
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

“TCRSS”คดิใหม
ลดเชื่อมเหล็กซํ้า
เซฟเงนิปละ1.6ล.
เหลก็แผนรดีเยน็ไทยประสบผล
สําเร็จลดการสูญเสียเหล็กจาก
การเชื่อมซํ้า ดวยการคิดคน วิธี
ปรับปรุงรูปทรง (Shape) สวน
หัวของแผนเหล็กและควบคุม
อายุการใชงานมีดตัดของหัวและ
หางแผนเหล็ก เพื่อใหรอยตัด
เรียบ  อายุการใชงานที่ไมเกิน
40,000 ตัน เปนผลทําใหลดความ
เสียหายจากการตัดรอยเช่ือม
ลดลงจาก 3.6 ตนัตอเดอืน เหลอื
1.8 ตันตอเดือน และความเสีย
หายจากการตัด Off gauge ลด
ลงจาก 9.5 ตันตอเดือน เหลือ 
3.8 ตันตอเดือน คิดเปนเงินที่
ประหยัดได 136,000 บาทตอ
เดือน หรือประมาณ 1,630,000 
บาทตอป 
 นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ TCRSS กลาวกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ใน
การผลิตเหล็กแผนรีดเย็น กอนนํา
เหลก็แผนเขาสูกระบวนการรดีเยน็
นัน้ตองมกีารนาํมวนเหลก็มาเชือ่ม
ตอกันดวยเคร่ืองเช่ือม (Welder) เพ่ือ
ปองกันมวนเหล็กขาดขณะทําการ
รีด โดยกอนสงเขาสูแทนรีดนั้น 
พนักงานตองตรวจสอบรอยเชื่อม
ใหอยูในมาตรฐานทุกครั้ง บางครั้ง
พนักงานพบวา          อานตอ น.2SSIสนับสนุนเหล็กสรางโบสถลอยน้ําบางสะพานนอย

 พระอธิการมนัส สัจจะญาโณ 

เจาอาวาสวัดคอกชางเผือก คณะกรรมการ

ดําเนินการกอสรางโบสถลอยน้ําแหงแรก

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปดเผย

กับผูสื่อขาวหนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก 

วา “ที่มาในการเริ่มดําเนินงานการ

กอสรางโบสถหลังนี้ โดยทางวัดคอก

ชางเผอืกมคีวามประสงคทีจ่ะจดัสราง

โบสถเพื่อใชในการทํากิจกรรมทาง

ศาสนา ซึ่งในปจจุบันทางวัดคอก

ชางเผือกไมมีโบสถในการทํากิจทาง

ศาสนาตางๆ       อานตอ น.3
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ณ วดัคอกชางเผอืก ซึง่ไดมกีารวางศลิาฤกษเมือ่วนัพฤหัสบดีท่ี 7 สงิหาคม 2557 ท่ีผานมาโดยมีพระเทพสทิธิวมิล เจาคณะจงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

เจาอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เปนประธานฝายสงฆ และพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พรอมดวยนายนาวา จันทนสุรคน ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เปนประธานฝายฆราวาส

ปที่  5   ฉบับที่  105   ประจําวันที่  16  สิงหาคม  2557

SSI ควารางวัล“อนุรักษพลังงาน”
ตัวแทนประเทศประกวดอาเซียน
เอสเอสไอ ควาสุดยอดรางวัล 
ดานการอนุรักษพลังงานประเภท
โรงงานควบคุมดีเดน รางวัล 
Thailand Energy Awards 2014 
จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลงังาน จากนโยบายและระบบ
การจัดการพลังงานท่ีดีเยี่ยม-
การมีสวนรวมของพนักงานทุก
ระดับชั้น พรอมไดรับคัดเลือก
เปนหนึ่ งในสองโรงงานเขา
ประกวด ASEAN ENERGY 
AWARDS 2014 ประเภทการ
บริหารจัดการพลังงานดีเดนใน
โรงงานขนาดใหญปนี้

 ตามที่กรมพัฒนาพลังงาน
ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง า น 
กระทรวงพลังงาน ไดจัดใหมีการ
ประกวดรางวัล Thailand Energy Awards
ประจําป 2557  อานตอ น.2

WCE สยายปกงานซอมบํารุง
อตุสาหกรรมกระดาษเอสซจี ี
เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง เดินหนาขยายงานบริการ ในสายงานธุรกิจการ
จดัการงานซอมบาํรงุ ออกสูกลุมอตุสาหกรรมลกูคาภายนอก ลาสดุไดรบั
สัญญางานจางเหมาซอมบํารุงเครื่องจักร และ อุปกรณ โรงงานบานโปง 
และ โรงงานวงัศาลา กลุมอตุสาหกรรมกระดาษเอสซจี ีโดยมมีลูคาสญัญา
รวม 33.60 ลานบาทเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขาม

จัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบปลูกพืชไรดิน
แหงแรก ของบางสะพาน

อานตอ น.4

● กระทรวงวิทยาศาสตร
 -  ป 2544:  รางวัลดีเดน
    ประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษพลังงาน

● กระทรวงพลังงาน : Thailand Energy Awards
 -  ป 2551:  รางวัลดานอนุรักษพลังงาน
    ประเภทโรงงานควบคุมดีเดน
 -  ป 2552:  รางวัลดานอนุรักษพลังงาน
    ประเภทผูบริหารโรงงานควบคุมดีเดน
 -  ป 2557:  ดานอนุรักษพลังงาน
    ประเภทโรงงานควบคุมดีเดน

● กระทรวงอุตสาหกรรม :
 รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน (The Prime Minister Industry Award)
 -  ป 2549:  ประเภทการจัดการพลังงาน
 -  ป 2554:  ประเภทการจัดการพลังงาน

● กระทรวงวิทยาศาสตร

ผลงานดานอนุรักษพลังงานเอสเอสไอ

 นายณรงคฤทธ์ิ โชตินุชิตตระกูล 
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE เปดเผย
กบัผูสือ่ขาว ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ วา 

WCE ไดรับความไววางใจจาก บริษัท 
สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด  หรือ 
SKIC ซึง่เปนกลุมอตุสาหกรรมกระดาษ
ในเครือเอสซีจี                 อานตอ น.3
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ประจำ�วันที่  16  สิงห�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

TCRSS คิดใหม่     ต่อจากหน้า 1

รอยเชื่อมไม่ได้ตามมาตรฐาน ต้องนำาไปเชื่อม

ใหม่ (Re welding) ทำาให้เกิดการสูญเสียจากการ

ตัดรอยเชื่อมทิ้ง หรือบางครั้งแท่นรีดต้องหยุดรอ 

ทำาให้เกิดตำาหนิ (Off gauge) ซึ่งต้องตัดทิ้งเช่นกัน

โดยในแต่ละเดือนจะเกิดการสูญเสียเฉลี่ย

ประมาณ 230,000 บาท

  ปัญหาดังกล่าว  พนักงานในชื่อกลุ่ม  High 

Speed เป็นกลุ่มที่ร่วมกันทำากิจกรรม T1 (QCC) 

หรือโครงการ TCRSS to be number 1 ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ให้พนักงานรวมกลุ่มกันพัฒนา ให้ 

