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กลุมSSIดนักลไกจดัซือ้สเีขยีว
ป57ซ้ือสิบกลุมสินคามิตรสวล.

3Rเอสเอสไอบางสะพานเห็นผล ของเสียลด-รายไดเพ่ิม371ลาน 
โรงงานเอสเอสไอบางสะพานมุงจัดการ  
ลดปริมาณของเสียภายในโรงงานดวย
หลัก 3Rs สัมฤทธิ์ผล ทั้งในสวน Reduce 
ลดการใชหรือใชนอยเทาที่จําเปน Reuse 

การใชซํ้า Recycle แปรรูปมาใชใหม
โดยผานกระบวนการ สงผลป 2557 การ    
ฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Landfill) นํามา      
Recycle รอยละ 98.22 การเผาทําลาย

รอยละ 1.78 ไมสงผลกระทบตอชุมชน
บางสะพาน และสิ่งแวดลอม พรอมมี
รายไดจากการขายของเสยี เปนมลูคา 371 
ลานบาท           อานตอ น.2

     

เอสเอสไอจัดโครงการ “Night 
Workplace Visit” ตอเน่ือง ลุยเย่ียม
พนกังานปฏบิตังิานกะบายและคํา่
เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ อั น ดี
ระหวางบริษัทกับพนักงาน เปน
ขวัญกําลังใจในการทํางาน พรอม
ใหคําปรึกษารับเรื่องรองเรียน นํา
มาปฏบิติัแกไข ดวยการเขาพบปะ
พูดคุยกับพนักงาน ตั้งเปาหมาย
หนึ่งปตองพบพนักงานครบทุก
หนวยงานและทุกจุดที่มีพนักงาน

ของเอสเอสไอเขาไปทํางานอยู 
ดานพนักงานเกิดความปลื้มใจ 
รักและผูกพันกับบริษัท พรอมขับ
เคลือ่นการดาํเนนิงานอยางเต็มท่ี
    นายชลเทพ ต้ังเขาทอง ผูจัดการ
ฝายพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน)  หรือเอสเอสไอ  กลาวกับ
ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา
แผนกพนักงานสัมพันธมีบทบาทหนาท่ี
สําคัญในการสงเสริม ดูแลพนักงาน 

ไมวาจะเปนการสงเสริมความสัมพันธ
ความอันดี ระหวางพนักงานกับ
พนักงานและบริษัท สงเสริมการดําเนิน
กิจกรรม เชน ชมรม กีฬา ตลอดจน
การสื่อสารที่ถูกตองใหกับพนักงาน 
งานระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน 
หรือการใหคําปรึกษาเปนตน ดังนั้น  
โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน จึงได
เดินหนาโครงการ “Night Workplace 
Visit” ขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธ
อันดี         อานตอ น.3

สรางขวญักาํลงัใจพนกังานโรงงาน
SSIเดนิสายเยีย่ม-ปรกึษาหนางาน

ประเดมิอาสา58
TCRปรบัภูมทัิศน
โรงเรียนทาขาม
พนง.-ชมุชนรวม
เหล็กแผนรีดเย็นไทย รวมกับ
โรงเรียนบานทาขาม ผูนําชุมชน
และชาวบาน จัดกิจกรรม “ทีซีอาร
จิตอาสา ประจําป 2558” โดย
รวมกนัพฒันาปรบัปรงุภมูทัิศน 
และร้ัวรอบโรงเรียน เพ่ือสงเสริม
วัฒนธรรมจิตอาสาใหกับพนักงาน
ทํ า ป ร ะ โ ย ช น ใ ห กั บ ชุ ม ช น 
พรอมสรางสรรคความสามัคคี
รวมกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2558 ที่ผานมา อานตอ น.3

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

กลุมเอสเอสไอมุงดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
ลุยจัดซื้อผลิตภัณฑเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอธรรมชาติ ลดการใชพลังงาน 
ลดใชทรพัยากร ตลอดวงจรชวีติ
ผลิตภัณฑ เพื่อชุมชนสังคมที่อยู
ป 2557 จัดซื้อ10 กลุมผลิตภัณฑ
ท่ีไดรับการรับรองจากสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยท่ีใชอยูภายใน
โรงงานบางสะพาน พรอมสงเสริม
สินคาบริการชุมชนบางสะพาน
มูลคา 216 ลานบาท
  นายผดุงเกียรติ แตรุงเรือง 
ผูจัดการสํานักจัดซื้อกลุมเอสเอสไอ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เผยกับผูส่ือขาว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “บริษัท
มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม       อานตอ น.2

ธนาคารขยะเอสเอสไอ
สรางคนรุนใหม ใสใจสิ่งแวดลอม

อานตอ น.4

รายงาน



ประจำ�วันที่  16  กุมภ�พันธ์  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

จัดซื้อสีเขียว        ต่อจากหน้า 1

โดยยึดตามปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจและ
จริยธรรม เพื่อผลักดัน ขับเคลื่อน การเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้น สำานักจัดซื้อกลุ่มเอสเอสไอ
จึงได้มีการส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ภายใต้ข้อกำาหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อม

3Rเอสเอสไอ       ต่อจากหน้า 1

	 	 นายทินกร	ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  บริษัท  สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวกับผู้ส่ือข่าว
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า ด้วยตระหนักถึง
ความสำาคญัของการปอ้งกนัปญัหามลภาวะ ที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชนได้  โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพานจึงได้มุ่งม่ันในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
  ด้วยการมุ่งเน้นการลดปริมาณการเกิด
ของเสียที่แหล่งกำาเนิดโดยใช้หลัก 3Rs คือ 
Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำาเป็น) 
ด้วยการกำาหนดวิธีการ มาตรการ และวิธี
ปฏบิตังิานตัง้แตแ่หลง่กำาเนดิ เชน่ การลดการ
เกิดของเสียจาก ขยะทั่วไป จาระบีเสีย นำ้ามัน
เสีย เป็นต้น เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
  Reuse (การใชซ้ำา้) การนำาของเสยีกลบัมา
ใช้ซำ้า เช่น ลดการปนเปื้อนของนำ้ามันเก่า เพื่อ
ให้ของเสียเหลือน้อยที่สุด หรือสามารถนำาไป
ใช้ประโยชน์สูงสุด และ Recycle (แปรรูปมา
ใช้ใหม่) ผ่านกระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่ 
เช่น เปลี่ยนวิธีกำาจัดของเสียจากการฝังกลบ
เป็นการรีไซเคิลเพื่อนำามาใช้ประโยชน์มาก
ที่สุด
  นอกจากนี ้โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
ยังได้มีการคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการรับ
กำาจัดกากของเสียที่มีความชำานาญเฉพาะ
ด้าน พร้อมกับได้รับการรับรองจากหน่วย
งานราชการที่อนุญาตให้ดำาเนินการนำากาก

