
รอบร้ัว SANKO 
     ฉบับที่ 2 ปี 60        1   กันยายน 2560 

บอกกล่าวเล่าความ (บก.) 

 รอบร้ัว SANKO” เดือนกันยายนนี้เนือ้หาก็
ยังคงเต็มไปด้วยข่าวสาร ความรู้ และสถานการณ์
ต่างๆทั้งในและนอกองค์กร และนอกจากนี้ ยังมีข่าว
กิจกรรมและประชาสมัพันธ์ต่างๆ ให้ได้รับทราบกัน 
รวมไปถึง เร่ืองราวความรู้ในด้านตลาดหลกัทรัพย ์
และในท้ายเล่มเรายังมกีิจกรรมให้ร่วมสนุกและมีการ
ตอบคําถามชิงรางวัลประจําเดือนอีกเช่นเคย 
 เดือนนี้มีความพิเศษ มีวันคลา้ยวันเกิดของ
ผู้บริหารทา่นหนึ่งก็คือ Sajo San นายญี่ปุน่ของเรา
นัน่เอง คุณมาซามิ คัตซูโมโต ซึ่งตรงกับวันที่ 11 
กันยายน ขอให้ทุกคนมาร่วมอวยพรวันเกดิให้นาย
ญี่ปุ่นของเรากัน … 
  

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

We wish you a happy birthday. 
We wish you all the happiness in life. 
We wish you good health and wealth. 

 



 
 

 
 

 
 
 

สวัสดีค่ะ....  เดือนนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วน้า   
       ฉบับนี้จะมาบอกเล่าเก้าสิบแผนธรุกิจในอนาคตของซังโกะว่าน่าสนใจขนาดไหนพร้อมแล้ว  มาเริ่มกันเลย....!!! 

รอบรู้เรื�องเรา 
“SANKO” 

       

     ☺ปัจจุบันในปี 
�� เราได้จัดตั�งแผนก Jig Fix-

ture & Mold มาเพื�อผลิตจิ!กและโมลด์เอง  ซึ�งทาํให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตสินค้าลงได้  และคาดว่าจะดาํเนินงานเตม็รูปแบบได้ในปี 
��,      ☺ในปี 
��-  เราคาดหวังว่าจะสามารถก้าวขึ�นมาเป็น First-tier ของอุตสาหกรรมยานยนต์       ตอนนี�เราอยู่ระหว่างการศึกษาเรื� องนวัตกรรมหุ่นยนต์ ซึ�งถ้าหากเป็นไปได้ทั�งแง่การทาํงานและเรื� องต้นทุน ในอนาคตเราอาจจะมีการนาํนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต 

 

   � SANKO มีโครงการติดตัง Solar roof  บนหลงัคาอาคารโรงงาน Finishing  ขึน เพื�อลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าและใหค้วามสาํคญั ในการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  ซึ� งสอดคลอ้งกบัการขอรับรองระบบ ISO 50001 ซึ� งมีจุดประสงคใ์หโ้รงงานอุตสาหกรรม  หรือองคก์รต่างๆ ลดการใชพ้ลงังานของโลกลง  ซึ� งพนกังานในโรงงานก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมนีไดโ้ดยช่วยกนัละนิดคนละหน่อย  เช่น ปิดไฟ-ปิดแอร์ ในเวลาพกัระหวา่งวนั 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้ยอดขายของเราจะเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ผล
ประกอบการของบริษัทยังคงขาดทุนอยู่ต่อเนื่องมา 3-4 ปี ทั้งนี้สาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากของเสียที่ทําให้บริษัทไม่มีกําไร โดยในปี2016 พบของ
เสียเฉล่ีย 6.9% และในปี2017 พบของเสียเฉล่ีย 5.6% ซ่ึงก็ยังคงเป็นตัว
เลขที่สูงอยู่ 
         เราจึงอยากให้พนักงานตระหนักถึงการลดต้นทุนการผลิตและ
ช่วยกันทําให้ของเสียลดลงเรื่อยๆ เพ่ิอให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีข้ึน 
นั่นหมายถึงว่า พนักงานก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีข้ึนเช่นกัน   

