
สัดสวนการจางงานกลุมเอสเอสไอบางสะพานป 2557
(จําแนกตามภูมิลําเนา)

จํานวนพนักงานรวม  2,071  คน

   

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เล็ง
เห็นถึงความสําคัญของบุคลากร
ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญและเพื่อ 
สรางสรรคบรรยากาศการทํางานที่
ด ีใหพนกังานมคีวามสมดลุระหวาง
ชวีติและครอบครวั หนึง่ในนโยบาย
พัฒนาบุคลากร และสิทธิมนุษยชน
จึงไดกําหนดแนวทางกิจกรรมผาน
โครงการใหคําปรึกษาทางดาน

กฎหมายเคลื่อนที่ “กลวยโกะ on 
tour 2014” ที่โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน   อานตอ น.4

SSIรวมพฒันาคุณภาพชวีติบคุลากร
สํานักกฎหมายใหคําปรึกษาเคลื่อนที่

ปที่  6   ฉบับที่  116   ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  2558

    นายสุชาติ พลายศิริ รักษาการ

ผู ช วยกรรมการผู จัดการใหญ  

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

บรษิทัสหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั 

(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอส

ไอ”วา “เอสเอสไอ ยังคงมุงเนน

สงเสริมการจางงานในพื้นที่และ

ตองการใหประชาชนในอําเภอ

บางสะพาน       อานตอ น.2

เอสเอสไอหนนุจางงานทองถิน่
สงเสริมงานอาสา
พนกังานSSI-PPC
รวมสองกิจกรรม
ทาํความดเีพือ่สงัคม
กลุมเอสเอสไอเดินหนากิจกรรม
จิตสาธารณะ เอสเอสไอ นํา
พนักงานดําเนินกิจกรรมจิตอาสา
โครงการ “แตมขันปนนอง ครั้ง
ที่ 14” ณ โรงเรียนวัดหาดทนง 
อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
รวม ทาสี ปรับปรุงอาคารเรียน 
พรอมสมทบทุนการศึกษาเพื่อ
ใชในกิจการของโรงเรียน ใน
ขณะที่  ทาเรือประจวบ รวม
นอมเกลาฯ ถวายปลากะตัก 
ปลาทูแหง และอุปกรณการเรียน
อุปกรณกีฬา มอบแกโครงการ
สวนพระองคสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา  จังหวัดเชียงใหม
พนักงานปล้ืมไดชวยเหลือสังคม
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงาน บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ ไดนําพนักงานจิตอาสา
สาํนกังานกรงุเทพ เขารวมโครงการ
แตมขันปนนอง ครั้งที่ 14 รวมกับ
คณะสื่อมวลชนหนังสือพิมพไทย
โพสต และชมรมผูสื่อขาวพลังงาน
อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนวัดหาด
ทนง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเสริม
สรางวัฒนธรรมจิตอาสาภายใน
สาํนกังานกรงุเทพฯ เหน็คณุคาของ
การทํางานอาสาสมัครชวยเหลือ
สังคม การมองในเชิงบวก สราง
ความภาคภูมิใจในตนเอง สงเสริม
การใชเวลาวาง อานตอ น.3

เขมปลอดภัยป57อุบัติเหตุเอสเอสไอลด49%
สํานักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เอสเอสไอ เผยตวัเลขดานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ป 2557 ฝกอบรมพนักงานกวา 30 หลักสูตร สงผลให
อุบัติเหตุจากการทํางานทุกกรณีลดลงรอยละ 49 เมื่อ
เทยีบกบัป 2556 ทีผ่านมา ผลจากการไดรบัการสนบัสนนุ

อยางดีจากฝายบริหาร ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
ความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุง
ดานความปลอดภัยในทุกพื้นที่ เผยคาอัตราความถี่
การบาดเจ็บถงึขัน้หยุดงานตอหนึง่ลานช่ัวโมงการทาํงาน
ของเอสเอสไอ อยูที่ 1.13                     อานตอ น.2

     

คนบางสะพาน-พท.ใกลเคียง76%
ป2557รับ พนง.ใหมในพื้นที่73%

•
•

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เอสเอสไอจัดโครงการใหคําปรึกษาดานกฎหมายเคลื่อนที่ “กลวย
โกะ on tour 2014” ในสัปดาหความปลอดภัย ชวยเหลือแกพนักงาน
โดยใหคําปรึกษาดานกฎหมายทั้งทางแพง ทางอาญา และดานอื่นๆ 
พรอมพฒันาศกัยภาพตอยอดกจิกรรม ผลกัดนัเปนหลกัสตูรทางดาน
กฎหมาย อบรมใหกบัพนกังาน ดานพนกังานทีร่บัคาํปรกึษาเผยเปน
กจิกรรมทีด่ชีวยพนกังานหาทางออกทีเ่หมาะสมในการแกไขปญหา
ดานกฏหมายในชีวิตประจําวัน

กลุมเอสเอสไอสนับสนุนการจางงานทองถ่ินในอําเภอบางสะพาน

และพื้นที่ใกลเคียง จากนโยบายมุงเนนเพิ่มสัดสวนการรับ

พนักงานจากบุคคลในพื้นที่มากขึ้น สรุปป 2557 มีพนักงาน       

เขาใหม 385 คน เปนคนในพื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกลเคียง      

282 คน หรือคิดเปนรอยละ 73 สําหรับตัวเลขการจางงานของ

กลุมเอสเอสไอที่โรงงานบางสะพานป 2557 รวมจํานวน 2,071 

คนเปนพนักงานที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ประจวบคีรีขันธจํานวน 

1,572 คนหรือคิดเปนรอยละ 76 ของยอดพนักงาน  พรอมสราง

สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และครอบครัว

ใหพนักงาน

76 %

24 %

การจางงานพนักงานใหม  385  คน

73 %
27 %



ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

เข้มปลอดภัย      ต่อจากหน้า 1

  นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอส- 
เอสไอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”ว่า “บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ
ดำาเนินงานและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยถือระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ จึงได้มี
การพฒันาระบบการจัดการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
จากการทำางาน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของกฎหมายและขอ้กำาหนดอืน่ๆ ดา้นความ
ปลอดภัย พร้อมทั้งได้กำาหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการดำาเนินการ”
  “นอกจากน้ีด้านการส่งเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน บริษัทยังได้ร่วมกับศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมส่ิงแวดล้อม เครือสหวิริยา
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
โรงงานในเครอืสหวริยิาขึน้ในเขตพืน้ทีช่มุชน 
เผยแพร่แนวคิดและผลการดำาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของบริษัท ผ่านนิทรรศการ
และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป   

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางานของกลุ่มเอสเอสไอ

(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน กำากบัดูแล ตรวจสอบความปลอดภยั

และเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุง

ด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับ

การสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายบริหาร ทำาให้

อุบัติเหตุจากการทำางานทุกกรณีลดลงร้อยละ

49 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าอัตราความถี่

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือค่า LTIFR 

(Lost Time Injury Frequency Rate) ในปีที่  

ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 1.13  

    ด้านนายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการ

สำานกัความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม บรษิทั 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 