ของเสียภายในโรงงานไปกำาจัด หรือการปรับ

สภาพของเสยี (Disposal) ทัง้นีก้ารควบคมุการ

ปฏบิตั ิโดยบรษิทัมผีูค้วบคมุระบบมลพษิกาก

อุตสาหกรรม เพื่อให้ดำาเนินการได้อย่างถูก

ต้อง สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฏหมาย 

และจากการดำาเนินการดังกล่าวโรงงานเอส

เอสไอบางสะพานยังไม่ได้รับการแจ้งข้อร้อง

เรียนกรณีลักลอบ หรือแอบทิ้งกากของเสีย

ของผู้ให้บริการกำาจัด บำาบัดของเสีย

  นายทนิกร กลา่วอกีวา่ โรงงานเอสเอสไอ

บางสะพานได้มีการส่งของเสียกำาจัดด้วยวิธี

ฝังกลบ น้อยกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปีและใน

บางปีไม่มีเลย โดยในช่วงพ.ศ. 2555 - 2557 

บริษัทยังคงเน้นการนำาของเสียกลับไปใช้

ประโยชน์ โดยร้อยละ 98-99 นำาไป Recycle 

และในพ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน การส่งของเสีย

กำาจัดโดยการฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Landfill) 

พ.ศ. 2557 การกำาจัดด้วยวิธี Recycle คิดเป็น

ร้อยละ 98.22 การเผาทำาลายร้อยละ 1.78 

โรงงานเอสเอสไอมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

ทั้งสิ้น 49,887 ตัน มีค่าใช้จ่ายในการกำาจัด

ของเสีย 8.5 ล้านบาท และมีรายได้จากการ

ขายของเสีย 45,693 ตัน คิดเป็นมูลค่า 371 

ล้านบาท 

  จากการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง และการดำาเนินอุตสาหกรรม

เหล็กอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่ง

แวดล้อมได้  ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล

สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมีการจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำาปี 

2557 หรือ EIA MONITORING AWARDS 2014 

การใชพ้ลงังาน อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น นำา้เสีย
ปริมาณของขยะมูลฝอย หรือ มลพิษต่างๆ ให้
แก่ชุมชน สังคมที่อยู่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
นอกจากน้ีการดำาเนินการด้านการจัดซ้ือดังกล่าว
ยังเป็นการสร้างกลไก ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการผลิตของผู้ผลิต เพื่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภคและธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
    “ท้ังน้ีในปี 2557 ท่ีผ่านมาบริษัทได้ดำาเนินการ
จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำาหรับ
วัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์	 10	
กลุม่ตามขอ้กำาหนดของสถาบนัสิง่แวดลอ้ม
ไทย	ท่ีได้รับสิทธ์ิให้ใช้เคร่ืองหมายฉลากเขียว
มาอย่างต่อเน่ือง	ได้แก่	1)	หลอดฟลูออเรส-
เซนต์		2)	สี		3)	กระดาษ		4)	ฉนวนกันความ
ร้อน		5)	ผลิตภัณฑ์ลบคำาผิด		6)	เครื่องถ่าย

เอกสาร		7)	เครื่องเขียน		8)	รถยนต์นั่ง	 	9)	
ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	 	 10)	ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเรือนเหล็ก	 จากท้ังหมด	 27	 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่เหลือ 17 กลุ่มนั้นไม่มีการใช้
ในการดำาเนนิงานของเอสเอสไอ สว่นการจดัซือ้
ด้านงานบริการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกลุ่ม
เอสเอสไอนั้น มีทั้งหมดสองรายการ คือ การ
บริการด้านการตรวจวัดคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม

และการบรกิารดา้นการกำาจดักากอตุสาหกรรม 
และ ปี 2558 นี้ จัดซื้อกลุ่มเอสเอสไอได้มีเป้า
หมายในการจัดซื้อสินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมเพิ่มเป็น 12 กลุ่มสำาหรับรายการวัสดุ
ตามข้อกำาหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อีกด้วย”
  นายผดงุเกยีรต ิกลา่วตอ่อกีวา่ นอกจาก
การดำาเนินการจัดซื้อแล้ว บริษัทยังตระหนักถึง
ความสำาคัญและความพึงพอใจของลูกค้า ที่

มีผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมี
ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการ
ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอด
เวลา เป็นทีไ่วว้างใจของลูกค้า เช่นเดียวกบัการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้น
ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้ง
สองฝ่าย บริษัทจึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงาน
ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจา
แกไ้ขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐาน
ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์  รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการ
ค้าอย่างเป็นธรรม อีกด้วย
  ในป ี2557 ทีผ่า่นมาบรษิทัไดด้ำาเนนิการจดั
ซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไปมูลค่าประมาณ 3,100 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่มพลังงาน 
2,312 ล้านบาท ลูกรีด 158 ล้านบาท อะไหล่ 
112 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 135 ล้านบาท งาน
บรกิาร 324 ลา้นบาท และอืน่ๆ 59 ลา้นบาท รวม
ถงึการจดัซือ้จดัหาจากชมุชนบางสะพานมลูคา่
ประมาณ 216 ล้านบาท และในปี 2558 คาดว่า
จะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไปเพิ่ม
ขึ้นเป็น 3,500 ล้านบาท และจากชุมชนเพิ่มขึ้น
เป็น 220 ล้านบาท นายผดุงเกียรติ	กล่าว

 ปี		2557

10

-

ปี		2556

10

1

ปี		2555

9

2

ปี		2554

7

-

ปีที่ดำาเนินการ	/	จำานวนกลุ่มรายการ

จำานวนกลุ่มผลิตภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย
ที่มีใช้อยู่ในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

จำานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน

ไทยที่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว        
ฉลากคาร์บอน หรือ บริการที่ได้การรับรองด้าน
สิง่แวดลอ้ม โดยคำานงึถงึชว่งชวีติของผลติภณัฑ ์
ตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
การจัดซื้อ  การขนส่ง  การแจกจ่าย  การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์  การแปรรูป  ตลอดจนการจัดการ
เศษซากของสินค้าหลังจากการใช้งาน การใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีไม่เป็นภาระต่อส่ิงแวดล้อม
เพื่อช่วยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลด

ตารางแสดงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
และการนำาของเสียไป Recycle เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ปริมาณของเสีย
ที่สามารถขายได้	(ตัน)

มูลค่า
(ล้านบาท)

รายได้จากการขายของเสียค่าใช้จ่ายในการ
กำาจัดของเสีย	
(ล้านบาท)

ปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้น
(ตัน)

พ.ศ.