 >> ร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคน << 



BY : SAFETY TEAM 

    สวสัดีครับพ่ีน้องชาวซังโกะทุกท่านมาพบกับสาระความรู้ในเรื่องความปลอดภัย
ประจําเดือนกันยายนกันนะครับ สําหรับเดือนนี้เรามาทําความรู้จักกับโรคร้ายที่จะเกิด
ขึ้นกบัทุกท่าน ๆ ได้และเกิดได้ทุกวัย และมีแนวโน้มเพ่ิมจํานวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ 
นั่นก็คือโรค “ เบาหวาน “ นั่นเองเ รามาทําความรู้รักกับโรคเบาหวานกันดีกว่าครับ
ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นแล้วมีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นได้อย่างไร 

     โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติเกิดเนื่องจากขาดฮอร์โมนอนิซูลินทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเป็น
เวลานาน และเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่าง ๆ ได้เช่น ตา ไต และระบบประสาท 

     เป็นอย่างไรบ้างครับพอที่จะทราบวิธีดูแลตัวเองเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานกันแล้วนะครับ ไมย่ากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่เราดูแลตัวเอง
และที่สําคัญที่สุดควรมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งโดยแพทย์เพ่ือให้เราทราบถึงภาวะต่าง ๆ ของร่างกายเราจะได้หาวิธี
ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ได้ทันการณ์ ฉบับหน้าเราจะมาติดตามว่ากลุ่มโรค NCD มีอะไรบ้างและอันตรายอย่างไรติดตามกันนะครับ 



ความรู้ด้านประกันสังคม  
ป่วยเป็นมะเร็งจะใชสิ้ทธิประกนัสังคมรักษามะเร็งได้หรือไม่ ในกรณีที่ป่วยโรคร้ายแรง
เช่นนีสิ้ทธิประกนัสังคมจะครอบคลุมและช่วยรักษามะเร็งได้ไหม มาหาคําตอบกัน 
          โรคมะเร็งเป็นโรคท่ีคนไทยป่วยกันมากขึ้น และมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ 
ปี ซ่ึงก็อย่างท่ีรู้ว่าการรักษาโรคมะเร็งจําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก และเป็นการรักษาท่ีต่อเนื่อง
ยาวนาน ดังนั้นหากมีสิทธิของประกันใด ๆ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็งในส่วนนี้ได้ 
แล้วสําหรับคนท่ีมีแต่ประกันสังคมล่ะ สิทธิประกันสังคมจะรักษามะเร็งได้หรือไม่ ทางสํานักงาน
ประกันสังคมก็ได้ชี้แจงไว้ดังนี้ค่ะ 
          ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก
การทํางาน ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด                
ซ่ึงจะต้องให้การรักษาตามแนวทางท่ีกําหนด ดังนี้  

1. โรคมะเร็งเต้านม  
2. โรคมะเร็งปากมดลูก  
3. โรคมะเร็งรังไข ่ 
4. โรคมะเร็งโพรงจมูก  
5. โรคมะเร็งปอด  
6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร 
7. โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ และลําไส้ใหญ่ส่วน
ปลาย 
8. โรคมะเร็งตับ และท่อน้ําด ี
9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
10. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 

กรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดอ่ืน
นอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิด 
ดังกล่าวก็ยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคม
รักษามะเร็งไดต้ามข้อกําหนดของ
โรงพยาบาลต้นสังกัด ซ่ึงกรณีท่ีต้องให้เคมี
บําบัดหรือรังสีรักษา และ/หรอืยารักษา
โรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่าย
จริงตามความจําเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 
บาทต่อราย ต่อปี 

