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เราอยากรูคุณคิดอยางไร?
หนังสือพิมพขาวคนเหล็กเอสเอสไอ และเครือสหวิริยา  อานตอ น.3

     

ลุยภารกิจเพ่ือชุมชน
วนัสิง่แวดลอมโลก
SSI ชวนรักษชายหาด

เอสเอสไอเสริมรายไดวิสาหกิจบางสะพาน
อดุหนุนขาวถุงโรงเรยีนใชเปนของทีร่ะลกึ
เอสเอสไอ ประสาน โรงเรียนวัดดอนยาง เกษตรกรชุมชนบางสะพาน จัดซื้อขาวหอมปทุม จํานวน 2,000 ชุด มูลคากวา 170,000 บาท         
มอบเปนของทีร่ะลกึในงานประชมุสามญัประจาํปผูถอืหุนเอสเอสไอ ครัง้ที ่25 ทมีชมุชนสมัพนัธรวมเปนพีเ่ลีย้งพฒันาผลติภณัฑ สราง
มูลคาเพิ่ม ดานจัดซื้อกลุมเอสเอสไอเผยตัวเลขยอดจัดซื้อสินคาชุมชนไตรมาสแรก มูลคา 67.8 ลานบาท

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เหล็กแผนรีดเย็นฯ
ผลิตครบ10ล.ตัน
เหลก็คณุภาพสงู

เหล็กแผนรีดเย็นไทย  ผลิตเหล็กแผน
รดีเยน็คณุภาพสงู (Prime Product) 
พรอมสงมอบลกูคาครบ 10 ลานตนั 
เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 ยํา้ความ
เปนผูนาํและบกุเบกิในฐานะผูผลติ
เหล็กแผนรีดเย็นรายแรกของไทย 
ตอบสนองการสงมอบสินคาที่มี
คุณภาพสูงแกลูกคาอยางตอเนื่อง 
และความตองการใชเหล็กภายใน
ประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต 
เคร่ืองใชไฟฟา  เฟอรนิเจอร  บรรจุภัณฑ
และอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผน
เคลือบชนิดตางๆ
 นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS เปดเผย
กับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
วา “เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2557 ท่ีผานมา
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดบรรลุสถิติ    อานตอ น.2

  บรรลุ 10 ลานตัน
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ TCRSS ผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน
คุณภาพสูง (Prime Product) และพรอม
สงมอบลูกคา สะสมครบปริมาณ 10 ลานตัน
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ลูกคามีการกําหนด
คุณสมบัติไวกอนเริ่มกระบวนการผลิต 
และบริษัทผลิตไดตรงตามมาตรฐาน 
ความตองการของลูกคาท่ีกําหนดไว โดย
ผานการตรวจสอบและไดรับการรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําและบุกเบิก
ในฐานะผูผลติเหลก็แผนรดีเยน็รายแรก
ของไทย และเปนผูผลติเหลก็แผนรดีเยน็
ชั้นเลิศดวยทีมงานที่ยอดเยี่ยม

เอสเอสไอ ยูเค
ครบรอบ 2 ป

X

อานตอ น.2

ขอเชิญตอบแบบสํารวจความคิดเห็น

     นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการสวนชุมชน
สัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา “ดวยความมุงมัน่
ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม เอสเอสไอ
จึงขอรวมเปนกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน ใหมคีวามแขง็แกรงและยัง่ยนื
โดยการสนับสนุนสินคาและบริการที่มาจาก
ชุมชนบางสะพาน ซึ่งลาสุดเอสเอสไอไดเขา

ทําการอุดหนุนขาวหอมพันธุปทุมที่โรงเรียน
วัดดอนยาง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
คีรีขันธ และบานหนองตาเมือง หมูที่ 6 ต.ธงชัย 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ รวมจํานวน 
2,000 ชุด                                  อานตอ น.4

เอสเอสไอ ขอเชิญชวนชาวบาง-
สะพานรวมทํากิจกรรม รักษชายหาด
ดวยการเกบ็ขยะบนชาดหาด ความ
ยาว 3 กม. จัดตอเนื่องเปนป 6 ณ
บริเวณชายหาดแมรําพึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ เนื่องในวันสิ่ง-
แวดลอมโลก 5 มิ.ย.เพื่อรวมดูแล
รักษาสิ่งแวลอมในชุมชน พัฒนา
แหลงทองเทีย่ว อนรุกัษระบบนิเวศ
ชายฝง ดานโครงการสิ่งแวดลอม
สหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programme : UNEP)
คลอดคําขวัญป 57 “ยกระดับความคิด
แกวิกฤตินํ้าทวมโลก” (Raise Your 
Voice, Not the Sea Level)
    นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน 
ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธ 
และชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” วา                   อานตอ น.3

อานตอ น.2รายง
านพิเ
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ประจําวันที่  16  พฤษภาคม  25572 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ครบ 10 ลานตัน   ตอจากหนา 1

ของยอดการผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน
คุณภาพสูง (Prime Product) และพรอมสงมอบ
ลูกคา สะสมครบปริมาณ 10 ลานตัน ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑที่ลูกคามีการกําหนดคุณสมบัติไว
กอนเริ่มกระบวนการผลิต และบริษัทผลิตไดตรง
ตามมาตรฐาน ความตองการของลกูคาทีก่าํหนด
ไว โดยผานการตรวจสอบและไดรับการรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งผลิตภัณฑ
เหลานี้จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต 
เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร บรรจุภัณฑ และ
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนเคลือบชนิดตาง ๆ 
 ทัง้นีใ้นสวนของยอดการผลติสะสมตัง้แตป 
พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน ที่มีการสงวัตถุดิบเหล็ก
แผนรีดรอน เขาสูการผลิตกระบวนการลางแผน
เหล็กดวยกรดและรีดลดขนาดที่อุณหภูมิหอง 
(CPCM) ไดมยีอดผลติสะสมเปนปรมิาณ 10.8 ลาน
ตัน สะทอนใหเห็นถึงความเปนผูนําและบุกเบิก
ในฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นรายแรกของไทย 
และเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชั้นเลิศดวยทีม
งานที่ยอดเยี่ยม
 นายนาวา กลาววา “ผมขอขอบคุณพนักงาน

ทกุคนทีร่วมกนัแสดงใหถงึการทาํงานรวมกนัเปน
ทมีอยางยอดเยีย่มและมุงมัน่สรางความพงึพอใจ
ใหแกลูกคา ซ่ึงถือเปนหลักในการทํางานของบริษัทฯ
อยางตอเนือ่ง การรวมกนัทาํงานของพนกังานทกุ
ภาคสวน ทัง้ดานการผลติ การขาย รวมถงึทกุฝาย
ที่เกี่ยวของตางเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ
ที่ผลักดันใหปริมาณการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
คุณภาพสูง (Prime Product) สามารถบรรลุครบ 
10 ลานตัน พรอมสงมอบลูกคาตอไป และหวังวา
พนักงานทุกคนจะรวมกันมุงมั่นทุมเทความ
พยายาม เพือ่สรางความแตกตางทีเ่หนอืกวาและ
รักษาความเปนผูนําในการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
ของไทยอยางตอเนื่อง”

 นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ สายการผลิต TCRSS กลาววา 

“บรษิทั ไดพฒันาศกัยภาพการผลติเหลก็แผนรดี

เยน็ เพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาทัง้ใน

และตางประเทศอยางตอเนือ่งนบัแตป 2540 ดวย

การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ จน

นําไปสูสถิติใหมของการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น

คุณภาพดี (Prime Product) สะสมครบ 10 ลานตัน 

การพฒันาการทาํงานของพนกังานทกุคน ถอืเปน

สวนสาํคญัทีท่าํใหบรษิทัสามารถดาํเนนิการผลติ

ไดมีประสิทธิภาพและดีขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึง

การรวมกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานทั้งดาน

การผลิตและการบริการที่ดีใหแกลูกคา จนนําพา

ใหบรษิทักาวไปสูความสาํเรจ็ในการดาํเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ ในดานอื่นอีกตอไป”