TCRSS เป็นที่หนึ่งในด้านธุรกิจของหน่วยงาน

Couple Pickling and Cold Mill (CPCM) กระบวนการ

ลา้งและรดีเหลก็ ไดอ้าสาชว่ยกนัพฒันาปรบัปรงุ 

เพื่อลดการสูญเสียที่ เกิดขึ้น โดยการศึกษา

วิเคราะห์ คิดค้นวิธี และร่วมกันทดลองวิธีลด

ปญัหาการเชือ่มซำา้ (Re welding) โดยการพจิารณา

ปรับปรุงรูปทรง (Shape) ด้านหัวของแผ่นเหล็ก 

ซึ่งมีลักษณะงุ้ม และรอยตัดที่มีลักษณะไม่เรียบ 

(Burr) จนได้แนวทาง วิธีปรับปรุง พร้อมกับได้

ทดลองปฏิบัติ ดังนี้

 - ปรับปรุง Shape โดยการปรับ Processor 

Leveler ซึ่งหลังจากทดลองทำาแล้วไม่ได้ผล จึง

ยกเลิกไป

 - ปรับปรุง Shape ส่วนหัวของแผ่นเหล็ก 

จาก Preparation Shear ซึ่งได้ทดลองทำา และหา

มาตรฐานต่างๆ จนสามารถได้จุดที่ดีที่สุด

 - ควบคุมอายุการใช้งานมีดตัดของหัว-หาง

แผ่นเหล็ก เพื่อให้รอยตัดเรียบ โดยกำาหนดอายุ

การใช้งานที่ไม่เกิน 40,000 ตัน

SSI คว้ารางวัล    ต่อจากหน้า 1

ยกย่องหน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการ

พัฒนาพลังงานทดแทนดีเด่น นั้น ได้ประกาศ

ผลไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 

63 รางวัลจากผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 290 ราย ซึ่ง

ในปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้าน

บุคลากรพลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ

ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน

ทดแทน ซึ่งทางบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

จำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ ไดร้บัรางวลัดเีดน่

ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม

 นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่  สายการผลิต  บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี

จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยกับผู้ส่ือข่าว 

หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กว่า “รางวัลที่ได้รับนี้ 

เกดิจากการสง่เสรมิดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานจาก 

ผูบ้รหิาร และเกดิจากการมสีว่นรว่มของพนกังาน

ทั้งองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งในการจัดการ ควบคุม 

ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ

ดำาเนินมาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น โดย

รางวลัทีไ่ดร้บัถอืเปน็เครือ่งรบัประกนัความสำาเรจ็

ในด้านการดำาเนินการอนุรักษ์พลังงาน และ

จะเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการ

อนรุกัษอ์ยา่งตอ่เนือ่ง และยัง่ยนื และถงึแมว้า่ SSI 

จะมรีะบบการจดัการพลงังาน ระดบันงึแลว้กต็าม 

แตก่ย็งัมหีลายๆ สว่นทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการปรบัปรงุ

ระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เช่น การ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างทั่วถึงใน

พนักงานทุกระดับชั้น และการค้นหามาตรการ

ประหยัดพลังงานที่จะทำาให้ค่าพลังงานรวมของ

บริษัทลดลงอย่างชัดเจน”

 นายทินกร กล่าวว่า การจัดการด้านพลังงาน

ของ SSI เริ่มต้นจากการมีนโยบายพลังงาน ซึ่ง

กำาหนดโดยผู้บริหารสูงสุด โดยนโยบายพลังงาน

ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่มีความสำาคัญ โดย

ตระหนักดีว่า พลังงานถือเป็นปัจจัยหลักในการ

ผลิต ซึ่งมีอย่างจำากัดและมีแนวโน้มที่จะหมดลง

ในอนาคต การบริโภคพลังงานนั้น จะก่อให้เกิด

ผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศของโลก  ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารจดัการพลงังาน

ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีการใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด จึงมีคณะทำางานการอนุรักษ์

พลังงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน โดยทำางานร่วมกับคณะ

ทำางานต่างๆ แบบ Cross Functional อันจะก่อให้

เกดิการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่งมสีว่นรว่มทัง้องคก์ร 

ซึง่ระบบ Cross Functional team (การทำางานอยา่ง

มีส่วนร่วม) ถือเป็นจุดแข็งของ SSI ที่ผลักดันให้

ระบบการจดัการพลงังานเกดิประสทิธผิล มคีวาม

ต่อเนื่องและยั่งยืน

 “เป็นท่ีน่ายินดีว่า เอสเอสไอรับคัดเลือกให้เป็น

ตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่น

ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนใน

ระดับอาเซียน ASEAN Energy Award 2014 อีกด้วย”

 ด้านนายเริงชัย นนทมิตร ผู้จัดการฝ่าย

ซ่อมบำารุงไฟฟ้า โรงงานเอสเอสไอ บางสะพาน 

กล่าวกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก

เอสเอสไอ ว่า “อุตสาหกรรมเหล็กถือได้ว่าเป็น

อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงและพลังงานคือ

เปน็ตน้ทนุทีส่ำาคญัในกระบวนการผลติ ซึง่จะเหน็

วา่ SSI มคีา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานแตล่ะปมีมีลูคา่สงู

ถึงหลักพันล้านบาท สำาหรับกระบวนผลิตเหล็ก

แผ่นร้อนร้อนชนิดม้วน (Hot Strip Mill) นั้น การ

เกิดความสูญเสีย (Loss) ในกระบวนการ จากการ

เกิด Delay time หรือการเกิดของเสีย (Scrap) ใน

กระบวนการผลิต นอกจากจะมีผลให้อัตราการ

ผลติลดลงแลว้ ยงัสง่ผลทำาใหเ้กดิการใชพ้ลงังาน

อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย คือมีการสูญ

เสียเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับวัตถุดิบและ

พลังงานไฟฟ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ในระหว่าง

หยุดรอผลิตนั้นเอง ทำาให้พนักงานฝ่ายผลิตทุก

ระดับได้เกิดแนวคิดและวิธีการปรับปรุงเพื่อลด

ความสญูเสยี (Loss) ในกระบวนการผลติอยา่งตอ่

เนื่อง เช่น มาตรการการลดการสูญเสียพลังงาน

จากการหยุดผลิตต่าง ๆ จึงส่งผลให้ได้รับรางวัล

ดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน

ทุกระดับ และเป็นความร่วมมือร่วมใจกันทำาให้

เกิดสัมฤทธิผล”

 การประกวดรางวัลด้านการใช้พลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเวทีหนึ่งที่

ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีจิตสำานึกใน

การพัฒนาพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัล 

Thailand Energy Awards ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง

พลังงาน เป็นอีกหนึ่งรางวัลหนึ่งที่ยกย่องหน่วย

งานและบุคลากรที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้

เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กร

ต่าง ๆ และยังส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 

ตลอดจนองคก์รทีม่บีทบาทสง่เสรมิสนบัสนนุการ

อนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

ใหเ้กดิการตืน่ตวัในการอนรุกัษพ์ลงังาน และผลกั

ดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น

 สำาหรบัวตัถปุระสงคใ์นการจดัการประกวด

ครั้งนี้นั้นก็เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความ

ชืน่ชมแกผู่ท้ีม่ผีลงานดเีดน่ทัง้ในดา้นการอนรุกัษ์

พลงังาน และการพฒันาพลงังานทดแทน เพือ่เผย

แพรผ่ลสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานดา้นการอนรุกัษ์

พลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทนใหแ้กผู่ท้ี่

เกี่ยวข้องและสนใจได้นำาไปปฏิบัติและประยุกต์

ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลสู่กลุ่ม

เปา้หมายทีย่งัไมเ่ขา้สูร่ะบบดงักลา่วใหม้สีว่นรว่ม

ในการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนมากขึ้น เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทน

ของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเด่นด้าน

การอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนในระดับอาเซียนที่จัดขึ้นในแต่ละปี และ

เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย

ไปประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน ASEAN 

Energy Award 2014 ณ กรงุเวยีงจนัทร ์สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนกันยายนนี้

  จากแนวทางการปฏิบัติทดลอง โดยผ่าน

การทำากจิกรรม T1 ครัง้นี ้ทำาใหส้ามารถลดอตัรา

การ Re welding ลงไป มีผลทำาให้ความเสียหาย

จากการตดัรอยเชือ่มลดลงจาก 3.6 ตนัตอ่เดอืน 

เหลือ 1.8 ต้นต่อเดือน และความเสียหายจาก

การตัด Off gauge ลดลงจาก     9.5 ตันต่อเดือน 

เหลือ 3.8 ตันต่อเดือน คิด เป็นเงินที่ประหยัดได้ 

136,000 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 1,630,000 

บาทต่อปี เป็นผลสำาเร็จ

  นายเฉลิม  บุญเทียบ  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 

“ความสำาเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ

ของพนกังานทีไ่มห่ยดุนิง่ในการดำาเนนิกจิกรรม 

T1 (QCC) ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนาปรับปรุง

การทำางานให้ TCRSS ของเราเป็นหนึ่งอยู่เสมอ

นั่นเอง”
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โบสถ์ลอยนํ้า        ต่อจากหน้า 1

ต้องอาศัยชาวบ้านในชุมชนจัดหารถรับ-

ส่งเพื่อไปขอใช้โบสถ์วัดอื่นๆ ในหมู่บ้าน

หรอืตำาบลอืน่ทีว่า่งและไมต่ดิกจิศาสนพธิ ี

ใช้ประกอบสังฆกรรมทุกชนิด ซึ่งปัจจุบัน

วัดคอกช้างเผือกมีกิจทางศาสนาที่พระ

ภิกษุสงฆ์ต้องปฏิบัติตลอดทั้งปี เช่น ลง

โบสถส์วดปาฏโิมกขท์กุการอปุสมบทพระ

ภิกษุ  การอุปสมบทและอบรมสามเณร

ฤดูร้อน อบรมอุบาสิกาแก้ว ปฏิบัติธรรม

ในวันสำาคัญทางศาสนา และเป็นสถานที่

ปล่อยสัตว์นำ้าในวันสำาคัญต่างๆ ของชาติ 

อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหาความ  

สงบสุขของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

 จากปัญหาดังกล่าวทางคณะสงฆ์

และคณะกรรมการของวัดคอกช้างเผือก 

ได้ประชุมหารือร่วมกันให้มีการจัดสร้าง

โบสถ์ขึ้นโดยดูจากสภาพแวดล้อมของ

บริเวณวัด และงบประมาณที่ทางวัด

จะสามารถจัดทำาได้แบบประหยัดและ

สามารถใช้งานได้จริง โดยทางคณะสงฆ์

และคณะกรรมการวัดได้เริ่มศึกษาข้อมูล

และดูงานจากสถานที่อื่นๆ เพื่อมาปรับ  

รูปแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ของวัด 

และมีมติจะจัดสร้างโบสถ์แบบลอยนำ้า

หลังแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือ

จะเรยีกไดว้า่เปน็หลงัเดยีวในโลกกไ็ด ้โดย

ดูและศึกษารูปแบบของบ้านที่ลอยนำ้าใน

จังหวัดกาญจนบุรี นำามาปรับรูปแบบเพื่อ

ให้เข้ากับงานสร้างโบสถ์ ส่วนเรื่องของ

วัสดุในการก่อสร้างและทำาฐานรองรับตัว

WCE สยายปีก    ต่อจากหน้า 1

ในงานสัญญางานจ้างเหมาซ่อมบำารุง

เครื่องจักร และ อุปกรณ์ โรงงานบ้านโป่ง 

และ โรงงานวังศาลา โดยมีมูลค่าสัญญา

รวม 33.60 ล้านบาท โดย WCE จะรับ

ผิดชอบดำาเนินการซ่อมเครื่องจักร อาทิ 

เครื่องจักรผลิตกระดาษ, เครื่องจักรผลิต

เยื่อจากเศษกระดาษ, เครื่องจักรผลิต

ไอนำ้า และไฟฟ้า, เครื่องจักรผลิตเยื่อ

กระดาษ, เครื่องจักรควบคุมสิ่งแวดล้อม 

และเครื่องจักรด้านอรรถประโยชน์ต่างๆ 

ในโรงงานนับเป็นการประสบความสำาเร็จ

อกีครัง้ในการขยายงานบรกิาร ในสายงาน

ธุรกิจการจัดการงานซ่อมบำารุง ออกสู่กลุ่ม

อุตสาหกรรมลูกค้าภายนอก 

 บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 

จำากัด หรือ SKIC ดำาเนินธุรกิจกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ ในเอสซีจี เปเปอร์ ผู้นำาด้าน

การผลติกระดาษบรรจภุณัฑค์ณุภาพ เปน็

ผูผ้ลติรายแรกในประเทศไทย และ ปจัจบุนั

เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยฐานการผลิตทั้ง

ในประเทศไทย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ 

โดยมีกำาลังการผลิตรวมปีละ 2.3 ล้านตัน 

ด้วยเครื่องผลิต กระดาษมากถึง 15 เครื่อง 

และ มกีระบวนการควบคมุคณุภาพไดต้าม

มาตรฐานสากล จึงสามารถผลิตสินค้า 

ตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า

ในหลากหลาย อตุสาหกรรมไดเ้ปน็อยา่งด ี

 “สำาหรับสายงานธุรกิจการจัดการ

งานซ่อมบำารุงของ WCE นั้นเน้นการให้

บริการด้านงานบริหารจัดการงานซ่อม

บำารุง โรงงานอุตสาหกรรม และเครื่อง 

จักรกล ซึ่งรวมทั้งงานเครื่องกล งานไฟฟ้า 

งานโยธา งานสอบเทียบอุปกรณ์วัดคุม

ทางอุตสาหกรรม โดยให้บริการรับจัดวาง

ระบบงานซ่อมบำารุงโรงงาน รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคของโรงงาน ด้วยเครื่องมือ 

เครื่องจักร โดยเริ่มให้บริการกับ บริษัท      

สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) และ 

ให้บริการกับกิจการของเครือสหวิริยา มา

มากกว่า 15 ปี”

 ทั้งนี้ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง 

จำากัด หรือ  WCE ได้รับความไว้วางใจจาก 

SKIC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดำาเนินงาน

ในสายธรุกจิวศิวกรรม จดัหา และ กอ่สรา้ง 

ให้บริการ Intergrated EPC (การให้บริการ 

ด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหา

เครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง

แบบครบวงจร) นับเป็นอีกขั้นของความ

สำาเร็จที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในด้าน

ความเป็นผู้นำาของการให้บริการวิศวกรรม

ของ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 

หรือ WCE ที่ต่อยอดความไว้วางใจของ 

SKIC จากสายงานธุรกิจวิศวกรรมจัดหา

และกอ่สรา้ง ไปสูส่ายงานธรุกจิการจดัการ

งานซ่อมบำารุง” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว 

 พนักงานทีซีอาร์ร่วมมอบสิ่งของในโครงการ “ของเก่า เราให้” 
แก่มูลนิธิกระจกเงา      เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสวัสดิการ 
สำานักงานกรุงเทพฯ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทน ส่งมอบ
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเปา๋ และหนงัสอืทีร่วบรวมจากเพือ่นพนกังาน มอบใหแ้กม่ลูนธิกิระจกเงา 
ภายใตโ้ครงการ “ของเกา่ เราให”้ เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิโครงการของมลูนธิ ิ“แบง่ปนัเพือ่
การเปลีย่นแปลง”  ทีน่ำาของทีไ่ดร้บับรจิาคสง่ตอ่มอบใหแ้กผู่ท้ีม่คีวามตอ้งการหรอืขาดแคลน
ต่อไป ณ มูลนิธิกระจกเงา วิภาวดี 62