2557

2556

2555

49,887	

74,120	

54,915	

8.5

11.29

11.58

45,693	

69,298	

48,443

371

546.84

495

กราฟแสดงร้อยละวิธีการนำาของเสียกำาจัด พ.ศ. 2555 - 2557

ประเภทดเีดน่ เปน็สถานประกอบการทีม่กีลไก

การจดัการสิง่แวดลอ้มของตนเอง ทัง้ยงัมคีวาม

มุ่งมั่นในการควบคุมและป้องกันผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินกิจการและ

ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และ

จากการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการ

พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว ผลการประเมินดังกล่าว

ทำาให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรม

สเีขยีวระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System)” 

ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

ระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 

ในปี 2557 ซึ่งได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง 

นายทินกร กล่าว

2555            2556        2557



ประจำ�วันที่  16  กุมภ�พันธ์  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประเดิมอาสา58   ต่อจากหน้า 1

ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ 
โรงเรยีนบา้นทา่ขาม ต.แมร่ำาพงึ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย 
จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้จัดกิจกรรม    
“ทีซีอาร์ จิตอาสา ประจำาปี 2558” ขึ้น โดยมี   
ผู้บริหาร พนักงาน TCRSS กว่า 30 คน และ
ผู้นำาชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกันทำากิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสาให้กับพนักงาน 
และประชาชนภายในชุมชนได้มีส่วนร่วม
ทำาความดีเพื่อสังคม ทำาประโยชน์ให้ชุมชน 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
ความสามคัครีว่มกนั ดว้ยการพฒันาปรบัปรงุ
ภูมิทัศน์ และรั้วรอบโรงเรียนบ้านท่าขาม   
  กิจกรรมในวันน้ี นายเฉลิม บุญเทียบ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต  
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 
หรือ TCRSS ให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า กิจกรรมจิตอาสาถือ
เป็นพันธกิจหนึ่งของ TCRSS ที่เรามุ่งหวังใน
การทำาประโยชน์เพื่อชุมชนที่เราอยู่ ไม่ว่าจะ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และการศึกษา เป็นต้น การทำากิจกรรมจิต
อาสานี้ยังจะเป็นการช่วยสร้างให้พนักงาน
ของเราเป็นคนดี มีความเสียสละ โอบอ้อม
อารี มีนำ้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคี มีทัศนคติ และมุมมองใหม่ๆ ในการ

ดำาเนินชีวิต ส่งผลทางอ้อมถึงการทำางานของ
พนกังาน  และยงัสง่ผลตอ่บรษิทัในดา้นความ
สัมพันธ์อันดีกับชุมชน ทำาให้เกิดภาพลักษณ์  

ที่ดีต่อสังคมภายนอกอีกด้วย 
  การขับเคล่ือนกิจกรรมทีซีอาร์ จิตอาสาปีน้ี
ถือเป็นปีที่ 7 ในการดำาเนินงาน โดยประเดิมที่

แรกทีโ่รงเรยีนบา้นทา่ขาม ดว้ยการรวมตวัของ
พนักงาน TCRSS และผู้นำาชุมชน ชาวบ้านช่วยกัน
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้วรอบโรงเรียน

ให้สถานศึกษาของอำาเภอบางสะพานของ
เราสวยงาม นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ใน
สถานทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่และเกดิความปลอดภยั

  ทั้งนี้  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มา
ช่วยกันดำาเนินกิจกรรมในวันนี้  หากไม่มีจิต
อาสากิจกรรมดีๆ เช่นนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ และ
ขอบคุณโรงเรียนบ้านท่าขามที่อำานวยความ
สะดวกในการทำากจิกรรม มากไปกวา่นัน้วนันี้
ไดเ้หน็รอยยิม้มคีวามสขุของทกุคนทีไ่ดเ้ขา้มา
รว่มกจิกรรม ครัง้หนา้กจิกรรมจติอาสาจะเปน็
ที่ไหนอีกจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณ
ครับ นายเฉลิม กล่าว
  นายทรงวุฒิ ดำารงสุภลักษณ์ หัวหน้า
งานซ่อมบำารุง  ตัวแทนพนักงาน TCRSS ที่
รว่มกจิกรรมในครัง้นี ้กลา่วความรูส้กึวา่ “เปน็
กิจกรรมที่ดีมากครับ ทำาให้เกิดความใกล้ชิด
สนทิสนมระหวา่งผูบ้รหิารและเพือ่นพนกังาน
ดว้ยกนั เปน็การสรา้งจติสำานกึดขีองพนกังาน
ในการร่วมกันทำาประโยชน์ เพื่อชุมชนและ
สังคมให้ดียิ่งขึ้น หากมีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีก 
ผมขออาสาเข้ามาร่วมด้วยครับ”
  นายสุรศักดิ์ สายนาค ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านท่าขาม  ได้กล่าว
ความรู้สึกทิ้งท้ายไว้ว่า “ผมรู้สึกยินดีและ
ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหาร พนักงาน TCRSS 
และผู้นำาชุมชน ชาวบ้านทุกๆท่าน ที่ตระหนัก
และเห็นความสำาคัญของโรงเรียนบ้านท่า
ขาม ยอมสละเวลาส่วนตน มาช่วยกันในการ
ปรับปรุงบริเวณรั้วรอบโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณรอบๆ ของโรงเรียนบ้านท่าขามให้
สวยงามปลอดภัยยิ่งขึ้น อยากให้มีกิจกรรม
ดีๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆ ครับ ขอบคุณครับ”

ระหว่างบริษัทกับพนักงาน เป็นขวัญกำาลัง

ใจในการทำางานให้แก่พนักงาน หรือรับเรื่อง

ร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานแต่ละ

พื้นที่ รับฟังปัญหาต่างๆ ของพนักงาน นำาไป

ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้การช่วยเหลือ 

หรือส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำาไปพัฒนาต่อไป

เพราะบริษัทตระหนักดีว่าพนักงาน หรือ 

ทรัพยากรบุคคลของเอสเอสไอที่มีคุณค่า มี

คุณภาพ มีความสามารถ และเป็นกลไกใน

การขับเคลื่อนการดำาเนินงานของบริษัทมี

ความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำาเร็จ

  นายครรชิต ปัญญา  หัวหน้างาน

แรงงานสัมพันธ์ เอสเอสไอ กล่าวเพิ่มเติมว่า 

“การดำาเนินโครงการ “Night Workplace Visit” 

นั้น  แผนกพนักงานสัมพันธ์ได้ดำาเนินการ

โดยวิธีการเข้าพบปะ พูดคุยกับพนักงานที่

ทำางานกะบ่าย และกะกลางคืน ด้วยการนำา

อาหารวา่งทีท่านกบักาแฟไปมอบให ้พรอ้มกบั

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปให้แก่พนักงาน

ได้รับทราบ ทั้งนี้ได้ดำาเนินการเข้าพบปะ

พนักงานติดต่อกันมาแล้ว 6 ปี และในปี 2558 

เริ่มครั้งที่ 1 เมื่อเดือน มกราคม ที่ผ่านมา โดย

ได้ตั้งเป้าหมายในการดำาเนินงานเดือนละ

หนึ่งครั้ง โดยในหนึ่งปีจะต้องพบพนักงาน

ครบทุกหน่วยงานและทุกจุดที่มีพนักงานของ

เอสเอสไอเข้าไปทำางานอยู่

  นายชัชวาลย์ คงกระพันธ์ หัวหน้า
แผนกฝ่ายผลิต HSM กล่าวว่า “โครงการ 
Night Workplace Visit เป็นโครงการที่ดีมาก
ครับ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์กรยัง
ให้ความสำาคัญกับพนักงาน ทำาให้พนักงาน
ทุกคนมีกำาลังใจในการทำางานมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ยงัชว่ยสรา้งความสนทิสนม รกัใครส่ามคัคกีนั
ระหวา่งพนกังานไดเ้ปน็อยา่งด ีทำาใหอ้งคก์รมี
ความอบอุ่นและเปรียบเสมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน และพร้อมที่จะพัฒนาขับเคลื่อน
การดำาเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผมจึง
อยากให้จัดโครงการ Night Workplace Visit 
เป็นประจำาทุกเดือนอย่างนี้ตลอดไป เพื่อส่ง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับ
องค์กร พร้อมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อน ในการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืนตลอดไปครับ”
  นายวนาวุฒิ พรมแก้ว หัวหน้างาน
ฝ่ายจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ กล่าวว่า 
“โครงการ Night Workplace Visit เป็นโครงการ
ที่มีความสำาคัญมาก เพราะเป็นการเสริม