 ทั้งนี้  สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง

ประเทศไทย (สลท.) คาดการณความตองการใช

เหลก็ในประเทศไทยป 2557 ประมาณ 18 ลานตนั

เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 2.5 โดยมีปจจัยตาม

แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐและ

สภาวะตลาดอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน การ

กอสราง ยานยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน

เ อ ส เ อ ส ไ อ  ยู เ ค  ค ร บ ร อ บ  2  ป

ของไทยอยางตอเนื่อง”

รายงา
นพิเศ

ษ

เหล็กแทงแบนของเอสเอสไอ
ยเูคใชเปนสวนประกอบของ
อะไรบาง

ชิ้นสวนรถยนต

ชิ้นสวนเรือเดินสมุทร

ทอ API

ถังแกซ

เครื่องใชภายในบาน/
เครื่องใชไฟฟา

โครงสรางสิ่งกอสราง

               เปนเวลา 2 ปเต็ม
          ในการกาวข้ึนเปนผูผลิตเหล็ก
แผนครบวงจรจากเหล็กตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ซึ่งถือเปนความ
ทาทายอยางย่ิงในการขยายธรุกิจ นับตัง้แต
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด 
หรือ เอสเอสไอ ยูเค บริษัทยอยของเอสเอสไอ
ไดเริ่มจุดเตาถลุงเหล็กในวันที่ 15 เมษายน 
2555 ท่ีโรงงานเอสเอสไอทีไซด เมืองเรดคาร
วันน้ีหนังสือพิมพขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ
จึงขอพาทุกทานมาติดตามความคืบหนา
และความสําเร็จในการดําเนินงานในระยะ
เวลาที่ผานมา
  มร. คอรเนเลียส ลอเรนส
(Mr. Cornelius Louwrens)
กรรมการและประธานเจาหนาที่

  ปฏิบัติการ (Director and Chief Operating 
Offi cer) บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ียเูค จาํกดั 
หรอื “เอสเอสไอ ยเูค” กลาววา “หลงัจากโรงงาน
ไดหยดุการผลติมานานกอนหนานี ้และพวกเรา
ชาวเอสเอสไอยูเคไดรวมกนัสรางประวตัศิาสตร
เดนิทางใหม โดยโรงงานเอสเอสไอทไีซดเริม่การ
ถลงุและผลติเหลก็ตนนํา้ตัง้แตวนัที ่15 เมษายน 
2555 เปนตนมา นบัเปนชวงเวลาทีน่าประทบัใจ
สําหรับทุกคน ขณะเดียวกันยังนับเปนการเริ่ม
ตนของความมุงมั่น และการทํางานหนัก ซึ่งมา
พรอมกับความรับผิดชอบในหนาที่ของทุกคน 
เราไดรับคําถามมากมายหลายครั้งวา โรงงาน
จะสามารถประสบความสําเร็จหรือไม การรับ
พนกังานใหมซึง่ไมมปีระสบการการทาํงานดาน
นี้มากอน เปนสัดสวนมากถึงรอยละ 50 มีความ
เสี่ยงมากเกินไปหรือไม”

  “อยางไรก็ตาม เราก็ยืนหยัดฟนฝา
อุปสรรคมาไดดวยกันถึง 2 ปแลว และสามารถ
ผลิตเหล็กแทงแบนไดมากกวา 5 ลานตัน ซึ่ง
นับเปนผลงานที่ทาทายครั้งใหญของบริษัท 
ผมรูสึกภูมิใจกับการทํางานของพนักงานของ
เราทุกคนเปนอยางยิ่งที่ไดรวมมือกันอยางมุง
มั่นทุมเทเพื่อความสําเร็จของบริษัท รวมถึง
การสนับสนุนอยางดีโดยตลอดระยะเวลาจาก
บริษัทเอสเอสไอ ผูมีสวนไดเสีย และคูคา ถึง
แมวาเราจะประสบปญหาจากปจจัยภายนอก
ซึ่งเราไมสามารถควบคุมไดในชวงที่ผานมา” 
มร. ลอเรนส กลาว
  ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของเอส-
เอสไอ ยเูค บรษิทัไดสงผลบวกตอทัง้ชมุชนทไีซด 
ประเทศองักฤษ  ประเทศไทย  และเศรษฐกจิโลก 
ขอมลูตางๆ ทีน่าสนใจของบรษิทันบัจากวนัเปด
ดําเนินการ มีดังนี้

พนักงาน
• พนักงานประจําจํานวน 1,900 คน
• พนักงานจางเหมา จํานวน 1,000 คน
• 120,000 ชั่วโมงงานฝกอบรมพนักงาน

• ผูเขาเยี่ยมชมโรงงาน 25,000 คน

สถิติการผลิต
• โรงผลิตแรเหล็กอัดกอน (Sinter Plant) ผลิต

  

 14,137 ตันตอวัน 86,334 ตันตอสัปดาห
• โรงถลุงเหล็ก (Redcar Blast Furnace) ผลิตนํ้า
 เหล็กถลุง 9,563 ตันตอวัน 63,699 ตันตอสัปดาห
• โรงผลิตเหล็กกลา (BOS) ผลิตนํ้าเหล็กกลา
 11,325 ตันตอวัน  67,353 ตันตอสัปดาห
• โรงหลอเหลก็แทงแบนตอเนือ่ง (Concast) ผลติ
 เหล็กแทงแบน 11,432 ตันตอวัน 66,522 ตัน
 ตอสัปดาห

การสนับสนุนเศรษฐกิจ
• มลูคาการสงออกจากโรงงานเอสเอสไอทไีซด
 มีสัดสวนมากกวารอยละ 7 ของการสงออก 
 ทัง้หมดจากภูมภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
 อังกฤษไปยังตลาดโลก
• จางงานพนักงานจํานวนมาก กระจายรายได
 ตอเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและเชื่อมโยง
 เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ

ชวง 2 ปที่ผานมา...
• หากนาํเหลก็แทงแบนทัง้หมดทีเ่อสเอสไอ ยเูค
ผลติมาเรยีงตอกนัจะไดความยาว 1,319 ไมล ซึง่
เปนระยะทางระหวางอังกฤษและกรีซ 

(เทากบั 2,124 กโิลเมตร หรอืเทยีบเคยีงระยะทาง
ไป-กลับ บางสะพาน-เชียงใหม)

การนําเขา
           •  มีเรือขนาดใหญเขาเทียบทา
              ที่ทาเรือเรดคาร (Redcar Bulk
               Terminal) และบรรทุกวัตถุดิบ
              นําเขาสําหรับโรงงานเอสเอสไอ
  ทีไซด มากกวา 14 ลานตัน อันประกอบดวย
- แรเหล็ก 9 ลานตัน
- ถานหิน 5 ลานตัน
• เรือขนาดใหญที่สุดที่ขนสงแรเหล็ก 165,000
 ตนั ชือ่ Blue Oho Oyu มาจากบราซลิ เมือ่เดอืน
 พฤศจิกายน 2555