X 

โบสถ์ได้รับการประสานงานขอความ
อนุเคราะห์จากบริษัท สหวิริยาสตีล-
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนเหล็กแผ่น 
รีดร้อน (ตัดเป็นแผ่น) มอบให้ทางวัด
เพื่อใช้ในการทำาทุ่นลอยนำ้า
 โบสถ์ลอยนำ้าวัดคอกช้างเผือก มี
ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 
12 เมตร โบสถ์ลอยนำ้าทั้งหลังมีสะพาน
ลอยนำ้าเป็นทางเดินเพื่อเข้าสู่ตัวโบสถ์
ลอยนำ้าความยาว 16 เมตร โครงสร้าง
ของโบสถ์ลอยนำ้าประกอบด้วย
 1. ทุ่นเหล็กลูกบวบลอยนำ้า เป็นทรง
รปูบวบจำานวน 5 ลูก ความยาว 12 เมตร 
เพื่อใช้รองรับโบสถ์
 2. เสาเหลก็  ขนาด  4  นิว้  สงู  4  เมตร  
จำานวน 12 ต้น
 3. หลงัคา เมทลัชที สเีหลอืง มใีบเทศ
 4. เสตท สำาหรับพิธีสังฆกรรม ขนาด 
6x7 เมตร

 5. พื้นโบสถ์ ใช้ไม้บุนนาค (นาคบุด) 

จำานวน 186 แผ่น ขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4 เมตร

 6. รอบตัวโบสถ์ มีระเบียงรั้วรอบเพื่อ

ความปลอดภัย

 ในการจัดทำาลูกบวบเหล็ก ได้รับการ

สนับสนุนจากเอสเอสไอ หรือ บริษัท สห-   

วิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด(มหาชน) ถวาย

เหล็กแผ่นรีดร้อน (ตัดเป็นแผ่น) ขนาด

กว้าง 1.2 เมตร ยาว 3.05 เมตร ความหนา 4 

มลิลเิมตร จำานวน 55 แผน่ เพือ่เปน็การชว่ย

เหลือในการลดต้นทุนการจัดซื้อเหล็กแผ่น

รีดร้อนที่ใช้ในการจัดทำาทุ่นลอยนำ้ารองรับ

ตัวโบสถ์แบบลอยนำ้าแห่งแรกของจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ์อกีทัง้ยงัเปน็การสนบัสนนุ

ช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนาให้กับชุมชน

ในการสร้างคุณค่าทางศาสนาและจารีต

ประเพณีให้อยู่คู่กับสังคมไทย

 โดยเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่7 สงิหาคม 2557 

ทีผ่า่นมา พระเทพสทิธวิมิล เจา้คณะจงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ 

พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

และพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พร้อมด้วย  

นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการ               

ผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมทำาพิธีเปิด

และพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดคอกช้างเผือก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SSI p.3.indd   1 8/14/2557 BE   22:58



ประจําวันที่  16  สิงหาคม  25574 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนนิทร  อนิทรพรหม , นายณฏัตพงศ  จงสรุสทิธวิฒัน , นายวชริศกัดิ ์ นสิากรเสน , นางสาวดสิยากลุ  แซอึง้ , นางสาวเคลอืวลัย  ชางเผอืก , นางสาวรวสิรา  เดชนาค , นางพรชืน่  ทดัแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

หนังสือพิมพขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ 
ฉบับนี้ขอยอนรอยตามดูความสําเร็จ
ของโครงการยุวเกษตรอินทรียปลูกพืช
ไรดิน ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics 
System) แหงแรกในโครงการ ณ โรงเรียน
บานทาขาม อาํเภอบางสะพาน ภายใตการ
สนับสนุนดําเนินงานจากบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
รวมทั้งความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน 
นกัเรยีน ประชาชนในพืน้ที ่ทีไ่ดมสีวนรวม
นําพาโครงการสูความสําเร็จจนสามารถ
เปนตนแบบของการเรียนรูแกผูที่สนใจ
ศึกษาดูงาน
 นับตั้งแต ป 2555 เปนตนมาที่ เอสเอสไอ
ไดเขาไปสงเสริมและสนับสนุนโครงการยุว-
เกษตรอินทรียปลูกพืชไรดิน ระบบไฮโดรโป
นิกส (Hydroponics System) ในโรงเรียนบานทา
ขาม หมูที ่4 ต.แมราํพงึ โดยเลง็เหน็ความสาํคญั
ของเยาวชนในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
หางไกลยาเสพติด ไดผักปลอดสารพิษบริโภค
และจําหนายสรางรายไดเสริมระหวางเรียน 
พรอมเปดพ้ืนท่ีใหนักเรียนนําผลิตผลมาจําหนาย
ใหผูปกครอง พนักงานที่โรงงาน โรงพยาบาล 
โรงแรม รีสอรท และรานอาหารในพ้ืนท่ีใกลเคียง
 นอกจากนี ้ยงัไดมกีารบรูณาการกจิกรรม
โครงการฯ เขากับการเรียนการสอนของโรงเรียน
มีพ่ีๆ จากทีมชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ เปนพ่ีเล้ียง
และถายทอดทักษะธุรกิจใหกับนอง ๆ โดยเริ่ม

จากนําคณะครูและนองๆ เดินทางไปศึกษา
ดูงานเจาของธุรกิจฟารมผักไฮโดรโปรนิกสที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อจุดประกายความคิด 
และศึกษาเรียนรูความเปนไปไดของโครงการ 
ตลอดจนการฝกอบรม ใหความรูเรื่องการปลูก
พืชไรดิน จากผูเชี่ยวชาญการปลูกพืชไรดิน 
ระบบไฮโดรโปนิกส ท้ังภาคทฤษฎี และการลงมือ 
ปฏิบัติจริง หลังจากนั้นจึงไดจัดสรางโรงเรือน
และไดติดตั้งระบบการปลูกในโรงเรือนใหกับ
โรงเรียน การเพาะเมล็ดลงในถาดเพาะ การ
ยายตนกลาจากถาดเพาะลงแปลงปลูก และ
ใหนํา้ทีผ่สมสารละลายธาตอุาหารเชาและเยน็
ทุก ๆ วัน โดยจะใชเวลาประมาณ 20-25 วันก็
สามารถเก็บผลผลิตได แปลงผักนํารองแหงนี้ 
นอกจากจะเสริมความรูในเรื่องการทําเกษตร
สมัยใหมแลว นองๆ เยาวชนยังมีผักปลอด
สารพิษไวรับประทาน ลดคาใชจายในการซื้อ
อาหารกลางวัน และชวยผูปกครองลดคาใช
จายภายในบานไดอีกดวย  พรอมถายทอด
ความรูใหกับนอง ๆ ในโรงเรียนเพื่อเปนการ
สรางเครอืขายใหกบัรุนนอง ไดดาํเนนิการตอไป
ดานการตลาด ชวงแรกบริษัท ฯ ไดประสานขอ
ความรวมมอืจากโรงงาน ในเครอืสหวริยิาฯ ขอ
ใหนอง ๆ  โรงเรยีนบานทาขามนาํผกัไปจาํหนาย
ภายในบริษัทฯ การจําหนายที่ตลาดนัดตาง ๆ  
โรงพยาบาลอาํเภอบางสะพาน  โรงแรม รสีอรท 
และรานอาหารในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อเปนชอง
ทางในการประชาสัมพันธผักปลอดสารพิษ
ใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตั้งแต