เอสเอสไอ กล่าวว่า “บริษัทได้ให้ความ

สำาคัญของการทำางานอย่างปลอดภัย ผ่าน

การปลุกจิตสำานึก กระตุ้นพนักงานทุกคน 

รวมถึงความร่วมมือและการตอบสนองที่ดี

จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและ

ชีแ้นะขอ้เสนอเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหต ุ 

ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืรว่มใจจากพนกังานใน

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด”

  “พนักงานทุกระดับต้องได้เรียนรู้ถึงวิธี
การทีถ่กูตอ้งในการปฎบิตังิานตามตำาแหนง่
งานตามความเสี่ยง ทั้งยังมีการจัดหลักสูตร
ด้านอาชีว-อนามัยและความปลอดภัย
เพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการสร้างการ
เรียนรู้ที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมใน
บริษัท” นายบุญทวีกล่าว
  ท้ังน้ีการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย เป็นส่วนสำาคัญในการลดอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการทำางาน บริษัทได้มี
พัฒนาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2557 มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัมากกวา่ 30 
หลกัสตูร พนกังานมจีำานวนชัว่โมงการอบรม
เฉลี่ยเท่ากับ 4 ชั่วโมง/คน/ปี นอกจากนี้ยังมี
การประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม 
และจัดทำาแผนลดและควบคุมความเสี่ยง 
เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน โดยมี
การทบทวนอย่างสมำ่าเสมอหรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง

LTIFR = (จำานวนรายท่ีบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานหน่ึงวันข้ึนไป x 1,000,000) / ชม.การทำางานท้ังหมด

ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำารง

ชีวิต สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย” 

นายทินกรกล่าวเพิ่มเติม

  จากการดำาเนนินโยบายของบรษิทั และ

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน จึงบูรณาการ

กิจกรรมหรือเครื่องมือต่างๆ  ดังกล่าวเข้า

ดว้ยกนัใหเ้ปน็กลยทุธใ์นการบรรลเุปา้หมาย

ของเราอย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังพฤติกรรม

ของพนักงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ  

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติ

งานด้วยความปลอดภัย (BBS), การรณรงค์

ลดอุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Accident

Campaign) โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย

บริษัท                 พ.ศ. 2555      พ.ศ. 2556      พ.ศ. 2557

SSI             0.36                0.97               1.13

TCRSS            0.51 0.00        0.00

WCE             1.05 1.63        2.32

PPC             0.00 0.00        3.51

SSI UK            4.81 2.20        2.93

SSI Group           2.55 1.50        1.99

จ้างงานท้องถิ่น   ต่อจากหน้า 1

ตอ้งการใหป้ระชาชนในอำาเภอบางสะพาน

และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องอพยพย้าย

ถิ่นออกนอกพื้นที่เพื่อหารายได้ สามารถ

อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัว 

และช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

บริษัทจึงได้ปรับนโยบายเพิ่มสัดส่วนการ

รับพนักงานจากบุคคลในพื้นที่มากขึ้นใน

ป ี2557 พรอ้มกบัประชาสมัพนัธแ์จง้ขอ้มลู

การับสมัครงานของเอสเอสไอและบริษัท

ในเครือสหวิริยาต่อที่ประชุมผู้นำาชุมชน

ทุกเดือน ทั้งผลการรับพนักงานในเดือนที่

ผา่นมา ตำาแหนง่งานวา่งเดอืนปจัจบุนั และ

เดือนถัดไป โดยในปี 2557 ที่ผานมา บริษำ

ทรบัพนกังานทัง้หมด 385 คน แบง่เปน็พืน้ที่

บางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง 282 คน ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 73.24

  ซึ่ ง จ า ก ตั ว เ ล ข ส รุ ป เ มื่ อ วั น ที่  3 1 

ธันวาคม 2557 กลุ่มเอสเอสไอบางสะพาน

มีพนักงานทั้งสิ้น 2,071 คน ด้วยนโยบาย

ก า ร จ้ า ง ง า น พ นั ก ง า น ใ น พื้ น ที่ ทำ า ใ ห้

บริษัทมียอดพนักงานกลุ่มเอสเอสไอที่

โรงงานบางสะพานที่มีภูมิลำาเนาในพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 1,572 

คนหรอืคดิเปน็รอ้ยละ 76 ของยอดพนกังาน

  นายสุชาติ กล่าวว่า นอกจากนี้บริษัท

ยังได้เห็นถึงความสำาคัญของบุคลากรซึ่ง

เปน็ทรพัยากรสำาคญัทีท่ำาใหอ้งคก์รดำาเนนิ

ธุรกิจได้ประสบความสำาเร็จจึงได้กำาหนด

โครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทนและ

สัวสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้ และ

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน 

และครอบครัวพนักงานให้มีความเหมาะ

สม รวมถงึการสรา้งบรรยากาศการทำางาน

ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

ระหว่างพนักงานกับพนักงาน การสร้าง

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหวา่งพนกังานกบั

บริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต

การทำางานและชีวิตส่วนตัวและครอบครัว 

(Work Life Balance) และสง่เสรมิพนกังานที่

เปน็คนด ีคนเกง่ ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและเชดิชู

เกียรติให้พนักงานทั่วไปทราบอีกด้วย



ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ส่งเสริมงานอาสา ต่อจากหน้า 1

ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสร้างความ

สมัพนัธอ์นัดกีบับคุคลอืน่ เมือ่วนัเสารท์ี ่17 ม.ค. 

2558 ผ่านมา

  นายผดงุศักดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการ

ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

หรือ เอสเอสไอ เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก

เอสเอสไอ” ว่า โครงการแต้มขันปันน้อง เอสเอสไอ

ไดใ้หก้ารสนบัสนนุเปน็ประจำาทกุป ีโดยการนำา

ทีมประชาสัมพันธ์ เอสเอสไอ เข้าร่วมบำาเพ็ญ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม กระชับความสัมพันธ์ 