การสงออก
• สงออกเหลก็แทงแบนมากกวา 5 ลานตนัดวย
 เรือ 125 ลํา 
• มีลูกคา 16 บริษัทใน 8 ประเทศทั่วโลก
• บริษัทผลิตเหล็กแทงแบนไดถึง 84 เกรด 
 คุณภาพ
• มูลคาการสงออกมีมากกวา  2.5  พันลาน
 ดอลลารสหรัฐ นับจากการเริ่มดําเนินการ
• ป 2556 ไดรับรางวัล Tees Valley จาก North
 East Business Awards for Export
• การสงออกครั้งใหญที่สุดโดยเรือ Ju Hau Hai
 บรรทุกเหล็กแทงแบน  87,869  ตัน  ไปยัง
 ประเทศไทยเม่ือกรกฎาคม 2556
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ประจำ�วันที่  16  พฤษภ�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

วันสิ่งแวดล้อมโลก ต่อจากหน้า 1

“วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสิ่ง-
แวดล้อมโลก (World Environment Day) ที่ทุกคน
ทัว่โลกตา่งใหค้วามสำาคญัและตระหนกัถงึปญัหา
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ ในฐานะองค์กรธุรกิจภาคเอกชน 
ในอำาเภอบางสะพาน จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ในวันดังกล่าวด้วย 
 อย่างไรก็ตามหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลที่บางสะพาน หลายคนคงนึกถึง
ชายหาดแม่รำาพึง ซ่ึงเป็นสถานท่ีหน่ึงในการพักผ่อน

หยอ่นใจของนกัทอ่งเทีย่ว และคนในพืน้ที ่ปจัจบุนั
มโีรงแรม รสีอรท์ รา้นอาหาร เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 
มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากขึ้น ทำาให้ส่งผลก
ระทบต่อปริมาณขยะบนชายฝั่ง อีกทั้งยังได้รับ
ผลกระทบจากขยะที่ลอยมากับสายนำ้ามาติดอยู่
บริเวณหาด ทำาให้ความสวยงามตามธรรมชาติ
ลดน้อยลง และยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้นการทำาความสะอาด
ชายหาดและเก็บขยะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ทีพ่ฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหส้วยงามดงัเดมิ ดงันัน้ 
เอสเอสไอ จึงได้ ทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม 
“เอสเอสไอรักษ์ชายหาด” ขึ้นด้วยการร่วมกัน
ทำาความสะอาดชายหาด เก็บขยะ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บนชายหาดแม่รำาพึงเป็นระยะทาง 3 

กิโลเมตร อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 
 “ปีนี้ถือเป็นปีที่ 6 ที่ได้ดำาเนินการ เพื่อให้
พนักงานทุกคน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้
เห็นถึงความสำาคัญ และหันมาใส่ใจกับเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำาลังจะเกิดมากขึ้น พร้อม
กับเกิดการตื่นตัวร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติทำาให้
สิ่งแวดล้อมกลับมาสดใสดังเดิม รวมท้ังแหล่งท่อง
เท่ียวมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวงจร
ระบบนิเวศ ริมฝั่งทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ลด
ปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลก
ร้อนอีกทางหนึ่ง”
 นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า ในปีที่แล้ว การ
ดำาเนินกิจกรรม เอสเอสไอรักษ์ชาดหาด สามารถ
ช่วยกันเก็บขยะได้เป็นปริมาณทั้งสิ้น 1,135 

กิโลกรัม ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้มา
ช่วยกันและแสดงพลังฅนเหล็กรักษ์โลกร่วมกัน
จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวบางสะพานทุกท่าน 
พนักงาน และประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐ และ
เอกชน ร่วมใจกันช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรม “เอสเอสไอรักษ์
ชายหาด” ณ บริเวณชายหาดแม่รำาพึง อำาเภอ
บางสะพาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 
ในเวลา 08.00 -12.00 น. ที่จะถึงนี้
 ทั้งนี้โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ” 
(United Nations Environment Programme: UNEP) 
ได้มีคำาขวัญในปี 2557 ว่า “ยกระดับความคิด แก้
วกิฤตนิำา้ทว่มโลก” (Raise Your Voice, Not the Sea 
Level)

เรียน  ท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
   และ “ข่าวฅนเหล็กเครือสหวิริยา”

  หนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” และ “ข่าว
ฅนเหล็กเครือสหวิริยา” ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ผู้อ่าน สละเวลาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของหนังสือพิมพ์ในด้านต่างๆ เพื่อได้นำาข้อมูล
ไปพัฒนาคุณภาพหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
  โดยท่านเพียงตัดแบบสอบถามตามรอยปะใน
หนงัสอืพมิพ ์กรอกรายละเอยีดขอ้มลู พรอ้มทำาเครือ่งหมาย
ถูกหน้าข้อ หรือในช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของ
ทา่นมากทีส่ดุแลว้พบัปดิผนกึ สง่มาทางชอ่งทางทีก่ำาหนด
1.  ไปรษณีย์ (โดยไม่ต้องติดสแตมป์) 
2.  สแกนเอกสาร และสง่กลบัมาทางอเีมล ์rawipatu@ssi-
  steel.com
3.  พนกังานในเครอืสหวริยิา สามารถสง่ไดท้ีก่ลอ่งรบัแบบ
  สอบถาม ตามจุดที่กำาหนด 
- โรงงานบางสะพาน : พนักงานในกลุ่มเอสเอสไอ สามารถ
ส่งได้ที่สำานักงานโรงงาน ชั้น 1 เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI 
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC  บริษัท เวสท์โคสท์
เอน็จเินยีริง่ จำากดั  หรอื WCE และสามารถสง่โดยตรงไดท้ี่
ทีมประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เครือสหวิริยา (ศูนย์
บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
- สำานักงานกรุงเทพฯ : อาคารประภาวิทย์ ชั้น 3 บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) และฝ่ายประชา-
สัมพันธ์ เครือสหวิริยา พระราม 3 
  ทั้งนี้สำาหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลับมาภายใน  
วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของ
ที่ระลึก อาทิ กระเป๋าเดินทางล้อลาก จำานวน 3 รางวัล 
กระเป๋าใส่เอกสาร จำานวน 5 รางวัล สมุดโน๊ต จำานวน 10 รางวัล
และผลติภณัฑช์มุชนอำาเภอบางสะพาน จำานวน 20 รางวลั
  โดยมีเงื่อนไขของที่ระลึก ดังนี้
1. ทกุคำาตอบของทา่นจะถกูเกบ็เปน็ความลบั และไมม่ผีล
ต่อสิทธิ์ในการลุ้นของที่ระลึกใดๆ ทั้งสิ้น
2. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่
ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
3. ผูต้อบแบบสอบถาม 1 ทา่น มสีทิธิใ์นการรบัของทีร่ะลกึ
เพียง 1 ชิ้น (ในกรณีส่งเกินมากกว่า 1 ฉบับของสงวนสิทธิ
ในการคัดออก)
4. บริษัทจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลลงในหนังสือพิมพ์
ข่าวฅนเหล็กในฉบับที่ 102 เดือนกรกฎาคม

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอและ

หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กเครือสหวิริยา

     

เราอยากรู้คุณคิดอย่างไร?
หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็กเอสเอสไอ
และเครือสหวิริยา

แบบสำารวจความคิดเห็น

!
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ประจำ�วันที่  16  พฤษภ�คม  25574 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนนิทร ์ อนิทรพ์รหม , นายณฏัตพงศ ์ จงสรุสทิธวิฒัน ์, นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอ่ึง้ , นางสาวเคลอืวลัย ์ ชา้งเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว้
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซ้ำา โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