กระบวนการเริม่ตนการผลติ การบรหิารจดัการ
จนสุดทายมาสูกระบวนการจัดจําหนายสินคา
สูทองตลาด  นอกจากนีย้งัเปนการสงเสรมิการ
เรยีนรูทกัษะธรุกจิใหกบันกัเรยีนอยางครบวงจร 
และสามารถนาํไปปรบัใชกบัภาวะทางสงัคมที่
เปนอยูจริงในปจจุบัน 
 ปจจุบัน กิจกรรมโครงการฯ สามารถ
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิผล เปน
ที่ประจักษแกชุมชน โรงเรียนรอบขางไดนํา
ไปเปนแบบอยาง อีกทั้งเปนตัวอยางเพื่อการ
เรียนรูตอไปในอนาคตอีกดวย โดยตั้งแตเริ่ม
โครงการฯ โรงเรียนมีรายไดจากการจําหนาย
ผัก เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจํานวนทั้งสิ้น 
14,286  บาท  และมีความพรอมที่จะเปนศูนย
การเรยีนรูตนแบบการปลกูผกัไฮโดรโปนกิส ใน
สถานศึกษา ของ อ.บางสะพาน เพื่อเปนการ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรียระบบไฮโดร
โปนิกส แกสถานศึกษา ชุมชนในพื้นที่ และผูที่
สนใจทั่วไปไดศึกษาเรียนรู ตอไป                                                                               
 นายสุรศักดิ์ สายนาค ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานทาขาม เลาใหฟงวา ต้ังแตบริษัทฯ
ไดเขามาสนับสนุนสงเสริมโครงการยุวเกษตร
อินทรียปลูกพืชไรดิน ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydro-
ponics) ทําใหกิจกรรมการปลูกผักไดมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและเขมแข็งมาโดย
ตลอดและทางโรงเรียนตั้งใจจะทําโครงการ    
ยุวเกษตรอินทรียปลูกพืชไรดิน ระบบไฮโดรโปนิกส
(Hydroponics) เพือ่ใหนกัเรยีนไดมทีกัษะความรู
จากการที่ ไดลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู
กระบวนการทางการตลาด การประชาสมัพนัธ
และเปนการถายทอดความรูจากรุนพีสู่รุนนอง 
และทางโรงเรียนจะพัฒนาใหเปนศูนยการ
เรียนรูใหกับหนวยงาน องคกร หรือโรงเรียนที่
สนใจตอไป    
 เชนเดียวกับ เด็กหญิงปรีกานตดา  
ปะสิ่งชอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนบานทาขาม ที่ไดบอกวา รูสึกภูมิใจที่
ไดเขารวมกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส 
เพราะทําใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นที่นอกเหนือ
จากวิชาที่เรียน การปลูกผักก็เปนการฝกสมาธิ
อกีทางหนึง่ดวย โดยไดรบัการถายทอดความรู
จากรุนพี่ และคิดวาจะนําความรูที่ไดถายทอด
ใหกับรุนนองตอไปดวย เพื่อที่พวกเราทุกคน
จะไดมีผักปลอดสารพิษไวรับประทานภายใน
โรงเรียน และสวนที่เหลือพวกเราก็เอาไป
จําหนายทําใหมีรายไดอีกทางหนึ่ง 

 สวนนายสมบัติ  แกวบุดดา  ผูจัดการ
สวนชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ ผูรวมดําเนิน
โครงการนี้ไดบอกเลาวาศูนยเรียนรูตนแบบ 
การปลกูผกัไฮโดรโปนกิสทีโ่รงเรยีนบานทาขาม
ที่เกิดจากความรวมมือระหวางบริษัทฯ และ
โรงเรียนจะเปนอีกสถานที่หนึ่ง ที่โรงเรียนใน
พื้นที่ใกลเคียง คนในชุมชน หรือบุคคลอื่น ๆ    
ทีส่นใจ  สามารถทีจ่ะมาเรยีนรู  และนาํกลบัไป
ปฏบิตัไิดจรงิ สิง่ทีถ่อืวาเปนจดุแขง็ คอื นโยบาย
ของผูบรหิารมคีวามชดัเจน มกีารบรหิารจดัการ
ที่เปนระบบ คณะครูและนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม มีการถายทอดความรูของนักเรียน
จากรุนพี่ สูรุนนอง มีผลผลิตอยางตอเนื่องนํา
เขาสูโครงการอาหารกลางวัน สวนที่เหลือจาก
การบรโิภคกน็าํไปจาํหนาย นกัเรยีนมรีายได มี
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ตอไป

 โครงการยุวเกษตรอินทรียปลูกพืชไรดิน
ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics System) 
เปนหนึ่งในความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ
โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบทางสังคมของเอสเอสไอ เพื่อ
มุง “สรางสรรค•ความแข็งแรง” ดวยการ
พัฒนาอยางย่ังยืน ตามวิสัยทัศนและพันธกิจ           
“สรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑเหล็กและ
บริการที่มีมูลคาเพิ่มกับลูกคา สรางกําไรสมํ่า
เสมอ สรางผลตอบแทนแกผูมีสวนไดเสีย     
อยางยั่งยืน”

 ทั้งนี้หนวยงานใดสนใจศึกษาดูงาน    
เรยีนรูวธิกีารปลกูผกัระบบไฮโดรโปนกิส (Hydro-
ponics) สามารถติดตอโรงเรียนบานทาขาม
หมูที่ 4 ต.แมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไดโดยตรง

เอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขาม
จัดตั้งศูนยเรียนรูตนแบบปลูกพืชไรดิน

แหงแรก ของบางสะพาน

เอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขามเอสเอสไอ หนุน ร.ร.บานทาขาม
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ปที่  5   ฉบับที่  105   ประจําวันที่  16  สิงหาคม  2557

ประมวลภาพ
SVG Business Plan Review 2014

: อานตอหนา 4

●  ดูงานพัฒนาชุมชน

น.4

●  อบรมแกส CNG

น.4

●  ดูงานธุรกิจเหล็ก

น.4

ไลน ทรานสปอรต จัดอบรม
เสริมทักษะการทํางานใหพนักงาน 
หลกัสตูร “การตดิตัง้ระบบกาซ CNG”

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย
สแตมปฟอรด ศึกษาดูงาน
ธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา

ผูบรหิารและทมีงาน ทร ูปลกูปญญา
ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยา

คุณวิทย  วิริยประไพกิจ
พรอมครอบครัว

ถวายพระพุทธรูปทองคํา
แดพระสังฆราช

ณ วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ
ตอ น.3

ทีมมวลชนสัมพันธ สงตอขอมูลเครือสหวิริยา
ผาน“เวทีประชาเสวนา”2557
เปด 6 เวทเีขมขน เพือ่ชมุชนรับรู เขาใจ กาวไปดวยกนั

พนักงานอดุหนุน “สินคาชุมชนเคลือ่นที”่ คกึคกั
คณะทํางานฯ สรรหากิจกรรมเพิ่ม สรางสีสันการซื้อ-ขาย