สร้างขวัญและกำาลังใจให้พนักงานทุกคน
หายเหนื่อย เนื่องจากการเยี่ยมแต่ละครั้ง จะ
มีการพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ เพื่อนำาไป
สู่การช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันหรือร่วมกัน
แก้ไขปัญหานั้นๆ ทำาให้รู้สึกถึงความอบอุ่น ที่
เพื่อนพนักงานและองค์กรไม่ทอดทิ้งกัน โดย
ในการดำาเนินธุรกิจนั้น ทรัพยากรบุคคลของ

องค์กรนอกจากจะต้องมีความรู้และมีความ
สามารถแล้ว ความรักความสามัคคี ยังเป็น
เรื่องที่สำาคัญมาก เพราะจะนำาพาให้บริษัท
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและประสบความ
สำาเร็จ ผมจึงอยากให้กิจกรรม โครงการ Night 
Workplace Visit อยู่คู่กับเอสเอสไอตลอดไป
ครับ”

สร้างกำาลังใจ      ต่อจากหน้า 1



ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  25584 : 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

ธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอธนาคารขยะเอสเอสไอ
สรางคนรุนใหม ใสใจส่ิงแวดลอม
การพัฒนาปจจุบัน แมนํามาซึ่งความเจริญ

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีที่ทําใหเรามีความสะดวกสบาย

มากขึ้น แตขณะเดียวก็นํามาซึ่งการขยาย

ตัวของปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหา

มลพิษทางอากาศ นํ้าเสีย ขยะมูลฝอย 

เปนตน ดังนั้น การแกปญหาที่สําคัญคือ

การเริ่มจากจิตสํานึก อยางเชนปญหา

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่เราทุกคน

สามารถทําไดคือการชวยกันคัดแยกขยะ

ภายในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ ลด

มลพิษ ลดแหลงเพาะเชื่อโรค เพิ่มความ

ปลอดภัย และสามารถนํามาเปนรายได

เสริมใหแกทุกคนได

 จากการดําเนินโครงการธนาคารขยะเอสเอสไอ

ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอสเอสไอ ซึ่งไดรับความรวมมือสนับสนุน

จากสถานศกึษาในเขตพืน้ทีอ่าํเภอบางสะพาน โดย

เริม่ตนขึน้ตัง้แตป 2551 เปนตนมา ขณะนีม้โีรงเรยีน

นํารองที่เขารวมฯ จํานวนทั้งสิ้นแลว 8 แหง ไดแก 

โรงเรยีนบานสวนหลวง โรงเรยีนอนบุาลบางสะพาน 
โรงเรียนบานในล็อค โรงเรียนบานคลองลอย โรงเรียน
บานมรสวบโรงเรยีนบานหนองหญาปลอง โรงเรยีน
บานหนองจันทร และโรงเรียนสมาคมเลขานุการ
สตร ี1 โดยเอสเอสไอไดเขาไปมบีทบาทแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมในการปลูกจิตสํานึกสงเสริม 
ผลกัดนั ขบัเคลือ่น การจดักระบวนการเรยีนรูใหเกดิ
การพัฒนาอยางยั่งยืนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ใหแกเยาวชนในพื้นที่ในการจัดการขยะของเสีย 
เชน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนโครงการ

ธนาคารขยะตนแบบทีป่ระสบผลสาํเรจ็ทีโ่รงเรยีน
ชุมชนมาบอํามฤต จ.ชุมพร เพื่อศึกษารูปแบบ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนการปรึกษา
หารือกับครูท่ีรับผิดชอบโครงการ และการนาํความรู 
ประสบการณในการศกึษาดงูานมาประยกุตใชใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ของโรงเรียนตอไป 
 นอกจากนี้ยังไดจัดเวทีสัมมนาเครือขาย
โรงเรยีนธนาคารขยะทีเ่ขารวมโครงการ ฯทัง้ 8 แหง
ซึ่งมีผูเขารวมสัมมนาฯ ประกอบไปดวย ผูบริหาร
สถานศกึษา ครทูีร่บัผดิชอบโครงการ และนกัเรยีน
ที่เปนคณะกรรมการธนาคารขยะ เพื่อเปนเวที
การนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมา  ปญหา
อุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา และการระดม
ความคดิของผูเขารวมสมัมนาฯ ในการหารปูแบบ 
แนวทางพัฒนาธนาคารขยะในโรงเรียนแบบมี
สวนรวมของทุกฝาย เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และการแบงปนขอมูลตางๆ ซึ่ง
กันและกัน อันจะทําใหเกิดเครือขายที่แข็งแกรง
อยางยั่งยืน
 เอสเอสไอ ยงัไดจดักจิกรรมตอยอดโครงการ 
โดยการจัดประกวดสรางสรรคสิ่งประดิษฐจาก
วสัดเุหลอืใช  มวีตัถปุระสงค เพือ่เสรมิสรางความรู

ความเขาใจ  สรางจติสาํนกึใหเยาวชน  มสีวนรวม
ในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม เปด
โอกาสใหเยาวชนไดมีเวทีในการแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค และเปนกิจกรรมขยายผล
โครงการดานสิ่งแวดลอม ที่เอสเอสไอไดรวม
ดําเนินการกับกลุมเยาวชนอยางตอเนื่อง โดยผู
เขารวมกิจกรรรมสวนใหญเปนนักเรียนโรงเรียน
ทีเ่ขารวมโครงการธนาคารขยะ และโรงเรยีนเครอื
ขายคายนกัอนรุกัษรุนเยาว ทีเ่อสเอสไอ ไดดาํเนนิ
กิจกรรมมาอยางตอเนื่อง เปนปที่ 11 ติดตอกัน 

 ดานการตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการทีมชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ ไดรวมกับ
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ   เขต 1 โดย
ผลจากการลงพื้นที่ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ เปนอยางมาก ซึ่งแตละ
โรงเรียนไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงาน 
การสมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และการผาน
กระบวนการคายนกัอนรุกัษรุนเยาว ไปปฏบิตัจิรงิ
เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนในเรื่องของการคัด
แยกขยะ การลดการใชพลาสติกในโรงเรียน มี
การนําความรูที่ไดไปเลาสูเพื่อน ๆ   ในโรงเรียน ให
ไดรบัรู และนาํไปปฏบิตั ิ มกีารบรูณาการกจิกรรม 
เขากบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในวชิาเรยีน และ
ที่สําคัญที่สุดคือการไดนําความรูที่ไดจากการ
เขารวมโครงการฯ นํากลับไปตอยอด พัฒนาให
เกิดกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมใหม ๆ ในสถาน
ศึกษาอยางมากมาย 
 โดยในป 2557 ที่ผานมาโครงการธนาคาร
ขยะเอสเอสไอ สามารถรวบรวมขยะที่จําหนาย
ไดจํานวน 6,204 กิโลกรัม มีเงินทุนหมุนเวียนเขา
โครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 24,853 บาท และสราง
รายไดใหแกนักเรียนอีกจํานวนหนึ่ง
 เอสเอสไอ ไดเล็งเห็นถึงปญหาเรื่องขยะ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนั้นการจัดการขยะที่ยั่งยืน 
ควรเริ่มจากการปลูกฝงตั้งแตเด็ก โดยผาน
โครงการธนาคารขยะในสถานศกึษา เพือ่เปนการ
ใหนักเรียนไดมีจิตสํานึกในดานการจัดการสิ่ง

จําหนายเปนรายไดใหกับนักเรียน ตอไป
 ครูชาลิณี  บุญศรี  ครู โ รง เรียนบาน
สวนหลวง กลาววา “สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับ
โครงการ คือ การไดเขารวมสัมมนาเครือขาย
ธนาคารขยะ SSI เพราะวาเราไดมารับฟง แลก
เปลี่ยนเรียนรูรับทราบความกาวหนาของการ
ดาํเนนิงานรวมไปถงึไดรบัฟงถงึปญหาการจดัการ
ดานตางๆ ของแตละโรงเรียน ทําใหเกิดแนวคิด
เพือ่ทีจ่ะพฒันาตอยอดกจิกรรมในดานตางๆ รวม
ไปถึงการวางแผนการทํางานรวมกันในลักษณะ

แวดลอม เปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเขา
มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอย
ภายในโรงเรยีน และใน
ชุมชนพื้นที่ใกลเคียง  
โดยเริ่มตนกิจกรรม
ดวยการคัดแยกขยะ 
การนําขยะกลับมาใช
ประโยชนไดใหม และ
บางสวนสามารถนาํไป

เครือขายธนาคารขยะใหมีความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน อีกทั้งกิจกรรมคัดแยกขยะภายในโรงเรียน
ยังเปนการสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนอีกดวย  ใน
อนาคตเราอยากเห็นการขยายผลการดําเนินงาน
ของกิจกรรมธนาคารขยะขึ้นในทุกโรงเรียน รวมไป
ถึงอยากใหบริษัทฯ มีการติดตามผลเปนระยะๆ มี
การจัดประกวดผลผลิตในดานตางๆที่มาจากขยะ 
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนแรงกระตุนใหโรงเรียนตางๆ 
ไดเห็นคุณคาของขยะดวย”
 นายวรวุฒิ วชิรกิจโกศล ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานในล็อค “การดําเนินโครงการธนาคาร
ขยะฯ รวมกับเอสเอสไอ ตลอดระยะเวลา 6 ป ที่
ผานมา โรงเรียนไดประโยชนอยางมากจากโครง
การฯ ที่เห็นอยางเดนชัด คือ นักเรียนไดรับการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดรูจัก
คุณคา และการเพิ่มมูลคาของขยะ และสามารถ
ชวยลดขยะภายในโรงเรียน และทําใหนักเรียนมี
รายไดระหวางเรียนอีกทางหนึ่งดวย และไดรูจัก
กระบวนการทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบตอ
บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทําใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ โรงเรียนขอขอบคุณ
บริษัทฯ ที่ใหการสนับสนุนโครงการ มีพนักงานมา
ติดตามงานใหคําปรึกษาเปนระยะ และมีการจัด
กิจกรรมตอยอดโครงการ เชนการจัดสัมมนาเครือ
ขายธนาคารขยะ การจดัประกวดสิง่ประดษิฐ ซึง่นบั
วาเปนการกระตุนใหโรงเรยีนไดเรยีนรูอยางตอเนือ่ง 
และนํากลับไปพัฒนาโครงการฯ ใหดียิ่งขึ้น ตอไป”
 เดก็หญิงสายใจ อวมพยพั นกัเรยีนโรงเรยีน
บานในล็อค กลาววา “ดิฉันดีใจมากที่ไดเปนคณะ
กรรมการโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน รูสึก
วาตนเองมีคุณคาตอโรงเรียน มีความรับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น เห็นคุณคาของขยะที่สามารถนําไปขาย
และไดเงินคาขนมดวย นอกจากนี้ยงัไดเขารวมการ
สัมมนาเครือขายธนาคารขยะเอสเอสไอ ไดแลก
เปลีย่นเรยีนรูประสบการณกบัเพือ่น ๆ  ตางโรงเรยีน 
และไดเห็นการทํางานของโรงเรียนตาง ๆ วามีการ
ดําเนินการอยางไร มีการตอยอดโครงการธนาคารขยะ
อยางไร และยังไดมีการรับฟงความคิดเห็นในการ
ดําเนินโครงการ ฯ จากอาจารยท่ีมีประสบการณในการ
ดําเนินงานธนาคารขยะที่ประสบความสําเร็จคะ”



ปที่  6   ฉบับที่  117   ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  2558

สมาชิกธนาคารชุมชนฯ เฮ
หุนสมทบรวม 18 ธนาคาร กาวสู 20 ลานบาท
         เงินทุนหมุนเวียนรวมพัฒนาบางสะพาน

● 

ชมรม TO BE NUMBER ONE บจก.บี.เอส.เมทัล
รวมตอนรับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ

น.4

  คอลัมน

ประชา
สัมพัน

ธกิจก
รรมพ

ิเศษ

: อานตอหนา 3

ส ม ภ า ษ ณ พ เ ศ ษ
ผูบริหาร

กลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย

1 ใน 6
กลุมธุรกิจ

เครือสหวิริยา

จัดปนผลกําไรใหสมาชิก 5 ธนาคารชุมชน
อ.บางสะพาน อยางตอเนื่อง 

น.2

●  ธนาคารชุมชน

ไลนทรานสปอรต จัดอบรมควบคุมฟอรคลิฟอยางปลอดภัย
มุงสรางงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกลูกคาและองคกร

 

  สําหรับการอบรมในครั้งนี้ เนน
ทั้งความรู การเพิ่มพูนทักษะ เทคนิค
ในหนางานที่ปฏิบัติจริง โดยเริ่ม
จากความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับรถ          

ฟอรคลิฟท กฎระเบียบ มาตรฐาน
ในการใชรถฟอรคลิฟท หลักการขับ
รถฟอรคลิฟทที่ถูกวิธีและปลอดภัย 
ตลอดจนการตรวจสอบอุปกรณ

ตางๆ และวิธีการตรวจเช็คบํารุง
รักษาเพื่อยืดอายุการใชงานของรถ
ฟอรคลิฟท และในชวงทายของการ
อบรม              : อานตอหนา 4