เสริมรายได้                ต่อจากหน้า 1

มลูคา่กวา่ 170,000 บาท เพือ่นำามามอบใหเ้ปน็ของทีร่ะลกึ
ในงานประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  25  ของ
เอสเอสไอ พร้อมกับได้ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวที่
ปลูกในท้องถิ่นบางสะพานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
เปน็ทีช่ืน่ชอบแกผู่ถ้อืหุน้จำานวนมาก เมือ่วนัที ่28 เมษายน 
2557 ที่ผ่านมา 
  นายสมบัติ เล่าว่า ในการจัดทำาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อ
มอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นเอสเอสไอในครั้งนี้   
เอสเอสไอได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนวัด
ดอนยาง และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประสานเรื่องการ
จัดหาข้าวเปลือกที่มาจากเกษตรกรในชุมชนบ้านหนอง
ตาเมืองโดยตรง และจากแหล่งเพาะปลูกของโรงเรียนที่
นักเรียนได้ลงมือปลูก ที่ผ่านการจัดสรรอย่างเพียงพอที่
บรโิภคภายในโรงเรยีนแลว้นำาออกมาจำาหนา่ยใหก้บัทาง
บริษัท และการจัดหาโรงสีภายในชุมชนเพื่อสีข้าวให้ การ
บรรจุภัณฑ์ข้าวที่ทำาโดยฝีมือของครู นักเรียน โรงเรียน
วัดดอนยาง ซึ่งการดำาเนินงานทั้งหมดนี้สามารถทำาให้
เอสเอสไอได้มีส่วนช่วยในการสร้างช่องทางกระจายรายได้
หมุนเวียนภายในชุมชน โรงเรียน นักเรียน ได้อีกทางหนึ่ง
  ดา้นนายอภปิทัม ์รุง่โรจน ์หวัหนา้งานสำานกัชมุชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ พี่เลี้ยงในการจัดทำาภัณฑ์ข้าวหอม
ปทุมกล่าวว่า “เอสเอสไอได้มีส่วนช่วยในการดำาเนินงาน 
โดยตนเองไดร้ว่มไปเปน็พีเ่ลีย้งในการจดัทำา ใหค้ำาปรกึษา
กบัทางโรงเรยีน ในสรา้งมลูคา่เพิม่ ดว้ยการชว่ยออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ในการบรรจุข้าว ส่วนขา้วหอมที่ได้จากชุมชน
นั้นเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ปทุม ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ที่ปลูก
โดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ปลูกเพื่อการบริโภคเป็น
หลัก รับรองได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างอย่าง
แน่นอน นอกจากนี้การสีข้าวยังได้มีการจัดให้สีข้าวจาก
โรงสีภายในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงสีขนาดย่อม 
ข้าวสารที่ได้อาจแตกต่างไม่สวยงามเหมือนโรงสีข้าว
ขนาดใหญ่ แต่คุณภาพของข้าวเวลาหุงยังคงมีกลิ่นหอม 
รสชาดน่ารับประทานดังเดิม” 
  นายชมภู จันทร์เจริญ ผู้อำานวยการโรงเรียน         
วัดดอนยาง กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง
บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  ได้ให้
โรงเรยีนเปน็ผูร้ว่มดำาเนนิการในการจดัหาขา้วสารเพือ่นำา
ไปมอบใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่การเขา้รว่มกจิกรรม
โครงการนีเ้กดิขึน้มาจากทีโ่รงเรยีนไดส้อนนกัเรยีนใหรู้จ้กั
วิถีชีวิตของชาวนา โดยเราได้ให้นักเรียนร่วมกับชุมชน
ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีซ่ีงได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาล
ตำาบลบา้นกรดูจำานวน 8 ไร ่เพือ่ใชเ้ปน็แหลง่เรยีนรูใ้นการ
ลงมือปฎิบัติปลูกข้าวจริง  ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นได้นำามาเข้า
โครงการอาหารกลางวนัของนกัเรยีนเพือ่เปน็การลดภาระ
ค่าใช้จ่าย โดยข้าวสารในส่วนที่เหลือนี้ได้จำาหน่ายให้
กับบริษัทฯ ซึ่งได้ติดต่อให้โรงเรียนช่วยดำาเนินการจัดหา 
รวมไปถงึบรหิารจดัการบรรจภุณัฑข์า้วสารจำานวน 2,000 
ชุด แต่เนื่องจากเป็นปริมาณที่มากทางเราจึงได้ประสาน
งานกับทางชุมชนในการหาข้าวสารให้ได้ปริมาณตาม
ที่ต้องการซึ่งชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุก
ด้าน ทำาให้โรงเรียนกับชุมชนได้เกิดปฎิสัมพันธ์กัน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน และชุมชนอีกด้วย 
สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมจัดซื้อสินค้าของเรา และชุมชน และหวังว่าจะได้
รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป
  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) มี 
นโยบายชัดเจนในการสนับสนุนโครงการสินค้าชุมชน 
เพื่อพัฒนาให้ทุกชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทย
สามารถโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมยืนเคียงข้างชุมชน ร่วม
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ อ.บางสะพานให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน
ซึ่งขณะนี้ยอดการจัดซื้อสินค้าชุมชนของกลุ่มเอสเอสไอ
ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ได้มีตัวเลขการจัดซื้อแล้วเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 67.8 ล้านบาท 

 เอสเอสไอจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จัดให้มี
การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม      
ไทยซีซีทาวเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยมี นายวิทย์  
วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุม
ได้รับรองผลการดำาเนินงานประจำาปี 2556 และนายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลงาน
ด้านธุรกิจรวมถึงกลยุทธในการดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เปน็เลศิทางดา้นปฏบิตักิาร และสรา้งโอกาสในการเตบิโตจากฐานธรุกจิ
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ประสานความสามัคคีของพ่ีนองบางสะพาน
ผานธนาคารชุมชน ยอดกองทุนเพ่ิมตอเน่ืองทุกเดือน

●  ตอนรับ

น.3

●  รวมบริจาค

น.3

ตอนรับชุมชนโครงการ
สสส.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ดูงานสภาผูนําชุมชนบานมารอง

บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท
ชวนพนักงานบริจาควัสดุอลูมิเนียม
นําไปทําขาเทียม

ปที่  5   ฉบับที่  99   ประจําวันที่  16  พฤษภาคม  2557

: อานตอหนา 4

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

ยอดกองทุนธนาคารชุมชน บาง-
สะพานขยบัขึน้ตอเนือ่ง ภายใน 1 
เดือน จากยอด 16 ลานบาท เปน 
17 ลานบาท ชีใ้หเห็นความมัน่ใจ
ในการฝากเงนิกบัธนาคารชมุชน
และความสามัคคีของชุมชน  สงผล
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

 เมือ่ปลายเดอืนเมษายนทีผ่านมา 
จากการรายงานผลยอดกองทุนรวม
สะสมของธนาคารชุมชน 16 ธนาคาร 
16 หมูบาน 4 ตําบล สะสมรวม 17 ลาน
บาท ขยับขึ้นกวา 1 ลานบาทภายใน 1 
เดือน แสดงใหเห็นความมั่นใจในการ
ฝากเงินกับธนาคารชุมชนของตนเอง 
และความสามคัคขีองพีน่องในชมุชนฯ 
ทั้งนี้ เงินในธนาคารชุมชนสวนหนึ่งนํา
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในทองถิ่น พรอมทั้ง
นําไปจัดสรร :อานตอหนา 2

คณะทาํงานฯ ปฏบิตัริถขนสงสนิคา 
สรางความมั่นใจ ตอกยํ้าความเขม
งวดของการปฏิบัติรถขนสงสินคา 
ท้ังเพ่ิมกลองวงจรปดเพ่ือตรวจสอบ
การทํางาน และสรางความปลอดภัย
พรอมสนับสนุนการติดตั้งปาย
เตือนสติใหขับรถระมัดระวังบน
ทองถนน เพื่อชุมชนปลอดภัย
 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทํางานควบคุม
การปฏบิตัริถขนสงสนิคา เครอืสหวริยิา
ไดใหความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้ง
ภาคประชาชน  : อานตอหนา 2

