ในดา้นตลาดหลกัทรัพย ์และในทา้ยเล่มเรายงัมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและมีการ
ตอบค าถามชิงรางวลั เดือนละ 10 รางวลัอีกดว้ย  
 และถา้หากวา่ผูอ่้านท่านใดอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมก็แนะน าติชมกนัเขา้

WWW.SANKOTHAI.NET SANKO DIECASTING (THAILAND) PLC. 



นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชั่น 
         ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม  โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภทและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นน้ีอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดใน
การด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

By Moo Tarn ...ฉบบัน้ีจะมาแนะน านโยบายนอ้งใหม่ของบริษทั ท่ีต่อ

จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนกนัค่ะ 

รอบรู้ เรื่องเรา “SANKO” 

ส าหรับฉบับนี้ก่อนอื่นขอมา
ทบทวนกันถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทกัน
สักหน่อยนะคะ   

“บริษัท Sanko มุ่งม่ันสู่ความ
เป็นผู้น าในอุตสาหกรรม Diecasting 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง
ร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จน
สามารถส ร้ า ง ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ภาย ใต้ 
เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้เป็นที่
ยอมรับในด้านคุณภาพและบริการจาก
ลูกค้าอย่างยั่งยืน” 

 
หากพนักงงานท่านไหนพบเห็นการทจุริต หรอืมีเบาะแส สามารถแจ้งเหตุหรอืเบาะแส

ผ่าน 2 ช่องทางหลกั ดังน้ี 
 1) เวปไซต์ของบริษทั ที่ www.sankothai.net/investor 
 2) จดหมายทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง 
  บริษัท ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  3/14 หมู่ 2   สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ บ้านค่าย 
  ต าบล หนองบัว  อ าเภอ บา้นค่าย 
  จังหวัด ระยอง  21120 

file:///C:/Users/Sakultip/Desktop/www.sankothai.net/investor


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  
ค าขวัญวันแม่แห่งชาติ 2560  ดังนี้.. 
 

         "สอนใหล้กู เรยีนรู ้สูป้ญัหา 
 
         พฒันา ดว้ยตน จนเตบิใหญ ่
 
         เพราะคนแกรง่ จะกา้ว ไดย้าวไกล 
 
         เพือ่มาเป็น ก าลงัไทย ใหแ้ข็งแรง" 
 
 

By...PorKeaW 

เดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันส าคัญคือ     

“วันแม่แห่งชาติ” ก็เลยจะมาพูดถึง
เรื่องราวของวันส าคัญวันนี้กนัว่า มีความ
เป็นมาอย่างไร 

สรรหามาเล่า 

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัน

แม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที ่ 12 
สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของ
ชาติด้วย 

แต่เดิมนัน้ วันแม่ของชาติได้ก าหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เม่ือวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมาย
ให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานัน้ได้รับความส าเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การ
สนับสนนุจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดค าขวัญวันแม่ การ
ประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรตแิละตระหนักในความส าคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความส าคัญของวันแม่ให้ย่ิง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตนุี้งาน
วันแม่จึงเป็นวันแม่ประจ าปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ ต่อ
มาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วนัที ่ 12 
สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เร่ิมในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

https://hilight.kapook.com/view/842
http://motherday.tlcthai.com/
http://motherday.tlcthai.com/


เร่ืองเราชาว mai 
By….. Soi Jang 

ก่อนอ่ืนเรามาท าความรู้จัก  

“ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ”  
กันก่อนนะคะ 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดตั้งภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เพื่อ
เป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาว ของธุรกิจ 
โดยได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 21 
มิถุนายน 2542  

 โดยมีจุดประสงค์คือการท าหน้าท่ีเป็นตลาดทุนโดยมีหลักการท่ัวไปเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ (SET) ทุกอย่าง
โดยความแตกต่างคือจะเน้นไปท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  เน่ืองจากตลาดหลักทรัพย์ (SET) น้ันมีกฎเกณฑ์ท่ี
เข้มงวด 
 ดังน้ันเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้มีโอกาสระดมทุน จึงได้มีการก่อตั้งตลาด 
(mai) ขึ้นมา โดยมีการลดหย่อนกฎเกณฑ์ต่างๆลงมาและมีการก าหนดทุนจดทะเบียนท่ีไม่สูงมากนัก 

 บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
เข้าจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  mai ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556  
 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 150,340,812.50 บาท  ทุนช าระแล้ว 149,547,481.50 บาท 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560  
มีจ านวนผู้ถือหุ้น1,532 คน 



BY : SAFETY TEAM 

สวสัดีครับพีน้่องชาวซังโกะทุกท่านมาพบกับสาระความรู้ในเร่ืองความ
ปลอดภยัประจ าเดือนสิงหาคมกันนะครับ ในส่วนของเดือนนี้เป็นสาระความรู้
ในเร่ืองการท างานกับสารเคมี ซ่ึงพวกเราต้องสัมพสัับสารเคมีในชีวติประจ าวนั
ของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะน้ันเราจงึต้องรู้จกัวธีิทีจะปฏิบัตติวัให้อยู่
ร่วมกันอย่างปลอดภยันะครับ 

1. ต้องรู้ว่าก าลงัท างานกบัสารเคมอีะไร มอีนัตรายและข้อปฏบิัต/ิข้อห้ามอะไร 

2.  ปฏบิัตติามกฎระเบียบความปลอดภัยและขั้นตอนการท างานอย่าเคร่งครัด 

3.  ท าความเข้าใจกบัฉลาก  SDS ทีต่ดิมากบัสารเคม ี

4.  สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกคร้ังและตลอดเวลาทีท่ างาน 

5.  ห้ามสูบบุหร่ีขณะท างาน 

6.  มสุีขวทิยาส่วนบุคคลทีด่ ี(เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร) 

7.  ห้ามผสมสารเคมทีีไ่ม่ได้ใช้อยู่เป็นประจ าหรือไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

8. ถ้ารู้สึกมนึงง หายใจไม่สะดวกให้ออกจากทีน้ั่นทนัท ี

9.  มส่ิีงใดผดิปกตใิห้รายงานหัวหน้างานให้ทราบ 

วธิีการท างานกบัสารเคมีอนัตราย 



SANKO หรรษา 
 

By...Bim 

 

ร่วมสนุกกบั “กิจกรรมวนัแม่”  โดยให้พนกังานส่งเร่ืองเล่าเขา้มาท่ี  
ฝ่ายบุคคล...คุณพิมพร ว่ากิจกรรมท่ีแม่ๆท าร่วมกบัลกูๆ หรือลูกๆท าร่วมกบัแม่ๆ เร่ืองไหน 
ท่ีประทบัใจท่านมากท่ีสุดพร้อมแนบรูปถ่ายแม่ลูก ภายในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ท่ีจะถึงน้ี  
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก 10 ท่าน ฝ่ายบุคคลจะประกาศรายช่ือ และแสดงผลงานผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
ของบริษทั ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกให้ติดต่อรับของรางวลัท่ีฝ่ายบุคคลไดเ้ลย
ค่า......เป็นตุ๊กตาแสนน่ารัก...ส่งกนัมาเยอะๆนะคะ 