บจก.ไลนทรานสปอรต บริษัทในกลุมขนสงสหวิริยา จัดอบรม การควบคุมรถฟอรคลิฟทอยางปลอดภัย 
(Big Forklift) เพ่ือมุงสรางงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไดรับเกียรติจากอาจารย วิเชษฐ แยมชุติ      
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนผูใหการอบรม เมื่อปลาย
เดอืนมกราคมทีผ่านมา ณ หองชอมะกอก อาคารทาเรอืประจวบ โดยมเีพือ่นๆ พนกังานจากบมจ.สหวริยิา
สตีลอินดัสตรี เขารวมอบรมดวย

สัมภาษณสัมภาษณ
พิเศษ

ในวันที่  17  กุมภาพันธ  2558

เครือสหวิริยา เขารวมสัมมนา โครงการจัดทาํ
แผนแมบทพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ

น.4

●  สัมมนา

 :อานตอหนา 2  ั    ์  ิ

: อานตอหนา 3

“ เหล็ก ”
ส่ิงสําคัญ และจําเปนในชีวิตประจําวันของเรา

วารุณี  วุฒิศักดิ์



ประจำ�วันที่  16  กุมภ�พันธ์  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

เม่ือปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา เครือ
สหวิริยา และพี่น้องชาวบางสะพาน ได้ร่วม
กันจัดประชุมคณะทำางานขับเคล่ือนการจัด
ตั้งสภาผู้นำาชุมชน และโครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา คร้ังที่ 1 ประจำาปี 2558 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมเวสเทิร์น อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ โดยเปน็การประชมุเพือ่รายงาน
ผลความก้าวหน้างานต่างๆ อาทิ สภาผู้นำา
ชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน เรื่องสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ รวมถึงเรื่องสำาคัญคือ สรุปยอด 18 
ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ท่ีก้าวสู่ 20 
ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนจากความร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนา อ. บางสะพาน
	 	 โดยนายรังสรร พุทธวงษ์ หัวหน้าทีม
พัฒนาชุมชน	 ในฐานะผู้ร่วมนำาร่องโครงการ
ธนาคารชุมชน	อ.บางสะพาน	 ได้รายงานตัวเลข
กองทุนรวมของ	 18	 ธนาคาร	ณ	 ปลายเดือน
มกราคม	ซึ่งมีตัวเลขรวมถึง	 20,238,550	 ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นเงินกองทุนที่สามารถสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้เกิดขึ้นในบางสะพานได้	 นับจาก
จุดเริ่มต้นเมื่อย้อนกลับไป	5	ปีที่แล้ว	มาถึงวันนี้
จำานวนธนาคารชุมชน	อ.บางสะพาน	เพิ่มจำานวน
สูงขึ้นต่อเนื่องไปพร้อมๆ	กับเงินกองทุน	สามารถ
เปน็สว่นหนึง่ทีร่ว่มสรา้งวนิยัการออม	สรา้งความ
สามัคคีในชุมชน	 รวมถึงต่อยอดไปถึงการสร้าง
สังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 และสร้างวิถีชีวิต
ที่ดีให้กับพี่น้องชาวบางสะพาน	 เรียกได้ว่าเป็น
รากฐานที่ดีให้แต่ละหมู่บ้านได้

	 	 นายรังสรร	 กล่าวว่า	 “กว่าที่พี่น้องชาว

บางสะพานจะเดินทางมาถึงจุดความสำาเร็จครั้ง

นี้	มีบทเรียน	บททดสอบมากมาย	แต่ละหมู่บ้าน

ต้องระดมความคิด	ความสามัคคี	 ความร่วมมือ

ซึ่งกันและกัน	 และสุดท้ายความสำาเร็จก็มาถึง	

บางธนาคารฯ	อาจมีกองทุน	หรือมีหุ้นมาก	บาง

ธนาคารฯ	อาจกำาลังเริ่มต้น	อย่างไรก็ตาม	 เครือ

สหวิริยาในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงที่ร่วมก่อตั้ง	รวมถึง

รว่มสมทบหุน้ใหธ้นาคารฯ	ขออาสาทำาหนา้ทีน่ีต้อ่

ไป	ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ	กระบวนการ

ทำางาน	หรือวิธีคิด	 ฯลฯ	จากองค์ความรู้ที่เรามี

ใหม่ๆ 	รว่มกนั	แตจ่ดุประสงคป์ลายทางกค็อื	ความ

สำาเร็จตามเป้าหมายที่พวกเราตั้งไว้	 และเงินทุน

ที่เครือสหวิริยาร่วมลงหุ้นไป	 ก็ยังคงหมุนเวียน

ต่อยอดให้กับพี่น้องต่อไปด้วย”

  นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ	 ในฐานะ

ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา	ได้กล่าวถึงความสำาเร็จ

ธนาคารชุมชน     ต่อจากหน้า 1

ปันผลกำ�ไรให้สม�ชิกธน�ค�รชุมชน อ.บ�งสะพ�น อย่�งต่อเนื่อง 

ของโครงการธนาคาร

ชุมชนว่า	 ”เพราะ

เชื่อว่าการออมคือ

รากฐานของชี วิ ต	

และธนาคารชุมชน

กเ็ปน็อะไรทีม่ากกวา่

การออม	 โดยตลอด

ระยะเวลากวา่		25		ปี

ที่ เครือสหวิริยาได้

อยู่ เ คี ย งข้ า งและ

เติบโตเคียงคู่ชุมชน	

อ.บางสะพานมาโดย

ตลอด	และในปีนี้จะก้าวเข้าสู่ปีที่	5	กับโครงการ

ธนาคารชมุชน	ซึง่ปจัจบุนัมยีอดกองทนุรวมกวา่	

20	ล้านบาท	จาก	18	ธนาคารฯ	มีสมาชิก	2,860	

ราย	สร้างผลกำาไร	 1,316,147	บาท	 โดยเม็ดเงิน

ดังกล่าวจะหมุนเวียนกลับมาส่งเสริมพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชน	 อ.บางสะพาน	ต่อไป	 จึง

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว	

อ.บางสะพานและเครือสหวิริยาที่ร่วมกันมุ่งมั่น

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 สังคม	สร้างรอยยิ้ม	 สาน

ความสุขคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

 เม่ือช่วงปลายเดือนมกราคม	ถึงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	5	ธนาคารชุมชนจาก	4	
ตำาบลของ	อ.บางสะพาน	จัดกิจกรรมปันผล
กำาไรให้สมาชิกธนาคารฯ	 รวมตั้งแต้ต้นปีมี
การปันผลไปแล้วทั้งสิ้น	9	ธนาคาร	สร้างแรง
ขบัเคลือ่น	ตอ่ยอดใหเ้ศรษฐกจิ	อ.บางสะพาน	
โดยสมาชกิของแตล่ะธนาคารฯ	ตา่งกพ็อใจที่

เงินทุนท่ีฝากไว้กับธนาคารฯ	มีผลกำาไรงอกเงย
ออกมา	 สามารถนำาไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนในชีวิตประจำาวันได้อีก	 สำาหรับเครือ
สหวิริยาในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนหุ้นจำานวน
หนึ่งกับธนาคารชุมชนฯ	ได้นำาเงินปันผลที่ได้
กลบัคนืสูธ่นาคาชมุชนเชน่เดมิ	เพือ่ใหก้องทนุ
ของแต่ละธนาคารฯ	แข็งแกร่งขึ้น.....	