คณะทํางานฯ ปฏิบัติการรถขนสง ทํางานเขม
ออกตรวจรถขนสงสินคา ลงพ้ืนท่ีพบชุมชน
ตดิตัง้กลองวงจรปดเพิม่ ดแูลสอดสองการทาํงานความปลอดภยัใหชมุชน

ตามที่ นสพ.ขาวฅนเหล็กฉบับที่แลว ไดรายงานให
ทานผูอานทราบถงึแผนงานการพฒันาบคุลากรของ
กลุมเหล็กสหวิริยา ผานการอบรมหลักสูตรตางๆ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานความคิด การบริหารงาน
รวมถึงทักษะการใชชีวิต                   : อานตอหนา 4

เครือสหวิริยาจุดประกายความรับผิดชอบตอสังคม
ผานการอบรมหลักสูตร แนวคิด CSR การรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม

นําไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนตนเอง

งานมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา สานขอมูลกิจกรรมและผลการ
ลงพืน้ที ่อ.บางสะพาน ใหผูนาํชมุชน รวมถงึตวัแทนชมุชนทราบ เนน
การสรางความสัมพันธ ความรวมมือ สงตอขอมูลตอเนื่อง พรอมรับ
ขอมูลจากผูนําฯ และชุมชน เพื่อรวมกันสรางสรรคกิจกรรมดีๆ รวม
กัน โดยเฉพาะแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ที่จะขับเคลื่อนในปนี้

ทมีมวลชนสมัพนัธเดนิหนากลยทุธงาน
สรางสมัพนัธ สรางสรรคงานดีๆ  ในพืน้ที่ 
ขอบคุณการตอนรับของพี่นองชาวบางสะพาน
และใหความรวมมือทุกกิจกรรม

การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา
แจงขาวประชาสัมพันธ
กิจกรรม

ตรวจวัดคุณภาพ
และวิเคราะห
สิ่งแวดลอม

 นางสาววันวิสาข หุนจ้ิน ผูจัดการ
แผนกมวลชนสมัพนัธ เครอืสหวริยิา 
แจงรายละเอียดของงานมวลชน
สัมพันธ ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน 

ใหผูนําชุมชน 4 ตําบล พรอมกับผูแทน
แตละพื้นที่ทราบถึงความคืบหนา
งานกิจกรรมดีๆ ที่รวมดวยกันกับ
หนวยงานรวม         :อานตอหนา 3
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ประจำ�วันที่  16  พฤษภ�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ให้ชุมชนเติบโต
กลายเป็นสังคมที่มีความสุขและเข้มแข็งต่อไป

  หนึง่ในสมาชกิธนาคารชมุชนบา้นดอนทอง

กล่าวถึงประโยชน์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

ธนาคารชุมชนฯ ว่า “เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร

ชุมชนบ้านดอนทองตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธนาคารฯ 

เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถ

สร้างการมีส่วนร่วม นำาเงินกองทุนมาบริหาร

จัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและชุมชน เป็น

ความภูมิใจของชุมชน เนื่องจากเป็นธนาคาร

ของพี่น้องชาวอำาเภอบางสะพานจัดตั้งขึ้น เป็น

สมาชิก และบริหารจัดการเอง นอกจากได้รู้จัก

การเก็บออมแล้ว ก็มีเรื่องของเงินปันผลกำาไร

จากธนาคารฯ ด้วย ซึ่งผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับ

หุ้นสะสมของสมาชิกแต่ละคน ล่าสุดตนเองก็ได้

รับเงินปันผลประจำาปีเรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิก

ทกุคนของธนาคารฯ ทีส่ว่นหนึง่เปน็พนกังานของ

เครือสหวิริยาด้วยนั้น มองเห็นตรงกันว่า กองทุน

ทีห่มนุเวยีนในธนาคารชมุชนเรานัน้ สามารถเปน็

กำาลงัสำาคญัในการชว่ยสรา้งเศรษฐกจิ สงัคม และ

ธนาคารชุมชน     ต่อจากหน้า 1

ตรวจรถขนส่ง     ต่อจากหน้า 1

ท้ังภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐบาลท้องถ่ิน

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมาตรการความ

ปลอดภัย พร้อมทั้งลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับชุมชน และเฝ้าระวังความปลอดภัย

ให้กับพี่น้องชาวอำาเภอบางสะพาน อาทิ

• ตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิเพิม่ 1 จดุ บรเิวณเขตทาง

โคง้กอ่นถงึทางแยกเขา้วดัดอนสำาราญ หมู ่1 ต.แม่

รำาพงึ เพือ่ใชต้รวจสอบและควบคมุพฤตกิรรมของ

พนกังานขบัรถขนสง่เครอืสหวริยิา รวมทัง้ปอ้งกนั

ปัญหาอื่นๆ ภายในหมู่บ้านด้วย เช่น ภัยจากโจร

ผู้ร้าย ทำาลายข้าวของ จอดในที่ห้ามจอด ฯลฯ

• สนับสนุนกิจกรรมแผ่นเหล็กซ่อมแซมทางรถไฟเขตชุมชนบางสะพาน 

ซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่รถไฟบางสะพานเข้าซ่อมแซมทางข้ามรถไฟที่ชำารุด

บรเิวณหมูบ่า้นมา้รอ้งและชมุชนตลาดบางสะพาน โดยไดร้บัการสนบัสนนุ

แผ่นเหล็กและขนย้าย จากคณะทำางานฯ ปฏิบัติการรถขนส่งสินค้า และ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทาง

รถไฟให้ใช้งานได้สมบูรณ์

• สนับสนุนการติดตั้งป้ายงานจราจร สภ.อ.บางสะพาน เนื่องด้วย

ทางสถานีตำารวจภูธร อ.บางสะพาน จะดำาเนินการติดต้ังจุดตรวจเพ่ิมเติม

ทั้งขาขึ้นกรุงเทพฯ และขาล่องใต้ จำานวน 4 ป้ายจึงขอการสนับสนุนด้าน

การดำาเนินการติดตั้งป้ายผ่านทางคณะทำางานฯ ปฏิบัติการรถขนส่ง โดย

มีข้อความเตือน เช่น เขตชุมชน กรุณาลดความเร็ว ฯลฯ

 ทั้งนี้นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ แล้ว คณะทำางานฯ ให้

ความสำาคญักบัการลงพืน้ทีเ่พือ่พดูคยุกบัชมุชน และนำาขอ้มลูมาปรบัปรงุ

การทำางานเกี่ยวกับเรื่องรถขนส่งสินค้าฯ ได้แก่ การร่วมเฝ้าระวังพนักงาน

ขับรถที่ขับเกินที่กำาหนด หรือ จอดรถบริเวณที่ห้ามจอด เป็นต้น และเรื่อง 

อื่นๆ อาทิประโยชน์จากการมีกล้องวงจรปิดในแต่ละพ้ืนท่ี พบว่าสามารถ

ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการทำาคดตีา่งๆ ประมาณ 18 เรือ่ง เชน่ เหตขุวา้ง