ทั้งนี้การใช้สิทธิประกนัสังคมก็มหีลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางสํานกังานประกันสังคมกําหนดไว้ ซ่ึงมีรายละเอียดคือ 
         - ผู้ป่วยต้องเข้ารบัการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ซ่ึงสถานพยาบาลจะให้บรกิารทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนส้ินสุด
การรักษา โดยไม่จํากัดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายและจํานวนครั้งในการเขา้รับการรักษาพยาบาล 
         - สถานพยาบาลตามบัตรรบัรองสิทธิจะไม่เรยีกเก็บเงินค่าบรกิารทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น มีค่าใช้จ่ายในด้านบริการอ่ืน ๆ ท่ี
อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม 
         - หากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ จะทําการส่งตัวไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลท่ีมีศกัยภาพสูง
กว่า (Supra  Contractor) โดยผู้ป่วยจะต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ 
          สําหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ สามารถศึกษาไดจ้ากเว็บไซต ์สํานักงานประกันสังคม 

กล่าวโดยสรุปก็คือ การรักษาโรคมะเร็งสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ 10 โรคมะเร็งตามท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น โดยผู้ป่วยต้องเข้ารับการรกัษาตามโรงพยาบาลท่ีขึ้นใช้สิทธิประกันสังคมไว้ ทว่าหากเป็นอาการ
ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 10 โรคมะเร็ง ผู้ประกันตนก็สามารถใช้สิทธปิระกันสังคมรักษามะเร็งได้ แต่
ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัดนั้น ๆ ด้วย  
          

ส่วนในกรณีที่ต้องการรักษามะเร็งโดยใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลอื่นที่เราไม่ได้ข้ึนใช้สิทธปิระกันสังคม
ไว้ กรณีนี้ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดไปถึงโรงพยาบาลที่มีความจํานงจะเข้ารับการรักษานะคะ 

ที�มา: https://health.kapook.com/view178109.html 



เรื่องเราชาว mai 
                 By…..Soi Jang 

วันนี้ขอมาเล่า 
“ที่มาของห้องสมุดมารวย”  
ให้เพ่ือนๆได้ทราบกันก่อนนะคะ 

ที�มา: http://www.maruey.com/about/ 

   เกี่ยวกับห้องสมุด  
 “ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2518 เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศดา้นตลาดการเงินและการลงทุน ให้บริการแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรพัย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากรใน
ตลาดทุน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ปรับปรุงรูปลักษณ์ของห้องสมุดให้มีลักษณะเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” (Living 
Library) พร้อมเปล่ียนชื่อเป็น "ห้องสมุดมารวย" เพ่ือเป็นเกียรตแิด่ ดร.มา
รวย ผดุงสิทธ์ิ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านท่ี 5 โดยเน้นเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนท่ีทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลาย ท้ังตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสาร
อนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่างๆ สําหรับผู้ลงทุน ผู้สนใจ
ลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากร
ในตลาดทุน ตลอดจนนักเรียน นสิิตนักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยให้บริการ
ทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยหนังสือ ตําราวิชาการ วารสาร 
นิตยสาร ส่ือโสตทัศนวัสดุ รวมถึงบริการอินเทอรเ์น็ต  

เอกลักษณ์สําคัญที่ทําให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตคือ การจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เป็นประจําทุกเดือน ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน 
การบริหารธุรกิจ การพัมนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับ    ผู้แสวงหาความ
มั่นคงและอสิรภาพทางการเงิน ตลอดจนการเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  

 

 

 

คําคมดีๆ จากกูรู ด้านการ

ลงทุน 

จัดกิจกร ร มให ้คว ามร ู้ท ุกเดือน  

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากร  และบริการของ
ห้องสมุดมารวยผ่านเทคโนโลยี  
–Digital bookshelf 
– Digital self-check  
– Digital Device  
– Maruey E-library  