:อานตอหนา 2

ประมวลภาพ
 พิเศษ

กาวสูปที่ 5 กับโครงการ “ประชา
เสวนา เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
อยางยั่งยืน” โดยแผนกมวลชน
สัมพันธ เครือสหวิริยา โดยครึ่งป
หลังนี้จะเดินหนาจัดเวทีประชา
เสวนา 6 เวที อยางเขมขน เวทีแรก
ประเดมิ 29 สงิหาคมนี ้เนนกระจาย
เชิญกลุมตามตําบลตางๆ ใหเขารวม
อยางทัว่ถึง สงขอมูลใหทราบทัง้เชงิ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
พรอมแนวความคิด การระดมสมอง
ของการพัฒนาอยางยั่งยืน
    นางสาววันวิสาข หุนจ้ิน ผูจัดการ
แผนกมวลชนสัมพันธ อาวุโส แจง       
รายละเอยีดความคบืหนาของโครงการ
ประชาเสวนา เพือ่พฒันาอตุสาหกรรม
เหล็กอยางยั่งยืน  ปที่  5  ใหทีมงาน
ขาวฅนเหลก็ชวยประชาสมัพนัธขอมลู
ดีๆ วา   :อานตอหนา 2

คณะทํางานฯ บริหารจัดการปรับกลยุทธุบริการ
และรานคา เชญิชวนผูขายรายใหมเขารวมเพือ่ให
มีสินคาหลากหลายกระตุนยอดการซื้อ พรอมทั้ง
มองหาบรกิารใหมๆ  สรางสสีนัใหกจิกรรม “สนิคา
ชุมชนเคลื่อนที่”
  คณะทํางานจัดซ้ือ-จัดจาง และแผนกมวลชนสัมพันธ 
เครือสหวิริยา รวมกันจัดกิจกรรม “สินคาชุมชนเคล่ือนท่ี” 
สนับสนุนใหพอคาแมคาใหมีรายไดเสริมและกระตุน
เศรษฐกิจใหหมุนเวียนในอําเภอบางสะพาน พรอมท้ังเปน
พ้ืนท่ีใหพนักงานในเครือสหวิริยา            :อานตอหนา 2

บานทุงนุนศึกษาดูงานการจัดต้ังธนาคารชุมชน
จากหมูบานนาํรองรุนที ่1 ในพืน้ทีอ่.บางสะพาน
เพือ่พฒันาศกัยภาพและคณุภาพชวีติใหดยีิง่ขึน้

:อานตอหนา 3
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ประจำ�วันที่  16  สิงห�คม  25572 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

  “สำ�หรับโครงก�ร

ประช�เสวน� เพื่อ

พัฒน�อุตส�หกรรม

เหล็กอย่�งยั่งยืน ของ

ครึ่งปี 2557 นี้ แผนก

มวลชนสัมพันธ์ และ

หน่วยง�นร่วมจัด ได้

กำ�หนดจัดโครงก�รฯ 

ทั้งสิ้น 6 เวที กับ 6 กลุ่มผู้เข้�ร่วมโครงก�รฯ 
โดยในปีนี้เน้นคอนเซ็ปต์ และแนวก�รเสวน�
ใหม่ คือเป็น “เวทีประช�เสวน� เพื่อพัฒน�
อุตส�หกรรมเหล็กอย่�งยั่งยืน  ตอน  เส้นท�ง
ของเหล็กกล้�และท่�เรือ กับโอก�สก�ร
พัฒน�บ�งสะพ�น” เรียกได้ว่�เป็นก�รเพิ่ม 
ปรับปรุงเรื่องรูปแบบก�รจัดโครงก�รฯ ทั้งมิติ
ของข้อมูลที่จะส่งถึงผู้เข้�ร่วมโครงก�ร รวม
ถึงสถ�นที่จัดง�น วิทย�กร ฯลฯ จะมีก�ร
สร�้งสรรคใ์หเ้หม�ะสมกบัผูเ้ข�้รว่มทัง้ 6 กลุม่ 
ขอ้สำ�คญัทีข่�ดไมไ่ดค้อื ก�รระดมแนวคดิง�น
พัฒน�อำ�เภอบ�งสะพ�นระหว่�งชุมชนกับ
เครอืสหวริยิ�ทีไ่ดจ้�กเวทนีี ้และนำ�ไปตอ่ยอด
ใหเ้กดิง�นพฒัน�อย�่งจรงิจงั อ�ท ิก�รพฒัน�

ด้�นสิ่งแวดล้อม ก�รบริห�รจัดก�รเรื่องข้อ
กังวลใจของชุมชน รวมถึงจุดเริ่มต้นง�น
พัฒน�ในชุมชน เป็นต้น”
  น�งส�ววันวิส�ข์  กล่�วเพิ่มเติมว่�   
“กลุ่มเป้�หม�ยที่เชิญร่วมโครงก�รฯ นี้ อ�ทิ 
เครือข่�ยผู้สูงอ�ยุพงศ์ประศ�สน์ เครือข่�ย
ธน�ค�รและสภ�ผู้นำ� ของหมู่บ้�นต่�งๆ รวม
ถึงพี่น้องในพื้นที่ที่ยังไม่มีกิจกรรมธน�ค�ร
ชุมชน หรือสภ�ผู้นำ�ชุมชน เป็นต้น ซ่ึงท่ีผ่�นม�
บรรย�ก�ศของเวทีประช�เสวน� นับได้ว่� 
เป็นเวทีแห่งก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล ก�รพูดคุย
ระดมสมอง ทั้งข้อมูลของเครือสหวิริย� และ
ข้อมูลของชุมชน เป็นโครงก�รที่ทำ�ให้เกิด
คว�มใกล้ชิด รู้จักกันม�กขึ้น มีหล�ยๆ พื้นที่
สนใจและอย�กเข้�ร่วมโครงก�รฯ ซึ่งปีนี้
เนื้อห�และรูปแบบ ก็จะต่�งไปจ�กทุกปี โดย
จะเน้นต�มคอนเซ็ปต์ของโครงก�รฯ คือ เรื่อง
เหลก็กล�้  และท�่เรอื  ก�รขนสง่ ตน้ท�ง ปล�ย
ท�งของเหลก็ จ�กวทิย�กรทีม่ปีระสบก�รณ ์ก็
นับว่�เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของโครงก�รฯ เร�
พย�ย�มกระจ�ยคว�มรู้และข้อมูลของเครือ
สหวิริย�สู่ชุมชนอย่�งรอบด้�น และรับข้อมูล 
ข้อเสนอแนะจ�กชุมชนเช่นเดียวกัน จะได้  

ช่วยกันเติมเต็มสิ่งที่ข�ด หรือปรับปรุงด้�นใด

เวทีประชาเสวนา   ต่อจากหน้า 1

วันวิสาข์  หุ้นจิ้น

สินค้าชุมชนเคลื่อนที่ ต่อจากหน้า 1

ได้จับจ่�ยซื้อสินค้�อุปโภค-บริโภคคุณภ�พดี

ร�ค�ประหยัด ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจำ�

ทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ที่บมจ.สหวิริย�สตีล

อนิดสัตร ี(SSI) และบมจ.เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย 

(TCRSS) โดย กิจกรรมสินค้�ชุมชนเคลื่อนที่

เดือนกรกฎ�คม 2557 ครั้งที่13 ออกข�ย ณ 

TCRSS และครั้งที่14 ที่ SSI มียอดข�ยรวมกัน

กว่� 50,000 บ�ท และมีพ่อค้�แม่ค้�ให้คว�ม

สนใจม�ร่วมออกร้�นเพิ่มม�กขึ้น ล่�สุดคณะ

ทำ�ง�นฯ ไดป้รบักลยทุธ ์สร�้งสสีนัใหก้จิกรรม

โดยเพิม่ “บรกิ�รตดัผมฟร”ี  จ�กช�่งผูช้ำ�น�ญ

ในทีมง�นมวลชนสัมพันธ์ พร้อมมีบริก�ร

นวดคล�ยเครียดจ�กตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ 

ร�ค�เป็นกันเอง เป็นก�รสร้�งกิจกรรมแปลก

ใหม่ให้กับ “กิจกรรมสินค้�ชุมชนเคลื่อนที่” 