กระจกรถยนต ์โจรจีร้ถยนตบ์รเิวณหมูบ่า้นดอนสำาราญ เหตทุะเลาะววิาท

บริเวณหมู่บ้านร่อนทอง และขโมยทรัพย์สินในชุมชนบางสะพาน ฯลฯ

ราเชนทร์  มณีสว่างวงศ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด

รังสรร  พุทธวงศ์
ผู้จัดการแผนกพัฒนาชุมชน

  “จากเดอืนทีแ่ลว้มยีอดกองทนุ 16 ลา้นบาท
มาวนันีม้ยีอดกองทนุรวมสงูถงึ 17 ลา้นบาท ถอืวา่
เติบโตเร็วมาก ต้องขอบคุณพี่น้องชาวอำาเภอ
บางสะพานทกุคนทีช่ว่ยกบัขบัเคลือ่นและผลกัดนั
ใหธ้นาคารชมุชนเตบิโตอยา่งเขม้แขง็ ซึง่ดตูวัเลข
ในแต่ละธนาคารนั้นจะพบว่าแต่ละธนาคารมี
ยอดกองทุนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี สมาชิกก็เพิ่มขึ้น
เกือบจะทุกธนาคาร เช่น ธนาคารชุมชนบ้าน
ชะม่วง เมื่อเดือนมีนาคม 57 มียอดกองทุนรวม 
1,058,820 บาท เดือนเมษายน 57 มียอดกองทุน
รวม 1,176,670 บาท เพิ่มขึ้นถึง 20,340 คิดเป็น 
เป็น 1.8 % ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย ธนาคาร
ชมุชนรุน่ 3 มยีอดกองทนุรวมเมือ่เดอืนมนีาคม 57 
ที่ 595,150 บาท เดือนเมษายน 57 มียอดกองทุน
ขยับเพิ่มมาที่ 619,850 บาท เพิ่มมากถึง 24,700 
บาท คิดเป็น 4.2% ฯลฯ เห็นได้ว่าธนาคารชุมชน
อำาเภอบางสะพานมคีวามกา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง
และคาดว่าจะเติบโตอีก อยากฝากให้พี่น้องชาว
อำาเภอบางสะพานทกุคนมคีวามสามคัค ีเพือ่รว่ม
กนัพฒันาคณุภาพชวีติใหด้ยีิง่ขึน้และอยา่หยดุยัง้
ในการพัฒนาธนาคารชุมชน เครือสหวิริยาจะให้
ความรว่มมอืและสนบัสนนุ พรอ้มทัง้เปน็ทีป่รกึษา
ให้ทุกท่านต่อไป”

สร้างสรรค์ให้เกดิกิจกรรมดีๆ ร่วมกนัได้  ส่งผลถึง

การมสีงัคมทีน่า่อยู ่มคีวามสขุ เดนิไปพรอ้มๆ กบั

การพฒันา ตอ้งขอขอบคณุเจา้หนา้ทีธ่นาคารชมุ

ชนฯ สิ่งที่ทุกคนทำาอยู่นี้เกิดประโยชน์อย่างมาก

เนื่องจากทำาให้ชุมชนเข้มแข็ง อยากให้ทุกคน

ภูมิใจว่าธนาคารของพี่น้องอำาเภอบางสะพาน

เป็นธนาคารของคนไทย 100 % ขอให้ทุกธนาคาร

มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป”

  และความคิดเห็นของนางสาวปียาภัสร์ 

ภมรสูตร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “ตนเองได้เป็น

สมาชิกธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง ได้ประมาณ  

6-7 เดือนแล้ว  ส่วนตัวคิดว่าประโยชน์หลักๆ ที่

ได้รับมี 3 อย่าง คือ 1.การสร้างวินัยเรื่องการ

ออมให้ตนเอง ทำาให้เรารู้จักเก็บ รู้จักใช้อย่าง

พอเพียง ที่สำาคัญทำาให้เรามีเงินเก็บ 2.การกู้ยืม

เงิน เมื่อเรามาเป็นสมาชิกการกู้ยืมเงินจะสะดวก

รวดเร็ว อนุมัติไว และดอกเบี้ยถูกเพราะเป็น

ธนาคารชุมชน 3.สวัสดิการ จะได้รับสวัสดิการ

มากมาย เช่น กรณีเกิดเจ็บป่วย ตาย รวมถึงกรณี

บวช แต่งงาน และที่สำาคัญมีเงินปันผลให้ทุกปี  

ธนาคารชุมชนฯ มีผลต่อการพัฒนาในพื้นที่ คือ 

เป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในชุมชน  

ทำาให้คนชุมชนเกิดความเข็มแข็งร่วมมือร่วมใจ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น”
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X บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาค     
วัสดุอลูมิเนียม นำาไปร่วมทำาขาเทียมให้ผู้พิการ

บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำากัด เชิญชวนพนักงานร่วมกันบริจาควัสดุอลูมิเนียม ตาม
โครงการ “บริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำาขาเทียมพระราชทาน” โดย จะนำาวัสดุอะลูมิเนียม 
ทั้งหมด ไปมอบให้กับ “มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพื่อนำาไปทำา             
ขาเทยีม มอบใหก้บัผูพ้กิาร วสัดดุงักลา่วสรา้งประโยชนไ์ดท้ัง้ ผลติขอ้เทา้เทยีม แกนหนา้แขง้สำาหรบั
ขาเทยีมใตเ้ขา่ เปน็ตน้ หากทา่นใดสนใจสามารถรว่มบรจิาคไดโ้ดยตรงทีม่ลูนธิขิาเทยีมฯ  หรอื บจก.
ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ สำานักงานพระราม 3 กรุงเทพฯ
 ซึง่อะลมูเินยีมทีเ่รานำาไปบรจิาคนัน้ จะมกีารนำาไปหลอมใชง้าน และทำาใหแ้ขง็แรงโดยผสมกบั  
เหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ เช่นขาเทียม หน้าแข้ง หรือข้อเท้าเทียมได้ 

ประจำ�วันที่  16  พฤษภ�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ทีมมวลชนสัมพันธ์ ต่อจากหน้า 1

และกับชุมชนในพื้นที่ โดยแจ้งความคืบหน้า
ทั้งหมดในเวทีประชุมคณะทำางานขับเคลื่อน
การจดัตัง้สภาผูน้ำาชมุชนและโครงการสหวริยิา
ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 4 เมื่อปลายเดือนเมษายนที่
ผ่านมา
  “เปน็โอกาสดทีีว่นันีท้มีมวลชนสมัพนัธไ์ด้
มาสรปุงานดา้นมวลชนฯ ใหก้บัทา่นผูน้ำาชมุชน
ทั้ง 4 ตำาบลได้รับทราบ รวมถึงพี่ๆ ผู้แทนแต่ละ
ชุมชนด้วย ปกติเราจะมีทีมงานน้องๆ มวลชน
สัมพันธ์ประจำาแต่ละพื้นที่ไปพูดคุยแจ้งความ
เคลื่อนไหวทั้งกิจกรรมของเครือสหวิริยา และ
ข้อมูลเป็นประจำาอยู่แล้วทุกเดือนในวาระการ
ประชุมหมู่บ้าน ซึ่งก็จะได้มาสรุปในเวทีใหญ่
ครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อที่หากเราแจ้งงานต่างๆ ของ
เครอืสหวริยิาใหท้ราบแลว้ ทา่นผูน้ำาทัง้ 4 ตำาบล 
สามารถระดมความคิดเห็นและสื่อสารกับเรา
ได้ทันที”
  “โดยมีการพูดคุยถึงยุทธศาสตร์การ
ทำางานของทมีมวลชนสมัพนัธ ์เพือ่รว่มตอ่ยอด
กิจกรรมภายใต้ยุทธศาตร์ไปด้วยกัน ได้แก่     
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณตีา่งๆ งานแตง่ งานบญุ ลา่สดุเปน็การ
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม อสม.แห่งชาติ เป็นต้น   
2. ยทุธศาสตรก์ารสือ่สารขอ้มูลและรบัขอ้กงัวล
ใจ ผ่านการประชุมหมู่บ้าน กิจกรรมคาราวาน
มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น และ 3. ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนงาน CSR และร่วมสนับสนุนงาน
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่