และร่วมบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้

พเิศษกวา่ทกุครัง้ โดยการเปดิรบัสมคัรพนกังาน

เอสเอสไออาสาสำานักงานกรุงเทพฯเข้าร่วม

ด้วย เพื่อแสดงพลังอาสาของเอสเอสไอ ซึ่ง

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ให้การช่วยเหลือ

สง่เสรมิโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดารทีย่งัขาดแคลน 

ในรูปแบบการอาสา ไม่ว่าจะเป็น การลงแรง

เพื่อก่อสร้างหรือซ่อมบำารุง สนับสนุนอุปกรณ์

กอ่สรา้ง ทนุการศกึษา อปุกรณก์ารเรยีน เปน็ตน้  

  จากการสำารวจของโครงการแต้มขัน

ปันน้อง ครั้งที่ 14 พบว่า โรงเรียนวัดหาดทนง 

จังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่

ในถิ่นทุรกันดาร ยังมีความขาดแคลนต่างๆ 

มากมาย ทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 

ชุดนักเรียน  ทุนการศึกษาของนักเรียน รวมทั้ง

งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่เก่า

ชำารุดทรุดโทรม เช่น ฝ้าเพดาน หลังคาอาคาร

เรยีน หรอืแมแ้ตเ่ครือ่งเลน่เดก็ ประตโูรงอาหาร 

เป็นต้น 

  นายผดงุศกัดิ ์กลา่ววา่ เพือ่ความปลอดภยั

ในการเรียนของนักเรียน เอสเอสไอจึงได้ร่วม

สมทบทุนสนับสนุนทั้งทุนการศึกษา อุปกรณ์

การเรียน และงบประมาณในการซ่อมบำารุง 

รว่มกบั คณะสือ่มวลชนหนงัสอืพมิพไ์ทยโพสต์

ชมรมผู้สื่อข่าวพลังงานอุตสาหกรรม และ

องค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ในการดำาเนินงาน 

พร้อมกับนำาพนักงานอาสาเข้าไปร่วมปรับปรุง

อาคารเรียน ภูมิทัศน์โรงเรียน ด้วยการทาสี 

การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ และกิจกรรม

นันทนาการให้ต่างๆ ให้กับเด็กๆ ได้ร่วมสนุก 

พร้อมกับมีการประกวดวาดภาพบนแท้งค์นำ้า

เกีย่วกบัสญัญาลกัษณป์ระจำาชาตขิองประเทศ

สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

อีกด้วย บรรยากาศในวันที่ 17 ม.ค. เต็มไปด้วย

เสียงหัวเราะความสนุกสนานของเด็กๆ

  นายรฐักฤษณ ์ออ่นปรดีา หวัหนา้แผนก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ กล่าวว่า 

“กิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อไปถึงก็ไปช่วยเท่าที่ช่วย

ได้ก่อน เช่น ทาสี เตรียมสถานที่ รู้สึกว่าร้อน

และเหนื่อยบ้าง แต่ความเหนื่อยก็หายไปเมื่อ

ได้พบกับความชื่นชม ยินดี ทำาให้มีความสุข

อยูใ่นใจ  เมือ่นอ้งเขามคีวามสขุทีม่อีาคารเรยีน

สวยใหม่ เราก็มีความสุขไปด้วย ประสบการณ์

ชีวิตแบบนี้ ห้องเรียนให้เราไม่ได้ ห้องเรียนให้

ได้เฉพาะวิชา ความรู้ ที่เป็นวิชาการเท่านั้น แต่

จิตอาสาเป็นการรับรู้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ตรง เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขมากกว่า  การ

ทำากิจกรรมอาสาไม่ใช่จะพัฒนาแค่ความคิด 

จติใจ และการเรยีนรูด้า้นใดดา้นหนึง่เทา่นัน้ ยงั

พฒันาทกัษะการสือ่สาร การแสดงออก การนำา

เสนอ และการแสดงความคิดเห็นด้วย สิ่งที่

สำาคัญ  คือบริษัทให้การส่งเสริมให้พนักงานมี

จิตใจอาสา ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม นับว่าเป็น

โอกาสทีด่ ีและอยากใหเ้พือ่นๆพนกังานทีส่นใจ 

เข้ามาร่วมทำากิจกรรมในครั้งต่อๆไป”

  เด็กหญิงนิธิพร ดิษทนง นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหาดทนง กล่าว

วา่ “ขอบคณุพี่ๆ  ทกุคนทีไ่ดม้าอาสาชว่ยพฒันา

โรงเรยีนของหน ูทำาใหไ้ดอ้าคารเรยีนทีส่วยงาม

มคีวามปลอดภยัคะ่ วนันีส้นกุมาก ไดร้อ้งเพลง 

เต้น และเล่นกิจกรรม ได้รวมกลุ่มวาดภาพ

ระบายสีแทงค์นำ้าของโรงเรียนประกวดรับทุน

การศึกษาอีกด้วย และได้ของขวัญต่างๆ ชุด

นักเรียน กระเป๋านักเรียน รองเท้า และของเล่น

คะ่ ขอขอบคณุพี่ๆ  ทกุคนมากคะ่ อยากใหม้กีาร

จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก”

  ดา้นบรษิทัในกลุม่เอสเอสไอ บรษิทั ทา่เรอื

ประจวบ จำากัด หรือ พีพีซี ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅน

เหล็กเอสเอสไอ” ได้รายงานว่า บริษัท ท่าเรือ

ประจวบ จำากัด ได้มีการดำาเนินกิจกรรมอาสา

ขึ้นเช่นเดียวกัน โดยได้ร่วมกับศูนย์ไทยอาสา

ปอ้งชาตใินทะเลเขตทพัเรอืภาคที ่1 จดักจิกรรม

ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปัน

ความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบน

ดอยสูง ปี 3 ขึ้น ด้วยการนำา อุปกรณ์การเรียน 

อุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้แก่นักเรียนในโครงการ

พฒันาเดก็ และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารในพืน้ที่

อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือโท

สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 

และผู้อำานวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ

ในทะเล เขตทพัเรอืภาคที ่๑ เปน็ประธานในพธิี

พร้อมส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับ

โครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระ

ราชกุศล โครงการตามพระราชดำาริต่อต้านโรค

ขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ

  นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ให้สัมภาษณ์ว่า 

“โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ 1 เชิญ

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การ

เรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยปีนี้เป็นปี

ที่ 3 ที่ทางบริษัท ได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทาง

ไปมอบอปุกรณก์ารเรยีนการสอน และอปุกรณ์

กีฬาในพื้นที่อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

จำานวน 3 โรงเรยีน ประกอบดว้ย โรงเรยีนขนุอม

แฮดนอก โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียน

บ้านพะอัน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้โรงเรียนใน

โครงการสว่นพระองคฯ์ สมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของ

คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้ง

ต้องการที่จะแบ่งปัน และตอบแทนสิ่งดีๆ เพื่อ

เป็นสาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทาง

หนึ่งเราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของ

พนกังานทกุคน ทีอ่าสารว่มมอืเขา้รว่มโครงการ

ช่วยเหลือสังคมในการจัดชุดอุปกรณ์การเรียน

การสอน และร่วมเดินทางไปมอบอุปกรณ์การ

เรยีนการสอน อปุกรณก์ฬีาใหก้บัโรงเรยีนขนุอม

แฮดใน ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่บนยอดดอยสูง การ

เดนิทางยากลำาบาก และใชร้ะยะเวลานานกวา่

จะถึงที่หมาย ซึ่งหนทางที่ยากลำาบากนั้นไม่ใช่

สิ่งสำาคัญของการไปร่วมมอบของต่างๆ ให้กับ

น้องๆ บนยอดดอยแห่งนี้  

  นางสาวสมหมาย ขวัญเมือง หัวหน้า

แผนกอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจัดซื้อ 

“รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ

เข้าร่วมกิจกรรม “มอบอุปกรณ์การเรียนและ

อุปกรณ์กีฬา” ในครั้งนี้ ถึงแม้มูลค่าของที่มอบ

จะไมม่ากเมือ่เทยีบกบัความรูส้กึ ความตอ้งการ 

ของน้องๆ ที่ขาดแคลน เมื่อน้องๆ ได้รับสิ่งของ

นอ้งๆจะแสดงความยนิดมีากประหนึง่วา่มลูคา่

หรือสิ่งของเหล่านั้นมีมูลค่าและมีความสำาคัญ

กับน้องๆ มาก ถ้าเปรียบเทียบกับคนในเมือง

ซึ่งไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับสิ่งของเหล่านั้น

นกัเพราะมมีากจนเกนิความตอ้งการใชง้าน ถา้

มีโอกาสอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อได้มีส่วน

รว่มในการใหค้วามชว่ยเหลอืนอ้งๆ ทีข่าดแคลน

อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่อไปค่ะ”



ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25584 : 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

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ต่อจากหน้า 1

โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การ
เผยแพรค่วามรูท้างกฎหมายนอกจากการให้
ความช่วยเหลือในรูปของการให้คำาปรึกษา 
คำาแนะนำาและการตอบคำาถามด้านกฏหมาย
ชิงรางวัล  
 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน
สปัดาหค์วามปลอดภยั เมือ่วนัที1่2 ธนัวาคม 
2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารออดิทอเรียม 
(บริเวณทางเข้าห้องประชุม) โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีพนักงานให้ความสนใจเข้า
เยีย่มชมบธู   และรบัคำาปรกึษาดา้นกฎหมาย 
จากพนักงานฝ่ายกฏหมายของเอสเอสไอ
ประมาณ 200 คน
 นางสาวศิรประภา พงษส์ดีา ผูจ้ดัการ
ทั่วไป สำานักกฎหมายกลุ่ม  บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ “ข่าวฅน
เหล็กเอสเอสไอ” ถึงโครงการดังกล่าวว่า 
“นับเป็นความน่ายินดีที่พนักงานให้ความ
สนใจทางดา้นกฏหมาย ทีห่ลายคนอาจมอง
เป็นเรื่องยากและไกลตัว จากกิจกรรมที่เรา
ไ ด้ จัด ข้ึนมี ผู้สนใจเ ข้า ร่วมเ พ่ิม ข้ึนทุกปี  
นอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมาย ยังให้ความช่วยเหลือในรูปของ 
การให้คำาปรึกษา คำาแนะนำาแล้ว สำานัก
กฎหมายกลุม่ จะมกีารผลกัดนัเปน็หลกัสตูร
ทางด้านกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่ง ทาง
อาญา และด้านอื่นๆ อาทิ  ภาษีอากร  มรดก
หน้ีสิน เพ่ือเป็นหลักสูตรอบรมให้กับพนักงาน
ต่อไป”

เอสเอสไอ เผยได้รับผลประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำาปี 2557ในระดับ “ดีมาก” โดยเอสเอสไอมี
คะแนนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 83 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

ตลท.เผยผลสำ�รวจกำ�กับดูแลกิจก�ร SSI “ดีม�ก”

     ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 

รายงานว่า ตามที่ บริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 

ได้เข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัล SET 

Awards 2014 ประเภทรางวัลบริษัทจด

ทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

ดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report 

Awards) ประจำาปี 2557 บริษัทได้รับการ

ประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจด

ทะเบียนในระดับ “ดีมาก” โดยใช้เกณฑ์

ตามโครงการ Corporate Governance Report

of Thai Listed Companies ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลที่บริษัทเปิด

เผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำาปี (แบบ 

56-1) รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ รวมทั้ง

หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

  โดยบริษัทต้องผ่านการประเมิน 5 

หมวด  ไดแ้ก ่ หมวดสทิธขิองผูถ้อืหุน้  หมวด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

และหมวดความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ ทั้งนี้ เอสเอสไอได้รับคะแนน

เฉลีย่สงูถงึรอ้ยละ 83 ซึง่สงูกวา่คะแนนเฉลีย่

จากบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และได้รับ

คะแนนรายหมวดทกุหมวดมากกวา่คะแนน

เฉลี่ยรายหมวดของบริษัทที่ทำาการสำารวจ

ทั้งหมด

  รางวัลดังกล่าวนับเป็นการแสดงให้

เห็นว่า เอสเอสไอได้ให้ความสำาคัญในเรื่อง

การกำากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง 

และได้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง 

ทั้งในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คำานึงถึงผู้มีส่วน

ไดส้ว่นเสยี เปดิเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  นอกจากนี้  เอสเอสไอยังได้รับ

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นโดย

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย เพื่อสนับสนุนการกำากับดูแล

กิจการในบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการ

รักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น ซึ่งมี

ผลคะแนนสูงสุด ประจำาปี 2557 (Annual 

General Meeting Checklist: AGM Checklist) 

ดว้ยคะแนนรอ้ยละ 98.93 เพิม่ขึน้จากปกีอ่น

ที่มีคะแนนร้อยละ 94.00 สะท้อนศักยภาพ

และความตัง้ใจในการดำาเนนิงานของบรษิทั

ที่มุ่งมั่นพัฒนา รักษาประสิทธิภาพในการ

จัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยเน้นการปฏิบัติต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการบริษัท

 โครงการ “กฎหมาย กลว้ยกลว้ย” รเิริม่
สร้างสรรค์โดยสำานักกฎหมายกลุ่มบริษัท
เอสเอสไอ นอกจากจะดำาเนินการทางด้าน
ให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่บริษัทใน
กลุ่มบริษัทเอสเอสไอ เช่น การร่างสัญญา 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย การดำาเนิน
คดีทางศาลแล้วนั้น ยังได้ดำาเนินการเผย
แพร่ความรู้และให้บริการช่วยเหลือ โดยให้
คำาปรกึษา เผยแพรค่วามรูท้างดา้นกฎหมาย
อันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำาวันให้แก่
พนักงานในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้ 
ความเขา้ใจในสทิธแิละหนา้ทีข่องตน และให้
บริการช่วยเหลือ แนะนำา ให้คำาปรึกษาทาง
กฎหมายแกพ่นกังานเพือ่นำามาเปน็แนวทาง

ในการปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัปญัหาขอ้เทจ็
จริงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้แก่พนักงานที่มี
ความสงสัย คับข้องใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
จากการทำางาน หรอืชวีติสว่นตวั ปจัจบุนัเปน็

ปีที่ 3 ติดต่อกันที่ได้ดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ และจะมีการพัฒนารูปแบบ
ในการนำาเสนอให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น
 นางสาวชัญญาณัฏฐ์ สม-
คะเณย ์หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์
กล่าวว่า “กิจกรรมกล้วยโกะ On Tour
เป็นกิจกรรมที่ดี และสนุกมากค่ะ 
เพราะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความ
รูใ้นเรือ่งของกฎหมายผา่นกจิกรรม
สนุกๆ ทำาให้กฎหมายเป็นเรื่องง่าย
ขึ้น นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยว
กับกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว

เราแล้ว ยังได้รับของรางวัลอีกด้วยค่ะ”
 นางสาวนสิตา สุวรรณหงส์ หัวหน้า
แผนกความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม “จากการ
ทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมมาเปน็ปทีี ่2 แลว้ รูส้กึวา่
รูปแบบกิจกรรมทำาได้น่าสนใจข้ึน และมีเร่ืองราว

ด้านกฎหมายที่แตกต่างจากเดิม กิจกรรมนี้
ทำาให้พนักงานได้รู้จักหน้าที่ของตัวเอง และ
เคารพสิทธิ ทรัพย์สิน และชีวิตของผู้อ่ืน ท่ีสำาคัญ
ได้ปรึกษาปัญหาส่วนตัวทางด้านกฎหมาย 

เพื่อใช้ในแนวทางในการดำารงชีวิต”



ปที่  6   ฉบับที่  116   ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  2558

ครบรอบ 60 ป อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา
จัด 6 กลุมธุรกิจ ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเหล็กไทยกลุมธุรกิจ ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเหล็กไทย

:อานตอหนา 2

●  ประมวลภาพ น.3

บรรยากาศ
“กิจกรรมปนผล
ธนาคารชุมชน
อ.บางสะพาน”

ดวยความรวมมอืรวมใจของ
พี่นองชาว อ.บางสะพาน 
กับเครือสหวิริยา ที่จัดตั้ง
ธนาคารชุมชนเพื่อสราง
เศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน
ชุมชน จากผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาทุกๆ ป ธนาคาร
ชุมชนไดปนผลกําไรคืนสู         
พี่นองชาว อ.บางสะพานมา
โดยตลอด    : อานตอหนา 3

●  อบรม

น.2

ไลนทรานสปอรต จัดอบรม
มาตรฐานชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

เมือ่ไมนานมานีท้างรฐับาลญีปุ่นไดมปีระกาศเตอืนถงึประชาชน เรือ่งโปรแกรมอนัตรายทีไ่มควร

หามาติดตั้ง ซึ่งเปนผลตอยอดมาจากโปรแกรม Baidu IME บริษัทโปรแกรมของจีน ที่เปนปญหา

ไปเมื่อชวงตนป 2014 โดย Baidu ไดเขามาเปดสาขาในญี่ปุนและไดปลอยใชงานโปรแกรมและ

แอพฯ สําหรับคอมพิวเตอรและมือถือ

ระวัง! 6 โปรแกรมอันตรายที่ไมควรติดตั้ง
ตอยอดมาจากโปรแกรม Baidu IME

 ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุนพบ
วาโปรแกรมเหลานี้มีการ Spy 
ขอมูลการใชงานของ User และ
สงไปยัง Clound เก็บขอมูลที่
อยูในประเทศจีน อันเปนการ
ละเมิดสิทธิ์  เพราะขอมูลที่  

Baidu  ทําการ  Spy  ไดนั้น  ไมได
มีเฉพาะขอมูลการใชงาน แต
มันยังรูไปถึงขอมูลสวนตัวและ
รหัสผานตางๆ ของคนนั้นๆ 
และตอนนีน้อกเหนอืจาก Baidu 
IME แลว ทางรัฐบาลญี่ปุนยัง

แจงเตือนประชาชนถึง 6 โปรแกรม
อันตรายที่ไมควรติดตั้ง ทั้งใน
คอมพิวเตอรและมือถือ เรามา
ดูกันวามีโปรแกรมอะไรบาง 
สวนมากมาจาก Baidu ทั้งนั้น      
                : อานตอหนา 4

กลุมเหล็กเครือสหวิริยา จัด
Sahaviriya Academy 2015 - Management Innovation

ภาพบรรยากาศ 
กิจกรรม

ตลาดนัดเอสวี
เกษตรอินทรีย
และธรรมชาติ

:อานตอหนา 4



ประจำ�วันที่  1  กุมภ�พันธ์  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ในโอกาสที่ปี 2558 นี้ อุตสาหกรรมเหล็ก
เครือสหวิริยา เดินทางมาถึงปีที่ 60 นสพ.
ข่าวฅนเหล็กฉบับนี้ขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน
มาทำาความรูจ้กักบัเรือ่งราวความเปน็มาของ
เครอืสหวริยิา พรอ้มทศิทางทีจ่ะกา้วไปอยา่ง
มัน่คง เพือ่รว่มพฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ของประเทศไทย

ประวัตคิวามเป็นมาของ “เครือสหวริิยา”
เริ่มจากความสำาเร็จทางด้าน
การค้า 

	 	 ปี	พ.ศ.2498	สองพี่น้องตระกูล			
วิริยประไพกิจ	(ดร.ประภา	วิริยประไพกิจ
และคณุวทิย	์วริยิประไพกจิ)	ซึง่เปน็ผูม้ี
ความรู	้ความชำานาญ	คลกุคลใีนธรุกจิ
เหล็กมานาน	และยังรู้ช่องทางในการ
ติดต่อสั่งซื้อเหล็กจากต่างประเทศ
เข้ามาจำาหน่ายในประเทศไทย	 ได้
จัดตั้ง	 “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	
สหวิริยาพาณิชย์”	 ขึ้นโดยประกอบ
ธุรกิจค้าเหล็กและเศษเหล็ก	 รวมทั้ง
เป็นตัวแทนจำาหน่ายเหล็กใหม่ของ	
บริษัท	หลุยส์	ตี	เลียวโนเวนส์		ซึ่งเป็น
บริษัทขายส่งเหล็กใหม่ต่างประเทศ			
ทีม่ชีือ่เสยีงมากในยคุนัน้	นอกจากนัน้
ยังเป็นตัวแทนจำาหน่าย	 อุปกรณ์
ก่อสร้าง	เช่น	เหล็กข้ออ้อย	และท่อนำ้า
อีกด้วย
	 	 ดว้ยระยะเวลาเพยีง	7	ป	ีกจิการ
ของ	 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	
สหวิริยาพาณิชย์	 เจริญรุ่งเรืองขึ้น
อย่างรวดเร็ว	 โดยในปี	พ.ศ.2505	 ได้
ยกระดับในการประกอบธุรกิจจาก	
ห้างหุ้นส่วน		ขึ้นเป็น	“บริษัท	สหวิริยา
พาณชิย	์จำากดั”	โดยไดม้กีารตดิตอ่กบั
บรษิทัผูผ้ลติเหลก็ในตา่งประเทศ	เพือ่
เป็นตัวแทนจำาหน่ายโดยตรง	 โดยไม่ต้องพึ่งพา
ตัวแทนบริษัทฝรั่งในประเทศไทยอีกต่อไป	ส่งผล
ให้ต้นทุนเหล็กที่จำาหน่ายมีราคาถูกลง