ห้องสมุดมารวย เป็นห้องสมุด
เฉพาะทาง    โดยเน้นเนื้อหา
ไปทางด้านการเงินการลงทุน 

เพ่ือเป็นการยกระดับสู่การเป็น               
Digital Library  



ภายในพระเมรุมาศ 
ภายในพระเมรมุาศ มี “พระเมรุทอง” ลักษณะของพระเมรมุาศท่ีปรากฏการ
สร้างมี 2 รูปแบบคือ พระเมรุมาศทรงปราสาท ท่ีสร้างมาแตโ่บราณ มีขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร และพระเมรุมาศทรงบุษบก ส่วนพระเมร ุ เช่นเดยีวกับพระเมรุ
มาศ แต่มีขนาดเล็กลง และไม่มีพระเมรุทองภายใน ใช้สําหรับราชวงศ์ท่ีทรง
ฐานานุศักดิ์ใช้ราชาศัพท์ว่า “ทิวงคต” หรือ “ส้ินพระชนม์” 
การออกแบบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ พระเมรุ ต้องอาศัยการสร้างสรรค์
ออกแบบจากผู้รอบรูเ้จนจบงานศลิปกรรมของชาติ ช่างท่ีได้รับการถ่ายทอดวิชา
ความรู้จากครูบาอาจารย์ท้ังงานออกแบบรูปลักษณ์ ก่อสร้างอาคาร การคิด
ลวดลายขึ้นประดิษฐ์ตกแต่งทุกส่วนให้เข้ากับอาคาร โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีคํานึงถึงว่า
พระเมรุมาศของพระองค์ใด ท่ีแสดงลักษณะของพระองค์นั้น 

ความรู้เกี่ยวกับ พระเมรุมาศ | ชิ้นส่วนพระเมรุมาศหลัง
การรื้อถอน จะทําอย่างไร? 
พระเมรุมาศ และพระเมรุ คือ สถาปัตยกรรม
ชั่วคราว หรือสถาปัตยกรรมเฉพาะกิจท่ีสร้างขึ้น ณ กลาง
ใจเมือง .. เป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะเป็น “กุฎา
คาร หรือ เรือนยอด” คือเรือนซ่ึงหลังคาต่อเป็นยอดแหลม 
โดยในอดีตนยิมสร้างเป็นแบบ ยอดปรางค์ อาจมีพรหม
พักตร์หรือไม่มีก็ได้ โดยพระเมรุมาศ ใช้ในพระราชพิธีพระ
บรมศพ พระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี 
พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช สําหรับการ
ตายท่ีใช้ราชาศัพท์ว่า สวรรคต  

สรรหามาเล่า 
By...PorKeaW 

การสร้างพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง 
การสร้างพระเมรุมาศ พระเมรุ สําหรับถวายพระเพลิง จะมี “ขนาดและรูปแบบ” งดงามวิจิตรแตกต่างกันตามยุคสมัย เป็นงานสร้างสรรค์
ตามแรงบันดาลใจของช่าง โดยยึดคติโบราณท่ีสืบทอดกันมาเป็นแบบแผน 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงสันนิษฐานคติการสร้างว่า “พระเมรุ” ได้ชื่อมาแต่การปลูกสร้างปราสาท
อันสูงใหญ่ท่ามกลางปราสาทน้อย ท่ีสร้างขึ้นตามมุมทิศ มีโขลนทวาร (โคปุระ) ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปักราชวัติเป็นชั้นๆ ลักษณะประดจุเขา
พระเมรุตั้งอยู่ท่ามกลางมีเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อม จึงเรียกเลียนชื่อว่า พระเมรุ ภายหลังเม่ือทําย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อม เหลือแต่ยอดแหลมๆ ก็
ยังคงเรียกเมรุด้วย คนไทยมีความเชื่อและยึดถือเรื่องไตรภูมิตามคตขิองพระพุทธศาสนาท่ีกล่าวถึงจักรวาล มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของภูมิ
ท้ังสามรายล้อมด้วยสรรพส่ิงนานา อันเป็นวิมานของท้าวจตุโลกบาลและเขา สัตตบริภัณฑ์ 
ดังนั้นจึงนําคติความเชื่อจากไตรภูมิ มาใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงเพ่ือให้ได้ ถึงภพแห่งความดีงาม อันมีแดนอยู่ท่ีเขาพระเมรุนัน้เอง 
ส่ิงก่อสร้างในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง จะมีส่วนจําลองให้ละม้ายคล้ายกับดินแดนเขาพระสุเมร ุดังเช่น โบราณจะมีรูปสัตว์หิมพานต์
ลักษณะหลากหลายนานาพันธ์ุ บนหลังตั้งสังเคด็ผ้าไตรถวายพระสงฆ์ เข้าขบวนแห่อัญเชิญพระศพ 