ซึ่งท�งคณะทำ�ง�นฯ ว�งแผนสร้�งกลยุทธ์

ดึงดูดลูกค้�ให้มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในครั้งต่อๆ 

ไป และร่วมอุดหนุนสินค้�คุณภ�พดี ร�ค�

ประหยัด และส่งเสริมอ�ชีพให้พี่น้องช�ว

อำ�เภอบ�งสะพ�นได้มีร�ยได้อย่�งต่อเนื่อง

  นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดก�ร

แผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริย� กล่�วว่� 

“นอกจ�กกลยทุธก์�รเพิม่ร�้นจำ�หน�่ยสนิค�้ 

ก�รคดัเลอืกสนิค�้ด ีมคีณุภ�พ เข�้ม�เพิม่เตมิ

ในกิจกรรมสินค้�ชุมชนเคลื่อนที่แล้ว ซึ่งได้รับ

ผลตอบรับดีอย่�งต่อเนื่องจ�กพ่อค้�แม่ค้� 

โดยเฉพ�ะ 2 ครัง้ทีจ่ดัล�่สดุ ทีม่รี�้นค�้เข�้รว่ม

ทั้งสิ้น 36 ร้�นค้� (2 โรงง�น)  ก�รปรับกลยุทธ์

อื่นๆ เพื่อเพิ่มยอดข�ยสินค้� ก็เป็นสิ่งสำ�คัญ 

ทีมง�นจึงพย�ย�มห�กิจกรรมเสริมอื่นๆ ม�

เป็นตัวช่วยให้ก�รออกค�ร�ว�นสินค้�ชุมชน

เคลื่อนที่มีสีสัน สร้�งก�รมีส่วนร่วมให้เกิด

ขึ้น จึงได้มีก�รเริ่มเชิญชวนพี่น้อง ต.กำ�เนิด-

นพคณุ ทีม่คีว�มรูท้�งด�้นก�รนวดคล�ยเสน้

ม�ให้บริก�ร สร้�งบรรย�ก�ศใหม่ในก�รจับ

จ�่ยใชส้อย รวมทัง้บรกิ�รตดัผมฟรจี�กแผนก

มวลชนฯ และพนักง�นก็ให้คว�มสนใจเป็น

อย่�งดี คือได้ทั้งซื้อสินค้�และมีบริก�รเสริม

อื่นๆ”

  “สุดท้�ยนี้ต้องขอขอบคุณท่�นผู้บริห�ร 

และคณะทำ�ง�นฯ ทกุๆ ท�่น ทีช่ว่ยกนัผลกัดนั

ใหเ้กดิกจิกรรมดีๆ  เชน่นีอ้ย่�งตอ่เนือ่ง รวมถงึ

พี่ๆ น้องๆ ช�วเครือสหวิริย�ที่ให้ก�รอุดหนุน

สนิค�้ในกจิกรรมคอ่นข�้งสงู และพอ่ค�้แมค่�้

ทุกๆ ร้�น ที่ให้คว�มสนใจม�เป็นส่วนหนึ่ง  

ของกิจกรรมฯ ทั้งหมดนั้นคือยึดหลักก�ร    

ตอบสนองคว�มพึงพอใจให้เกิดขึ้น  รวมถึง

สร้�งง�น สร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชน ซึ่งท�ง

คณะทำ�ง�นฯ มุ่งหวังให้ “กิจกรรมสินค้�

ชุมชนเคลื่อนที่” เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย      

ส่งเสริมและเพิ่มช่องท�งก�รข�ยให้กับกลุ่ม

ผู้ผลิตและผู้ข�ยสินค้�ชุมชน  เพื่อให้เกิด

ร � ย ไ ด้ ห มุ น เ วี ย น ก ร ะ จ � ย สู่ พี่ น้ อ ง ช � ว

บ�งสะพ�นให้ม�กท่ีสุด ซ่ึงค�ดว่�คว�มร่วมมือ

ร่วมใจของพวกเร�ทุกคน จะช่วยสร้�งให้

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งได้ในระดับหนึ่ง” 

น�งส�ววันวิส�ข์ กล่�ว

  ห�กสม�ชิกในชุมชนท่�นใด มีคว�ม

สนใจเข้�ร่วมข�ยสินค้� ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ต่�งๆ ในโครงก�ร “สินค้�ชุมชนเคลื่อนที่” 

ส�ม�รถลงชื่อแจ้งคว�มประสงค์ สมัครเข้�

ร่วมโครงก�รฯ เป็นผู้ข�ยร�ยใหม่ ได้ที่  แผนก

มวลชนสมัพนัธ ์เครอืสหวริยิ� โทร.032-548600 

ต่อ 104-105

ให้ม�กขึ้น  ซึ่งทีมมวลชนสัมพันธ์ในฐ�นะ

ผู้จัดง�น ต้องขอบคุณทุกๆ ท่�น ที่ได้ให้ข้อ

เสนอแนะที่ดีผ่�นกิจกรรมโครงก�รฯ ม�โดย

ตลอด รับรองว่�ในครึ่งปีหลังนี้ เวทีประช�   

เสวน�ฯ ทั้ง 6 ครั้ง จะส�ม�รถร่วมเป็นหนึ่งใน

เวทีพัฒน� อ.บ�งสะพ�น ได้อย่�งแน่นอน”

  สำ�หรบักลุม่พีน่อ้ง อ.บ�งสะพ�น ในพืน้ที่

ใด สนใจเข้�ร่วมโครงก�รประช�เสวน� เพื่อ

พฒัน�อตุส�หกรรมเหลก็อย�่งยัง่ยนื ส�ม�รถ

ติดต่อได้ที่ ทีมมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริย� 

โดยครั้งแรกของปีนี้จะเริ่มจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 

29 สิงห�คมนี้ และจัดขึ้นอย่�งต่อเนื่องจนถึง

เดือนธันว�คม ซึ่งทีมง�นข่�วฅนเหล็ก จะนำ�

ร�ยละเอียด สรุปโครงก�ร และคว�มคืบหน้�

ม�ร�ยง�นให้ท่�นผู้อ่�นทร�บอย่�งต่อเนื่อง
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ประจำ�วันที่  16  สิงห�คม  2557 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

เม่ือเร็วๆ น้ี บ้านทุ่งนุ่น ม.10 ต.พงศ์ประศาสน์

อ.บางสะพานเข้าศึกษาดูงานการจัดต้ัง

ธนาคารชุมชนท่ีธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง

ม.4 ต.พงศ์ประศาสน์ เพื่อศึกษาแนวทาง

และขัน้ตอนการจดัตัง้พรอ้มทัง้วธิบีรหิาร

การจัดการระบบบัญชีธนาคาร โดยคณะ

ผู้นำาและคณะกรรมการธนาคารชุมชน

บ้านม้าร้องให้คำาแนะนำารูปแบบการ

ดำาเนนิงาน รวมถงึเรือ่งการบรหิารจดัการ

ต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพคน สังคม

และส่ิงแวดลอ้ม นำาไปสูส่รา้งความสามคัคี

กันในชุมชน

  นายชิตร์ ขาวเผือก ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน

ทุ่งนุ่น ม.10 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์ในฐานะผูแ้ทนกลุม่ฯ กลา่ว