ก้าวเข้าสู่การพัฒนาบทบาทในการเป็น
ผู้ผลิต
	 	 ป	ีพ.ศ.2506	เปน็ปทีีเ่ครอืสหวริยิา	เริม่กอ่ตัง้
โรงงานผลิตเหล็กชนิดต่างๆ	พัฒนาบทบาทจาก
การเป็นผู้ค้าขายเหล็กสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็ก	โดย

โรงงานทีเ่ริม่กอ่ตัง้ครัง้แรกชือ่วา่	“บรษิทั	สหวริยิา	

เมทัล	อินดัสตรี	จำากัด	เป็นโรงงานผลิตเหล็กลวด

ตะปู	ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยมีความต้องการเป็น

อย่างมาก	หลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งโรงงานอีก

หลายโรงงานเพือ่ทำาการผลติเหลก็ชนดิตา่งๆ		เชน่	

เหลก็เสน้	เหลก็ขอ้ออ้ย	เหลก็เพลาขาว	เหลก็แผน่	

เหล็กตัวซี	เหล็กแบน	และเหล็กแผ่น	เป็นต้น
	 	 ในปี	 พ.ศ.2522	 เครือสหวิริยา	 ได้ร่วมทุน
ในการดำาเนินธุรกิจกับต่างชาติเป็นครั้งแรก	 โดย
ได้ร่วมทุนกับ	“บริษัท	นิปปอน	ทังสเตน	จำากัด”	

ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น	 ก่อตั้ง	

“บรษิทั	สหวริยิานทิทนั	จำากดั”		เพือ่ผลติทลูแอนด์

ดายจากทังสเตนคาร์ไบด์	 และเครือสหวิริยาได้

ดำาเนนิการกอ่ตัง้โรงงานผลติเหลก็ใหม่	และมกีาร

ปรับโครงสร้างในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เพือ่รองรบัความตอ้งการของตลาดและการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองเพือ่การพฒันา
และเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมไทย

	 	 ในปี	2531		รัฐบาลเล็งเห็นความสำาคัญของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตของประเทศไทย	 จึงมีนโยบายส่ง
เสริมการผลิตเหล็ก	 โดยคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ	และกระทรวงอตุสาหกรรม	ไดใ้หค้วาม
ไว้วางใจในการคัดเลือกให้	 เครือสหวิริยา	 เป็น
ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวจากทั้งหมด	6	 ราย	
ในการให้การสนับสนุนการลงทุนก่อตั้งโรงงาน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ใหญ่ที่สุดและ
ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ด้วย

มูลค่าการลงทุนกว่า	13,000	ล้านบาท	ณ	อำาเภอ

บางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยได้เริ่ม

ทำาการผลิตครั้งแรกในปี	 2537	 ได้นำาบริษัทเข้า

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 โดยใช้ชื่อว่า	

“บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	 (มหาชน)-

SSI”	 ซึ่งในเวลาต่อได้มีโครงการลงทุนต่อเนื่อง

อื่นๆ	อีก	 ได้แก่	 การร่วมลงทุนใน	 “บริษัท	 เหล็ก

แผ่นรีดเย็นไทย	 จำากัด	 (มหาชน)”	 ผู้ผลิตเหล็ก

ชนิดม้วนแห่งแรกของประเทศไทย	 และได้เปิด

ดำาเนินการผลิตในปี	 2540	 “บริษัท	 เหล็กแผ่น
เคลือบไทย	 จำากัด”	 ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
สังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดม้วนแห่งแรก
ของประเทศไทย	นอกจากนั้น	 เครือสหวิริยา	ยัง
ได้ร่วมลงทุนกับ	SSI	 ใน	“บริษัท	ท่าเรือประจวบ	
จำากัด”	 ซึ่งเป็นท่าเรือนำ้าลึกเอกชนที่ลึกที่สุดใน
ประเทศไทย	เพือ่ใชข้นถา่ยวตัถดุบิและผลติภณัฑ์
เหล็ก
  และในปี	พ.ศ.2554	บริษัท	SSI	ตัดสินใจ
    ลงทุนในการซื้อ	 “โรงถลุงเหล็ก”	

ประเทศองักฤษ		ตัง้อยูใ่นเมอืงเรดคาร	์
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศ
อังกฤษ	ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและ
ผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัย	มี
กำาลงัการผลติ	3.6	ลา้นตนัตอ่ป	ีภายใต้
การดำาเนินงานของบริษัท	 สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี	 ยูเค	จำากัด	 (เอสเอสไอ	
ยูเค)	 ดำาเนินการผลิตเหล็กแท่งแบน
คณุภาพสงู	สง่เปน็วตัถดุบิให	้			เอสเอส
ไอ	เพื่อรองรับการผลิตของบริษัทและ
ความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น
	 	 	 	 	 	 ถือเป็นการลงทุนที่ทำาให้	 เครือ
สหวิริยา	 กลายเป็นผู้ผลิตเหล็กครบ
วงจรจากต้นนำ้าถึงปลายนำ้า 	 ราย
แรกของประเทศไทย	 และมีความ
พร้อมในการเป็นผู้ค้าและผู้ผลิตเหล็ก
เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

ก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยความเชื่อมั่น
“อุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำา”
           และปี	2558	น้ี	อุตสาหกรรมเหล็ก
เครือสหวิริยา	 ได้เดินทางมาสู่ปีที่	 60	
ปี	เป็น	60	ปีที่ก้าวแกร่ง	ประกอบด้วย
ธุรกิจในเครือกว่า	30	บริษัท	พนักงาน
กว่า	5,000	คน	สร้างงาน	สร้างรายได้	

สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทย	ดูแลสังคม	ชุมชน	

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง		และในก้าวต่อไป

เครือสหวิริยา	พร้อมด้วย	6	กลุ่มธุรกิจ	คือ	กลุ่ม

ธุรกิจ	 SSI	 (ธุรกิจเหล็กรีดร้อนและในเครือ)	 กลุ่ม

ธุรกิจเหล็กทรงยาว		กลุ่มธุรกิจเหล็กแปรรูป

กลุ่ มธุ รกิ จการค้ า 	 กลุ่ มขนส่ ง 	 และกลุ่ ม

อสังหาริมทรัพย์	จะแข็งแกร่ง	พัฒนาอย่างยั่งยืน	

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ให้ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจโลก.......เครือสหวิริยา	

เหล็กไทยสร้างไทย

X
     ไลนท์รานสปอรต์ จดัอบรมมาตรฐานชวีอนามยั
และความปลอดภัย
 บริษัท	 ไลน์ทรานสปอร์ต	 จำากัด	 บริษัทในกลุ่มขนส่งเครือ

สหวิริยา	 จัดอบรมมาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั	OHSAS	18001:2007	เพือ่ใหเ้กดิความรู	้ความเขา้ใจ	สามารถ

นำาเทคนิคมาต่อยอด	และประยุกต์ใช้ในการจัดทำาระบบชีวอนามัย

และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำาเนินงาน	 โดย

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรมมากว่า	 10	ปี	 จากบริษัท	อาณัติ		