   ต.กำาเนิดนพคุณ
- ธ.ชุมชนบ้านดอนทอง ยอดเงินปันผล 59,392 บาท คิดเป็น 2.39% จำานวนสมาชิก 161 ราย

   ต.ธงชัย
- ธ.ชุมชนบ้านทางสาย ยอดเงินปันผล 38,913.77 บาท คิดเป็น 1.42% จำานวนสมาชิก 134 ราย

   ต.พงศ์ประศาสน์
- ธ.ชมุชนบา้นฝายท่า ยอดเงนิปนัผล 46,218.89 บาท คดิเปน็ 1.42% จำานวนสมาชกิ 197 ราย

   ต.แม่รำาพึง
- ธ.ชุมชนทุ่งลานควาย  ยอดเงินปนัผล 40,987.71 บาท คดิเปน็ 1.97% จำานวนสมาชกิ 146 ราย

- ธ.ชุมชนบา้นท่ามะนาว ยอดเงินปนัผล 273,028 บาท คดิเป็น 3.17% จำานวนสมาชกิ 213 ราย



ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  2558 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

“ เหล็ก ”
ส่ิงสําคัญ และจําเปนในชีวิตประจําวันของเรา

ฉบับน้ีมีเรื่องราวเลาสูกันฟงเกี่ยวกับ “เหล็ก” ที่ทุกทานรูจักกันดีอยูแลว 
เพราะเราเห็น “เหล็ก” ในทุกๆ ที่ จนบางทีเราอาจลืม หรือมองขามวา 
“เหล็ก” อยูทกุทีร่อบตวัเราจรงิๆ และมคีวามสาํคญัตอชวีติเราตลอดเวลา 
มองไป 360 องศา รอบๆ ตัวคุณสิ

● เหล็ก ในชีวิตประจําวัน
เหล็ก...พาคุณไปทุกที่

เหล็ก...สวนสําคัญของมื้ออาหารคุณ

เหล็ก...สงพลังงาน

เหล็ก....รักษา ดูแลชีวิต

เหล็ก...ที่พักพิง

เหล็ก...ปกปองชีวิต

เหล็ก..สรางอาชีพ มือขวาของเกษตรกร

เหล็ก...กับการสื่อสาร

เหล็ก...สรางสรรคศิลปะ

เหล็ก...เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  ทั้งหมดที่ยกตัวอยางมา เปนเพียงแคหนึ่งในตัวอยางชิ้นงานจาก 
“เหล็ก” ซึง่จะเหน็ไดชดัวา เหลก็ เปนองคประกอบสาํคญัตอชวีติคนเรา และ 
“เหล็ก” เปนวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 100% และในอุตสาหกรรม
การผลิตเหล็กปจจุบันมีการควบคุมและจัดการกับมลภาวะที่เกิดขึ้น โดยนํา
กระบวนการดานวศิวกรรม รวมทัง้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั มาใชในการผลติและ
การกาํจดัของเสยี เชน เครือ่งดกัจบัฝุน การกาํจดันํา้เสยี (การไมปลอยนํา้เสยี
ออกจากโรงงาน โดยนํานํ้าเสียมาบําบัดและกลับไปใชไดใหม) หรือนํา slag 
ที่ไดจากเตาถลุงเหล็ก มาทําการรองพื้นถนน และเปนสวนหนึ่งของซีเมนต
และคอนกรีต สรางปะการังเทียม เปนตน

ขอขอบคุณ : ภาพและเนื้อหาสวนหนึ่งจากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

สัมภาษณพิเศษ...

ผูบริหารกลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
1 ใน 6 กลุมธุรกิจเครือสหวิริยา

คอลัมนนี้จะพาทานผูอานไปรูจักกับ “กลุมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย - Saha Land Property Hold-

ings” ซึ่งเปน 1 ใน 6 กลุมธุรกิจเครือสหวิริยา อัน

ประกอบไปดวย กลุมธุรกิจเหล็กรีดรอนและใน

เครือ กลุมธุรกิจเหล็กทรงยาว กลุมธุรกิจเหล็ก

แปรรูป กลุมธุรกิจการคา กลุมธุรกิจขนสง และ

กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย

  โดยมีนางวารุณี วุฒิศักด์ิ กรรมการผูจัดการใหญ

บริหารงานในกลุมท้ังหมด  มาพูดคุยเพ่ือใหรายละเอียด

ของกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย วาประกอบดวยสวน

งานใดบางที่จะขับเคลื่อนใหกลุมธุรกิจเครือสหวิริยา

เดินหนาไปพรอมๆ กับอีก 5 กลุม

Q. โครงสรางสวนธรุกจิภายใตกลุมอสังหา-
รมิทรพัย มอีะไรบาง และทศิทางการดาํเนนิ
งานเปนอยางไร
A. ในระดับโครงสรางผูบริหาร เรามีคณะกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร กํากับดูแลอยู ซึ่งสวน

ของโครงสรางธุรกิจ และบทบาทหนาที่ของกลุมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ประกอบดวย

                                             

 

กลุมธุรกิจอสังหาฯ มีหนาที่เพิ่มมูลคาใหสินทรัพยที่มี
ทัง้หมด ผานการบริหารจัดการโดยมแีผนธรุกจิรองรับ 
พรอมดวยผูบริหารสวนงานตางๆ และพนักงานกวา 
280 คน ที่มีประสบการณและมีความเปนมืออาชีพ 

Q. กลยุทธในการดาํเนินธรุกิจท่ีทาทาย โดย
เฉพาะกับคูแขงในแวดวงธุรกิจประเภท
เดียวกัน
A. กลุมธรุกจิอสงัหารมิทรพัย เครอืสหวริยิา มคีวามได
เปรยีบในแงทีว่า เรามสีนิคาและการบรกิารทีค่อนขาง
ครอบคลุมความตองการ โดยเฉพาะกับลูกคาที่เปน
บริษัทในเครือ รวมถึงนอกเครือ ยกตัวอยางเชน หาก
ลูกคาตองการพื้นที่สําหรับประกอบธุรกิจ อยูในโซน
กลุมโรงงานอุตสาหกรรม เชน บางสะพาน บางปะกง 
ฯลฯ เรากส็ามารถตอบโจทย รวมทัง้สามารถดแูลเรือ่ง
การออกแบบ ระบบสาธารณูปโภค ถนน ระบบไฟ นํา 
ฯลฯ และการบริการอื่นๆ เรียกไดวาเปน One Stop 
Service หรือหากลูกคาตองการแผนธุรกิจ/พื้นที่การ
ทาํเกษตร SLPH - กลุมธรุกจิอสงัหาฯ กส็ามารถดาํเนนิ
งานใหได โดยในชวงแรกของการรวมตัวธุรกิจกลุม
อสังหาฯ นี้ แผนขั้นแรกคือ ประเมินมูลคาสินทรัพย
และธุรกิจที่มี หลังจากนั้นจะพัฒนาตามแผนธุรกิจ 
โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เพื่อใหสอดคลองและเดินหนาไปกับการ
บริหารงานของกลุมธุรกิจเครือสหวิริยาทั้งหมด ภาย
ใตหลักการทํางานเดียวกันคือ การมีวิสัยทัศนบริหาร
งาน ที่ชัดเจน ผานนโยบายการบริหารที่สอดคลอง
กันของทั้งกลุมฯ มีแผนงานรองรับ ดําเนินงานผาน
เครื่องมือที่ถูกตอง มีการประเมินผลงาน และเตรียม
แนวทางแกปญหา