ที�มา: http://lifestyle.campus-star.com/knowledge/38015.html 



 ตามท่ีบก.ได้เกริ่นไปเมื่อตอนต้นว่า…เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของนายญี่ปุ่น “นายมาซามิ คัตซูโมโต” จึง
จะเชิญชวนให้พนักงานได้ร่วมสนุกกัน โดยการทายอายุและปีเกิด ของนายญี่ปุ่น พร้อมคําอวยพรวันเกิดถึงนาย
ญี่ปุ่น โดยให้พนักงานส่งเข้ามาท่ี ฝ่ายบุคคล...คุณพิมพร  หลังจากนั้นจะนํารายชื่อท้ังหมดมาให้นายญี่ปุ่นจับ
ฉลาดคัดเลือกผู้โชคดี จํานวน 3 ท่าน และรับรางวัลจากมือนายญี่ปุ่นพร้อมท้ังได้ภาพถ่ายคู่กับนายเป็นท่ีระลึก
คนละ 1 ใบ ขอให้ส่งกันเข้ามาได้ ภายในวันท่ี 9 กันยายน 2560 ท่ีจะถึงนี้   
 สําหรับคําอวยพรท้ังหมดท่ีส่งเข้ามาฝ่ายบุคคลจะเอาไปให้นายญี่ปุ่น
ได้อ่านและติดท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่ะ 

HRขอกล่าว...เดือนท่ีผ่านมาเราได้สูญเสียพนักงานระดับ
หัวหน้างานท่านหนึ่งท่ีได้ร่วมทํางานกับทาง SANKO มานาน..
นั่นก็คือ คุณณัฐชัย จะน้อย ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนก   
Dicasting ทางบริษัทขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปคร้ังนี้
ด้วยค่ะ 

SANKO 

SANKO หรรษา  

HR ขอกล่าว 



" พ่อครับๆ"ลูก ชายตะโกนจากในสวน  
"รถถูกขโมย"  
"เห็นไหมว่าใครเอาไป"  
" เห็นครับ"  
"จําหน้าได้ไหม"  
"จําไม่ได้ แต่ผมจดทะเบยีนรถเราไวแ้ล้ว"   

ชายหนุ่มอ่านหนังสือพิมพ์ พบเรื่องของนักแสดงสาวสวยแตง่งาน
กับนักกีฬาที่มีชื่อเสยีง  
โด่งดัง แต่ไอคิวต่ําเหลือหลาย เขาจงึหนัไปพูดกับภรรยาวา่  
" ทําไมผู้ชายโง่ๆ ถึงได้เมยีสวยนะ"  
"จะเพราะอะไรก็ช่างเถอะ แต่ขอบคุณนะที่ชม" ภรรยากลา่ว  

คู่แต่งงานใหม่เพิ่งจะถูกส่งตัวเขา้ห้อง หอ  
" น้องมีเรื่องจะสารภาพค่ะ" เจ้าสาวหมาดๆ บอก  
"น้อง เคยผ่านผู้ชายมาแล้ว"  
" ไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจ" เจ้าบ่าวหมาดๆ ปลอบ  
"พี่ก็เคยผ่านผู้ชายมาแล้วเหมือนกัน..."   