วา่ “การไดม้าศกึษาดงูานธนาคารบา้นมา้รอ้ง

ได้รับประโยชน์จากคำาแนะนำาของผู้นำาและ

สมาชิกธนาคารบ้านม้าร้อง เป็นข้อมูลและ

บ้านทุ่งนุ่น           ต่อจากหน้า 1

คุณวิทย์  วิริยประไพกิจ
พร้อมครอบครัว ถวายพระพุทธรูปทองคำาแด่พระสังฆราช

ณ  วัดปากนำ้า ภาษีเจริญ

ประมวลภาพ
 พิเศษ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือสหวิริยา 
พรอ้มครอบครวั เขา้ถวายพระพทุธรูปทองคำา แดส่มเดจ็พระมหารัชมงัคลาจารย ์(ชว่ง วรปญุโฺญ) 
ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดปากนำ้า ภาษีเจริญ        
(พระอารามหลวง) เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย ให้เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

ประวัติพระพุทธรูปทองคำา
  พระพุทธรูปองค์นี้ หล่อด้วยทองคำาแท้ทั้งองค์ หนักประมาณ 37 บาททองคำา หน้าตักกว้าง 
2  นิ้วครึ่งสูงจากฐานถึงยอด  4  นิ้วครึ่ง   ปั้นถวายโดย  อาจารย์สุชาติ  เลิศภูมิปัญญา  ดำาเนินการ
จัดสรา้งโดย พระมหานนัทวัฒน ์เขมธมโฺม มนีายวทิย ์นางกฤษณา วริิยประไพกจิ และครอบครัว 
เป็นเจ้าภาพ 

ข้อคิดที่ดีทำาให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำาไป

ดำาเนินการก่อตั้งธนาคารฯ ให้เกิดเป็นรูป

เป็นร่าง รวมไปถึงทำาให้หมู่บ้านเกิดความ

สามัคคีอีกด้วย การศึกษาดูงานครั้งนี้ บ้าน

ทุ่งนุ่นต้องการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านทุ่งนุ่น

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสุดท้ายนี้ต้อง

ขอขอบคุณผู้นำาและทีมงาน ธนาคารบ้าน            

ม้าร้อง และเครือสหวิริยา ที่แนะแนวทางการ

จัดตั้งธนาคารที่ก่อประโยชน์กับชุมชนบ้าน

ทุ่งนุ่น ซึ่งในอนาคตคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ธนาคารชมุชนบา้นทุง่นุน่จะไดเ้ปน็แบบอยา่ง

ให้กับธนาคารชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป เพื่อ

ใหอ้ำาเภอบางสะพานกลายเปน็อำาเภอทีม่กีาร

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
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ประจําวันที่  16  สิงหาคม  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

ประมวลภาพ
SVG Business Plan Review 2014

เมื่อวันเสาร ที่  9 สิงหาคม 2557 เครือ
สหวิริยาจัดการประชุม SVG Business Plan 
Review 2014 ขึ้น เพื่อใหบริษัทในเครือ
สหวิริยา กวา 25 บริษัท ไดแสดงผลการ
ดําเนินงานคร่ึงปท่ีผานมา พรอมท้ังนําเสนอ
แผนการดําเนินการคร่ึงปหลัง ภายใต Concept :
BIG 3 นําโดย นายวิน วิริยประไพกิจ 
กรรมการเครือสหวิริยา เปนประธาน พรอม
ดวยผูบรหิารในกลุมธรุกจิการคา กลุมธรุกจิ
เหล็กรีดรอน กลุมธุรกิจเหล็กแปรรูป กลุม
ธุรกิจขนสง และกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ณ หองสัมมนากลุมเหล็กสหวิริยาพระราม 3
กรุงเทพฯ

X       คณะนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
สแตมปฟอรด 
ศึกษาดูงานธุรกิจ
เหล็กเครือสหวิริยา   

นายวชิติ กงภเูวช พรอม

      ผูบริหารและทีมงาน ทรู ปลูกปญญา  
ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา    
นายวิชิต กงภูเวช และนายราเชนทร มณีสวางวงศ 
ผูบริหารเครือสหวิริยา พรอมดวยแผนกมวลชนสัมพันธ 
และแผนกพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา นําคณะทรู ปลูก
ปญญา ศกึษาดงูาน “แหลงเรยีนรูและพฒันาชมุชนอยาง
ยั่งยืนของเครือสหวิริยา” โดยไดรับฟงบรรยายภาพรวม
ดานพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน  อาทิ  การบริหารจัดการชุมชน
และจัดตั้งธนาคารชุมชน สภาผูนําชุมชน การพัฒนา
ศกัยภาพผูประสานงานเครอืขายผูนาํชมุชน ฯลฯ ซึง่ในวนั
เดยีวกนัเครอืสหวริยิา ไดนาํคณะทร ูปลกูปญญา ลงพืน้ที่
ชมกิจกรรมการเปดธนาคารชุมชน ม.5 บานหลักเมือง 
ต.พงศประศาสน และรวมกันสรุปบทเรียนรวมกับสภา
ผูนําชุมชนบานมารอง ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

X

ดวย นายราเชนทร มณสีวางวงศ นาํทมีผูบรหิารเครอืสหวริยิา  ตอนรบัคณะอาจารย
และนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมปฟอรด  วิทยาเขตหัวหิน  เขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานที่บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โดยรวมรับฟงบรรยายและพูดคุยใน
รายละเอียดขอมูลตางๆ ตั้งแตขั้นตอนการดําเนินงาน การดําเนินการผลิต และการ
ดําเนินโครงการความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ พรอมทั้งไดนําคณะอาจารย  
และนักศึกษาเย่ียมชมทาเรือน้ําลึก ของบจก.ทาเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

  ไลน ทรานสปอรต จัดอบรมเสริม
ทักษะการทํางานใหพนักงาน
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด บริษัทในกลุมขนสงสหวิริยา 
จดัอบรมหลกัสตูร “การตดิตัง้ระบบกาซ CNG” ใหกบัพนกังาน
ฝายปฏบิตักิารซอมบาํรงุ โดยไดรบัความรูจากอาจารยทวปี 
เกดิตอพนัธ และอาจารยดเิรก โพธิท์องนาค วทิยากรจาก 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อเสริม
สรางทักษะความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เชน การติดตั้ง
และควบคมุดแูลอปุกรณ CNG หลกัการทาํงานและมาตรฐาน 
แนะนําสวนประกอบตางๆ ของอุปกรณ ฯลฯ ณ บจก.ไลน 
ทรานสปอรต อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

X

ผูบริหาร บจก.บี.เอส.เมทัล ผูบริหาร บจก.พระประแดง
เชฟสตีล

ผูบริหาร บจก.สหวิริยาพาณิชย 
อินเตอรเนชั่นแนล ผูบริหาร บจก.ประจวบสตีล ผูบริหาร บจก.ทาเรือบางปะกง ผูบริหาร บจก.กลุมเหล็กสหวิริยา ผูบริหาร บจก.ประจวบพัฒนา

ดีเวลลอปเมนท

วิน  วิริยประไพกิจ
กรรมการเครือสหวิริยา
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