คือ เครือสหวิริยาจัดขึ้นเอง ชุมชนจัดขึ้นเอง 
และกิจกรรมที่ร่วมกันจัด เช่น กิจกรรมสินค้า
ชุมชนเคลื่อนที่ กิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่
บ้าน ต.พงศ์ประศาสน์ เป็นต้น”
  นางสาววันวิสาข์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีม
งานเราได้ปรับยุทธศาสตร์การดำาเนินงานให้มี
ความกระชับ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ดำาเนิน
งานและวดัผลไดจ้รงิ และทีเ่นน้ทีส่ดุคอื ผลตอบ
รับ/ความร่วมมือจากชุมชน รวมถึงผลสะท้อน 
เพื่อนำาไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 
อีกทั้งได้หาแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อร่วม
กันต่อยอดให้ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบ
รับจากพี่น้องชาวบางสะพานดีขึ้นเรื่อยๆ ทีม
งานทกุคนตัง้ใจทำางานเตม็ที ่เนือ่งจากกเ็ปน็ลกู
หลานชาวบางสะพานเชน่กนั ขอขอบคณุพีน่อ้ง
ชาวบางสะพานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
เสนอแนะให้กำาลังใจทีมงานมวลชนสัมพันธ์
มาโดยตลอด อย่างไรก็ดีในปีนี้นอกจากแผน
งานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนา
อำาเภอบางสะพานผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้ว เรา
ยังมีแผนงานพัฒนาที่ต้องร่วมกันดำาเนินการ
ให้เห็นและจับต้องได้อีกหลายหมู่บ้าน ได้แก่ 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน อ.บางสะพาน 

เรียกว่าเป็นรุ่น 2 ที่เราจะร่วมกันลงมือทำาให้

สำาเร็จเหมือนรุ่นแรกให้ได้ ขอให้เชื่อมั่นว่า

อุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา มีความมุ่ง

มั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา

คุณภาพชีวิตพี่น้องชาวบางสะพาน ผ่านทุกๆ 

คณะทำางานที่ได้จัดตั้งขึ้น”

  โ ด ย มี เ สี ย ง ต อ บ รั บ จ า ก พ่ี น้ อ ง ช า ว

บางสะพาน มาให้ทราบเกี่ยวกับงานและความ

ร่วมมือระหว่างชุมชนกับทีมมวลชนสัมพันธ์ 

เครือสหวิริยา 

  นางกิม แช่ตัน บ้านทุ่งสะเดาหวาน          

“รู้ข่าวจากเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ทุกเดือน 

จากการประชุมหมู่บ้านทุกวันที่  7  ชอบที่

เจา้หนา้ทีม่วลชนสมัพนัธ ์มาบอกกลา่วกจิกรรม

ดีๆ ให้ฟังรวมไปถึงนำาหนังสือพิมพ์ เอกสาร

ต่างๆ มาให้ทุกเดือน ที่ชอบมากๆ ตำาแหน่ง

งานว่าง เพราะจะได้ให้ลูก หลาน ไปสมัครงาน 

อยากให้ลูก หลาน มีงานทำาใกล้ๆบ้าน  ขอบใจ

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นกันเอง น่ารัก  

และขอบคุณวันผู้สูงอายุที่ผ่านมาที่เอาร่มมา

แจกให้ด้วย”

  นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ จันทร์แก้ว “ได้

รับข่าวสารทุกเดือนที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน 

จากเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ชอบกิจกรรม

คาราวานและหนังสือพิมพ์ เพราะมีข่าวสาร

มากมายให้ได้อ่านและ กิจกรรมที่สนใจอยาก

เข้าร่วมประชาเสวนาฯ อยากมาดูโรงงานว่า

เป็นอย่างไรบ้าง ต้องขอขอบคุณมากที่ยังเห็น

ความสำาคัญมาให้ความรู้เรื่องโรงงานทุกเดือน 

ตอนนี้เราก็เหมือนพี่น้องกันไปแล้ว”

X ชุมชนโครงการ สสส. ดำาเนินสะดวก จ.ราชบุรี ดูงานที่สภาผู้นำาชุมชน
บ้านม้าร้อง  สภาผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ โดยนายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
และประธานสภาผู้นำาชุมชนบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย
พี่น้อง เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหมู่บ้านคูหาสวรรค์ ต.สี่หมื่น อ.ดำาเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี ซึ่งมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษาดูงานชุมชนน่าอยู่ พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับ
โครงการสร้างและบทบาทหน้าที่คณะทำางานสภาผู้นำาชุมชน  เทคนิค “การสร้างเวทีประชุมศักดิ์สิทธิ์” 
และตัวอย่างข้อตกลงร่วมในเวทีประชุมสภาผู้นำา เมื่อเร็วๆ นี้
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ประจําวันที่  16  พฤษภาคม  25574 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครอืสหวริยิา หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ราเชนทร  มณีสวางวงศ

คอลัมนคอลัมน
พิเศษ

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

แจงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพและวิเคราะหสิ่งแวดลอม ประจําป 2557
ระหวางวันที่  8 - 15  พ.ค. 57  พรอมความรวมมือกับชุมชน

อบรมหลักสูตร CSR ตอจากหนา 1

  ซ่ึงลาสุดเม่ือกลางเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา 

กลุมงานทรัพยากรบุคคลไดจัดอบรมหลักสูตร 

“แนวคิด CSR - การรับผิดชอบของธุรกิจตอ

สังคม” สําหรับผูบริหาร และกลุมพนักงานระดับ      

จดัการ จาก บจก.ประจวบพฒันาดเีวลลอปเมนท

สํานักงานพระราม 3 และ อ.บางสะพาน บจก.

บี.เอส.เมทัล สาขาบางปะกง และ อ.บางสะพาน 

บจก.ไทยสตีลเซลล บจก.สหเอชบีม โดยไดรับ

เกยีรตจิากนางศศธิร พริยิกจิ ผูชวยผูอาํนวยการ

ฝายโครงการพเิศษ ในเครอืสหวริยิา เปนวทิยากร

รับเชิญในครั้งนี้

  โดยหลักสูตรการจัดอบรมแนวคิด CSR 

(Corporate Social Responsibility) - การรับผิดชอบ

ของธุรกิจตอสังคม นี้ จัดขึ้นเพื่อใหผูบริหารและ

พนกังานไดมคีวามรู และมมุมองของงานความรบั

ผดิชอบตอสงัคมกวางขึน้ จากเดมิทีเ่ครอืสหวริยิา

ไดดําเนินงาน  CSR  ในทุก ๆ  พื้นที่ที่โรงงานของ

เครือสหวิริยาตั้งอยูทั้งสํานักงานกรุงเทพฯ  กลุม

อุตสาหกรรมเหล็ก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

หรือที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งบริษัทใน  

เครอืสหวริยิานี ้มกีารทาํ CSR รวมกบัชมุชนอยาง

ตอเนื่อง อาทิ บจก.บี.เอส.เมทัล สาขาบางปะกง 

รวมกับ บมจ.สหวิริยาเพลทมิล สนับสนุนอาชีพ

ทําไขเค็มใหชุมชนใกลเคียง บจก.บี.เอส.เมทัล 

สาขาบางสะพาน รวมพัฒนาอาชีพกับชุมชน  

การดูแลและตรวจสิ่งแวดลอมในกระบวนการ

ผลิตทุกโรงงานในกลุม หรือทีมงานพัฒนาชุมชน 

มวลชนสัมพันธ อ.บางสะพาน รวมกับชุมชน

จัดตั้งธนาคารชุมชนและพัฒนากลุมอาชีพ 

อ.บางสะพาน เปนตน

  อยางไรก็ดีในการอบรมครั้งนี้วิทยากร ได

ตอยอดความรูดาน CSR เพื่อนําไปใชไดอยาง

ทันสมัยในยุคปจจุบัน โดยนางศศิธร ไดสรุป

สั้นๆ อยางเปนประโยชนวา “หากมองยอน

กลับไปประมาณ 10 ปที่ผานมา การทํา CSR 

เปนเรื่องที่ใหมมากสําหรับคนไทย แตเมื่อเวลา

ผานมาองคกรตางๆ มีความตื่นตัวและมีการ

ทําCSRเชิงกลยุทธและเกิดการมีสวนรวมมาก

ขึน้ ซึง่เปนประโยชนและตรงกบัปญหาหรอืความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงเครือ

สหวิริยาของเราดวย และปจจุบันนี้การดําเนิน

งานดานความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมนั้น 

หรือ CSR นั้น มีการพัฒนาไปมาก ตอยอดไปถึง

การดําเนินงานดาน  CSV - Creating Shared Value 

นั่นคือ การสรางสรรคคุณคาเพิ่มรวมกันใหกับ

สงัคม (การสราง “คณุคา” เหนอื “คณุคา”) ซึง่เปน

บทบัญญัติใหมโดยไมเคิล อี. พอตเตอร แหงมหา

วทิยาลยัฮารวารด กรู ูดานกลยทุธการแขงขนั และ

เปนผูนํากฎการแขงขันมาเชื่อมโยงกับแนวคิด

ความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคกร (CSR) ทีเ่คย

เสนอแนวคิด triple bottom line ที่ธุรกิจจะกาวไป

สูความยั่งยืนยอมตองคํานึงถึงองคประกอบ ทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสราง

ความสามารถในการแขงขนัและความยัง่ยนืของ

องคกรอีกดวย

  “ซึ่ง creating shared value (CSV) กําลัง

พ ย า ย า ม ส ร า ง วิ ธี ก า ร ที่ เ ป น รู ป ธ ร ร ม ที่ จ ะ

สรางสรรคคุณคาเพิ่มใหแกสังคมและผูถือหุน

ไดจริง แนวคิด CSV จะกาวขามไปอีกขั้น คือ 

การที่องคกรธุรกิจมุงมั่นดําเนินงานที่กอใหเกิด

ประโยชนแกสังคม ในขณะเดียวกันก็สงเสริม

ใหธุรกิจสามารถแขงขันได ตัวอยางเชนองคกร

ที่ดําเนินธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนา ไดจัดซื้อ

วัตถุดิบจากเกษตรกร วิธีการคิดงายๆ ในการจัด

ซือ้กค็อืใหไดวตัถดุบิในราคาทีต่าํทีส่ดุ ซึง่สาํหรบั

แนวคิด CSV จะบอกวา กาวขามไปอีกขั้น ลอง

หันมาถามวา เราจะสามารถทํางานรวมกันกับ

เกษตรกรเหลานั้นไดอยางไร ชวยเหลือพวกเขา

ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มพูนผลิตผล ปรับปรุงสภาพ

แวดลอมทีพ่วกเขาอาศยัอยู และไดรบัผลติภณัฑ

ทีม่คีณุภาพดขีึน้อยางมปีระสทิธผิลไดในทีส่ดุ ใน

ขณะเดยีวกนักเ็ปนการปรบัปรงุความสามารถใน

การแขงขนัขององคกรธรุกจิไปควบคูกนัดวย CSV 

เปนการหาพื้นที่แหงความสําเร็จรวมกันระหวาง

ธรุกจิและสงัคม โดยเครอืสหวริยิากม็ตีวัอยางของ

การทํา CSV ไดแก การดําเนินงานของกลุมจัดซื้อ 

เครือสหวิริยา ที่เพิ่มคุณคา ปรับปรุงคุณภาพ ให

กับกลุมแมบานที่ผลิตถุงมือที่ใชในอุตสาหกรรม

เหล็ก เปนตน”

  ดานนายสมศักดิ์ ไชยจิตต ผูจัดการโรงงาน 

บจก.บ.ีเอส.เมทลั สาขา 1 บางสะพาน ไดกลาวถงึ

ประโยชนจากการเขารวมอบรมวา “ไดรบัความรู

และขอมลูใหมๆ  ของการทาํ CSR รวมถงึภาพรวม

วางาน CSR กาวไปถงึขัน้ไหนแลว และคดิวากลุม

เหล็กสหวิริยาของเราก็ไดมีการดําเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมมาโดยตลอด แบงเปน

หลายๆ รปูแบบทัง้ทางตรงและทางออม สูผูมสีวน

ไดเสีย ชุมชน ผูถือหุน รวมถึงพนักงานในองคกร 

ที่สําคัญคือ เราตองผนึกกําลังกันเพื่อกาวไปสู

เปาหมายเดียวกันในงาน CSR และ CSV คือ การ

สรางสรรคคณุคาเพิม่รวมกนัใหกบัสงัคมนัน่เอง”

 ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา จัดกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพ

และวิเคราะหสิ่งแวดลอม ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 8 - 15 พ.ค. ที่ผานมา เพื่อวิเคราะหคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ของ อ.บางสะพาน โดยทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน และ

น้ําทะเล โดย เพ่ิมเติมจากท่ีโรงงานตางๆ ในเครือสหวิริยาดําเนินการอยูแลว (โรงงานในเครือสหวิริยา

มีการเก็บตัวอยางการตรวจวัดท้ังคุณภาพอากาศ น้ําผิวดิน น้ําทะเล น้ําฝน ตามแผนงาน EIA 

(รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) ประจําทุกป

 โดยเฉพาะการตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้น จะมีการเขาตรวจเพิ่มในพื้นที่ บริเวณจุดตรวจเทศบาล

กําเนิดนพคุณ จุดตรวจองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ และที่ โรงเรียนบานดอนสําราญ ซึ่งได

มีการเชิญไดเชิญผูนําชุมชนหมู 1 หมู 2 และหมู 7 ต.แมรําพึง พรอมดวยพี่นองในพื้นที่เขารวมตรวจวัด

คุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผานมา โดยมีนายราเชนทร มณีสวางวงศ ผูบริหารเครือสหวิริยา 

พรอมทีมงานดานสิ่งแวดลอมโรงงานในเครือเขารวมกิจกรรมให
ความรูกับชุมชนดวย
 สําหรับขั้นตอนหลังจากเก็บตัวอยางแลว มีการนําสงหอง
ปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทที่ปรึกษา สําหรับวิเคราะหคุณภาพ
ตามพารามิเตอร คือ ฝุนละออกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 10  
ไมครอน โอโซน ไฮโดรเจนคลอไรด ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอร-       
ไดออกไซด และคารบอนมอนนอกไซด เปนตน โดยจะมีการรายงานผลที่ไดสงใหหนวยงานราชการ อาทิ 
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบ
 ศูนยฯ สิง่แวดลอม เครอืสหวริยิา ตระหนกัถงึความสาํคญัของสิง่แวดลอมของพีน่องชาวบางสะพาน  
จงึทาํการตรวจสอบและเฝาระวงัอยางสมํา่เสมอเพือ่คณุภาพสิง่แวดลอมทีด่ ีปลอดภยั และเพือ่ใหชมุชน
อยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน
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