คอนซัลท	แอนด์	เทรนนิ่งเซนเตอร์	จำากัด	เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้		

ณ	ห้องช่อมะกอก		อาคารท่าเรือประจวบ

ครบรอบ 60 ปี อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา
จัด 6 กลุ่มธุรกิจ ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเหล็กไทย



ประจําวันที่  1  กุมภาพันธ  2558 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ธนาคารชุมชน     ตอจากหนา 1

และในปนีก้ก็าวเขาสูปที ่5 โดยมยีอดกองทนุ
หมุนเวียนในธนาคารชุมชนรวม 20,238,550 
บาท จาก 18 ธนาคารชมุชน  มสีมาชกิมากถงึ 
2,860 คน สรางผลกําไร 1,316,147 บาท  และ
ในเดอืนมกราคมทีผ่านมาม ี4 ธนาคารชมุชน  
ที่นําเงินปนผลคืนสูสมาชิกแลว คือ

- ธนาคารชุมชนหลักเมือง ต.พงศประศาสน 
ปนผลไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 กับยอด
เงนิปนผล 44,059 บาท คดิเปน 3.57% จากจาํนวน
สมาชิก 171 คน  

●  ประมวลภาพ

กลุมเหล็กเครือสหวิริยา จัด
Sahaviriya Academy 2015 - Management Innovation

  และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดมีการเปด
ตัวการจัดกลุมธุรกิจภายในเครือเปน 6 กลุม เพื่อ
ใหเครอืสหวริยิาแขง็แกรงเปนปกแผน ซึง่ทัง้ 6 กลุม
ธุรกิจ ไดแก 
- กลุมธุรกิจ SSI (ธุรกิจเหล็กรีดรอนและบริษัทใน
เครอื) อาท ิบมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีบจก.เวสท
โคทสเอ็นจิเนียริ่ง  บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย และ
เอสเอสไอยูเค ฯลฯ
- กลุมธุรกิจเหล็กทรงยาว อาทิ บมจ.สหวิริยา           
เพลทมิล บมจ.บางสะพานบารมิล บจก.พระ-
ประแดงเชฟสตีล ฯลฯ
- กลุมธุรกิจเหล็กแปรรูป อาทิ บจก.บี.เอส.เมทัล 
บจก.ประจวบสตีล ฯลฯ
- กลุมการคา บจก.สหวิริยาพาณิชยอินเตอร
เนชั่นแนล
- กลุมขนสง อาทิ บจก.ทาเรือประจวบ บจก.ไลน
ทรานสปอรต บจก.เรือลําเลียงบางปะกง และ  
บจก.ทาเรือบางปะกง
- กลุมอสังหาริมทรัพย อาทิ บจก.ประจวบพัฒนา   
ดีเวลลอปเมนท บจก.สไปซ่ี บจก.สวนทรายงาม ฯลฯ

ในโอกาสที่ป 2558 นี้ ครบรอบ 60 ปเครือสหวิริยา นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา เปนประธานในการจัดประชุม Sahaviriya Academy 2015 ภายใตหัวขอ Management Innovation เพื่อ
สรางแรงขับเคลื่อนกลุมอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา เดินหนาตอไป พรอมทั้งปลูกฝงแนวความคิด การบริหารแบบใหมๆ ที่สามารถสรางคุณคาใหองคกรและสินคาสูผูบริโภค

- ธนาคารชุมชนบานทาขาม ม.4 ต.แมรําพึง 
ปนผลไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 กับยอด
เงนิปนผล 53,372 บาท คดิเปน 4.33 % จากจาํนวน
สมาชิก 139 คน

- ธนาคารชุมชนบานปอแดง  ต.กําเนิด-
นพคุณ ปนผลไปเมื่อวันที่  20  มกราคม 2558 กับ
ยอดเงินปนผล  92,223 บาท คิดเปน 5.44 %  จาก
จํานวนสมาชิก 239 คน 

- ธนาคารชุมชน ม.4 บานมารอง ต.พงศ-
ประศาสน ปนผลไปเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2558 
กับยอดเงินปนผล 107,470 บาท คิดเปน 2.78 % 
จากจํานวนสมาชิก 202 คน  
  นอกจากเงินปนผลแลว แตละธนาคารฯ 
ยังมีของที่ระลึกเล็กๆนอยๆ มอบเพื่อเปนนํ้าใจ
ใหกับสมาชิกอีกดวย สรางความอิ่มอกอิ่มใจให
กับพี่นองในชุมชนกันอยางทั่วหนา โดยในเดือน
ตอๆไปจะเริ่มมีธนาคารชุมชนทยอยปนผลคืนสู
พี่นอง นับไดวาเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
ชาว อ.บางสะพานและเครือสหวิริยาที่รวมกันมุง
มั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สรางรอยยิ้ม สาน
ความสุขคืนสูชุมชนอยางยั่งยืน

สวนหนึ่งของความรูสึกของสมาชิกธนาคาร
ชุมชน 

นายอนุชา ยิ้มแยม
คณะกรรมการ หมูที่ 4 บานทาขาม

  “จากการที่ หมูที่ 4 บานทาขาม ไดกอตั้ง

ธนาคารชุมชนขึ้นมาทําใหสมาชิกในหมูบาน ได
เขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน อีกสวน
หนึง่ไดรวมออมเงนิกบัธนาคารชมุชนของหมูบาน
ตนเอง รวมรบัผลประโยชนดวยกนั เชน เงนิปนผล 
สวัสดิการตางๆ การเขารวมกิจกรรมในชุมชน ซึ่ง
เปนผลตอยอดจากการเปนสมาชิกของธนาคาร 
รูสึกดีใจ และภาคภูมิใจในการเขามามีสวนใน
กิจกรรมของธนาคารชุมชนอยากใหมีกิจกรรม
แบบนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อสงตอไปถึงรุนลูกรุนหลาน
ตอไป”

นางวรรณา ทองแดง
สมาชิกธนาคารชุมชนหมู 4 บานทาขาม

  “รูสกึดใีจธนาคารของเราไดจายเงนิปนผล
ใหกบัสมาชกิ เงนิดงักลาวสามารถสรางประโยชน
สวนหนึ่งใหกับครอบครัว ปกติแลวจะออมเงิน
ฝากกับธนาคารชุมชนทุกเดือนตอเนื่อง แตหาก
ในยามทีเ่ราเกดิความจาํเปน  กส็ามารถกูมาใชได
ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวา   โดยหากเปรียบเทียบ
กับการเอาเงินไปฝากธนาคารอื่นๆทั่วไปทุกวันนี้
ปายงัชวนเพือ่นๆ หรอืคนแถวบานทีรู่จกัไปสมคัร
เปนสมาชิกธนาคารชุมชนเหมือนกับปาอีกดวย”
  ในฉบับตอๆ ไป ทีมงานขาวฅนเหล็กจะนํา
บรรยากาศการจายเงินปนผลของธนาคาคารชุม
ชนอื่นๆ มารายงานใหทราบอีกครั้ง
  ซึ่งผลโดยรวมแลวชุมชนไดรับประโยชน
อยางยิ่งจากการศึกษาดูงานในพื้นที่ตัวอยาง 
ไดเห็นงานพัฒนาดานตางๆ มองเห็นความเปน
ไปไดในการกลับมาพัฒนาพื้นที่ตนเอง เกิดแรง
บันดาลใจ มุมมองที่ชัดเจน โดยทีมพัฒนาชุมชน 
เครือสหวิริยา และหนวยงานสนับสนุน อาทิ ทีม
มวลชนสัมพันธ ไดใหความสําคัญกับขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นดังกลาว เนื่องจากจะ
เปนขอมูลพื้นฐานในการรวมกันวางแผนพัฒนา 
อ.บางสะพานไปดวยกันตอไป....คณะทํางานขับ
เคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน และโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา
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6 โปรแกรมอันตราย ตอจากหนา 1