Q. นโยบายการดาํเนนิงานใหสอดคลองกบั 
60 ป เครือสหวิริยา
A. สาํหรบัครบรอบ 60 ปเครอืสหวริยิาในปนี ้การทีก่ลุม
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย เปนหนึง่ในกลุมธรุกจิทีต่องสราง
มลูคาเพิม่ใหกบัเครอืสหวริยิา ทาํใหเราตองแขงขนักบั
ตัวเอง และธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยนําจุดแข็งมาสราง
ความแตกตาง วิเคราะหความตองการลูกคาใหตรง
จดุ และทีม่ากไปกวานัน้คอืใหมากกวาทีล่กูคาตองการ 
คอืคดิ 360 องศาใหกบัลกูคา สามารถใหธรุกจิเดนิหนา 
มั่นคงควบคูไปกับธุรกิจอื่นๆ ของเครือสหวิริยาได 

ติดตอกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย เครือสหวิริยา
Saha Land Property Holdings
สํานักงาน ถ.พระราม 3 
โทร. 02-2853101-10 ตอ 753-755

สํานักงานธุรกิจสวนอุตสาหกรรม (Industrial
Park) : บรหิารและพฒันาพืน้ทีธ่รุกจิอตุสาหกรรม

สํานักงานธุรกิจสวนเกษตร (Agro Park) : 
บริหารและพัฒนาธุรกิจเกษตร สวนปาลม สวน
ยาง และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ 

สํานักงานธุรกิจที่พักอาศัย (Residential) : 
บริหารจัดการธุรกิจที่พักอาศัย โรงแรมและ
งานดานความปลอดภัย เชน  รร.เวสเทิรน

สํานักงานธุรกิจพื้นที่เชิงพาณิชย (Commer-
cial) : บริหารงานธุรกิจพื้นที่ใหเชาเชิงพาณิชย 
เชน อาคารเอสวี ซิตี้ ถ.พระราม 3

สํานักงานธุรกิจอาคารสํานักงาน (Office 
Building) : บริหารจัดการพื้นที่สํานักงาน เชน 
อาคารสํานักงานประภาวิทย 

สวนวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค : ให
บริการงานดานวิศวกรรม การวางแผนและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ใหแกบริษัทในเครือ 
และอื่นๆ

สวนบริหารสินทรัพย : บริหารสินทรัพยใหเกิด
มูลคาสูงสุด

ฝายพัฒนาธุรกิจ : วางแผนเชิงกลยุทธ และ
สนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจตางๆ



ประจําวันที่  16  กุมภาพันธ  25584 : 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

ชมรม TO BE NUMBER ONE
บจก.บี.เอส.เมทัล  รวมตอนรับเสด็จฯ 

ไลนทรานสปอรต              ตอจากหนา 1

ยังมีการทดสอบขับรถฟอรคลิฟทที่ถูกตองอีกดวย
     เสียงสวนหนึ่งของผูเขารับการอบรม - นายสมพร 
สิงหสุวรรณ ตําแหนง พนักงานขับฟอรคลิฟท บจก.ไลน 
ทรานสปอรต ใหความเห็นวา “ขอบคุณที่บริษัทไดจัดอบรม
ในครั้งนี้ ซึ่งไดรับประโยชนจากการอบรมมาก เปนการชวย
ทบทวนกระบวนการทํางานที่ปลอดภัย บางครั้งหากเราทํา
หนาที่มานาน อาจจะคิดวามีความชํานาญแลว แตทุกสิ่งตอง
ไมประมาท ซึ่งเมื่อไดรับการฝกอบรมคอรสนี้ ทําใหตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น และบางเทคนิค/วิธี
การที่วิทยากรมาสอน ยังสงผลใหชวยลดการสูญเสียของทั้ง
บริษัทและลูกคาอีกดวย”

● 

  คอลัมน

ประชา
สัมพัน

ธกิจก
รรมพ

ิเศษ

ชมรม TO BE NUMBER ONE บจก.บี.เอส.เมทัล
รวมตอนรับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

ในวันที่  17  กุมภาพันธ  2558

ในวโรกาสทีท่ลูกระหมอมหญิงอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีองค
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเสด็จเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE  FRIEND CORNER  และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE จ.ประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558

 โดยชมรม TO BE NUMBER ONE  บริษัท 

บี.เอส.เมทัล จํากัด ในฐานะที่ไดรับรางวัล

ชนะเลิศระดับจังหวัด ไดรับเชิญใหรวมจัดบูธ

แสดงผลงานของชมรมฯ เพ่ือตอนรับเสด็จในวัน

ดังกลาว ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทีมขาวฅนเหล็ก

จะเก็บภาพมาฝากใหชมในฉบับตอไป

X รวมสัมมนา    เครอืสหวริยิา 
นาํโดยนางศศธิร พริยิกจิ ผูจดัการฝาย
กิจการเพื่อสังคม บริษัท บริการจัดการ
สหวิริยา จํากัด พรอมดวยทีมงานดาน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เขารวม
สัมมนา  โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผน
แมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
และ 3 หนวยงานรวม โดยมีนายวิกรม 
วัชระคุปต วิทยากรรับเชิญพิเศษจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ใหเกียรติรวม
ถายภาพ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผานมา

   ดานนายศุภชัย กอสวัสดิพัฒน ผูชวย
ผูจัดการสวนเครื่องจักรกลหนัก บจก.ไลน
ทรานสปอรต กลาววา “บรษิทัฯ มกีารสงเสรมิ
กิจกรรมอบรมใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อตอกยํ้าความรู ความเขาใจ และความ
ชํานาญในแตละสวนงานของพนักงานใหดี
ยิ่งขึ้น โดยในสวนงานเครื่องจักรกลหนักนั้น 
ยังมีงานควบคุมปนจั่น ซึ่งก็จะมีการอบรม
ในชวงกลางปนี้ และมีการอบรมที่เกี่ยวกับ
อาชีวอนามัยเปนระยะๆ  ซึ่งในการอบรม
แตละครั้งเราไดสรางมูลคาใหกับงานอยาง
มาก เพราะพนักงานไดรับความรู ทักษะ และ
ความชํานาญ เพื่อนํามาใชไดอยางถูกตอง 
สงผลตองาน บคุลากรในงาน และองคกร เชน 
การปฏิบัติงานอยางระวัง ทําตามหลักการ             
ก็จะทําใหสินคาของลูกคามีความปลอดภัย 
ไมเกดิอบุตัเิหต ุ การขนสงตรงเวลา  เครือ่งมอื
เครื่องจักรไมเกิดความเสียหาย พนักงาน
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่ ไมเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางาน เปนตน”