  1. Baidu PC faster

  เชื่อวาชาวคอมพิวเตอรทั้งหมดคงไมมีใคร
ไมรูจักเจาโปรแกรมตัวนี้ในยุคนี้ คือโปรแกรม
ปองกันไวรัสฟรี และยังชวยเพิ่มความเร็วใน
การทํางานของคอมพิวเตอรคุณดวย แตทวามี
การทํางานมากเกินไปจากที่ควรจะเปน โดยจะ
แอบตดิตัง้โปรแกรมทีเ่ราไมตองการ และยงัลบ
โปรแกรมหรือรีจิสเตอรที่จําเปนออก จนทําให     
รีจิสเตอรและโปรแกรมอื่นๆ ในเครื่องรวน 
สุดทายก็ตองลงวินโดวใหม

  2. Baidu Spark Browser

  โปรแกรมเลนเนต็ของ Baidu ทีย่งัคง แสบไม
แพโปรแกรมปองกนัไวรสั ถามองดเูฉพาะฟเจอร
แลวกด็ ูนาสนใจด ีแตความอนัตรายกย็งัเหมอืน
เดมิ คอืเปน Spyware ทีด่กัขอมลูการใชงานของ 
User สงไปยัง Server ที่ประเทศจีน

  3. Baidu pc app store

  โปรแกรมรานรวมของสรรพสิ่งใน PC ทุก 
อยางที่ตองการเพียงหาในโปรแกรมนี้ เพียง
บอกวาอยากไดโปรแกรมอะไร โปรแกรมนี้จะ
คนหามาใหได แตในความสะดวกนั้นก็ตอง
แลกกับการถูกติดตั้งชองทางการเกาะติดลวง
ขอมูลและแทรกแซงเครื่องคอมพิวเตอรอยู
ตลอดเวลา

 4.  AppsHat

  คราวนี้ ไมใชของ Baidu แลว แตเปน
โปรแกรมฟรี ของ Somoto ที่ชวยหา android 
apps ที่ตองการไดงายขึ้น แตความจริงคือเปน
ไวรสัชนดิ Adware  ชนดิหนึง่ทีจ่ะคอยสงโฆษณา
สุดนารําคาญมา ใหดูเรื่อยๆ แถมลบออกไมได
งายๆ ดวย

 5. Hao123

  โปรแกรมนี้แมไมใชชื่อ Baidu แตก็เปนของ
เครือ Baidu เหมือนกัน โปรแกรมนี้จริงๆ แลว
เปนชื่อเว็บไซตหนึ่ง ที่รวมลิงคเว็บตางๆ เอาไว
ดวยกนัในเวบ็เดยีว เพือ่ใหไดทองเวบ็ไดสะดวก 
เพียงเขาหนานี้ ก็มีลิงคเว็บตางๆใหเลือกเยอะ 
แตก็เต็มไปดวยโฆษณาจํานวนมาก พรอม
แอบแฝงไวรสับงัคบัใหตัง้หนาเวบ็นีเ้ปนโฮมเพจ
ใน Browser (โปรแกรมเลนอินเตอรเนต) และที่
สําคัญลบออกยากดวย

 6.  555.in.th

  เว็บรวมสารพัดลิงค ที่คลายๆ กับ Hao123 
แตอนันี ้ของไทย เปนไวรสัตวัหนึง่ทีจ่ะมาบงัคบั
ใหคนใชตั้งเปนหนาแรกโฮมเพจของโปรแกรม
เลนเน็ต และสรางความรําคาญใหอยางมาก 
หากไมตองการจะใช ก็ยังลบออกยากดวย     
เชนกัน

  สรปุสาเหตทุีญ่ีปุ่นแบนโปรแกรมดงักลาวนี้
กเ็พราะโปรแกรมเหลานีท้าํงานเหมอืนเปนไวรสั
ทีล่ะเมดิสทิธิข์องผูใชนัน่เอง ซึง่มหีลายลกัษณะ 
ทั้ง Malware, Adware, Spyware ก็แนะนําวา      
ไมควรหาโปรแกรมเหลานี้มาใชกันจะดีกวา 
เพราะอาจเปนตนเหตทุีท่าํใหเราโดนแฮก็ขอมลู 
ตามรายงานที่วาไทยเปนประเทศที่โดนแฮก
ขอมูลมากเปนอันดับ 2  ของโลก เพราะมีคนใช
โปรแกรมเหลานี้อยูถึงสามลานคน

ขอบคุณขอมูลจาก
http://hitech.sanook.com/computer/internet/

และการรวบรวมโดย
ดร.อูด ฝาย IT สํานักงานพระราม 3

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ตลาดนัดเอสวี เกษตรอินทรียและธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 26-30 ม.ค.58 ณ อาคารเอสวี ซิตี้ 
ถ.พระราม 3 บริษัท สไปซ่ี จํากัด เปนบริษัทในกลุม
อสังหาริมทรัพย เครือสหวิริยา รวมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จัดกิจกรรมสําหรับคนรักสุขภาพ 
“ตลาดนัดเอสวี เกษตรอินทรียและธรรมชาติ” 
โดยยกรานสินคาเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพที่ดี

มารวมออกรานบริเวณชั้นใตดิน อาคารเอสวี 
ซิตี้ ทั้งสินคาออรแกนิค ผัก ผลไมปลอดสารเคมี
ขาวสาร สมุนไพร เคร่ืองสําอางท่ีผลิตจากธรรมชาติ
ฯลฯ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งที่จะสรางสรรค “การ
กินอยูปลอดภัย ไรสารเคมี” โดยมีหนวยงาน 
และรานรวมจดัมากมาย อาท ิขาวคณุธรรม จาก

บริษัททีวีบูรพา ตุกตาดับกล่ินและของชํารวยจาก
กองทุนกาลเวลา  สบูยาสระผม  พืชผักสวนครัว
ผลิตภัณฑจากเห็ด ฯลฯ ท่ีลวนแตปลูก-ทําดวยใจ
ไรสารเคมี “ตลาดนัด เอสวี เกษตรอินทรียและ
ธรรมชาติ” จะจัดใหมีขึ้นสัปดาหสุดทายของ
ทุกเดือน ซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผานมา


