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จํากัด ผูผลิตซีเมนตรายใหญ

ที่สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา 

โดยใหบริการงานติดตั้งเครื่อง

จักรกลสําหรับสายการผลิต

คอนกรตี มลูคางานกวา 10 ลาน

บาท ผูบริหารเผยเปนความ

ทาทายสําคัญในการใหบริการ

งานกบัลูกคาตางประเทศ พรอม

เดินหนาพัฒนาแผนงานของ

บริษัทใหกลับมาทํากําไรและ

เติบโตอยางยั่งยืน

 นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว

เจาหนาท่ีบริหารกลุม  ธุรกิจวิศวกรรม

และกรรมการผูจดัการ บรษิทั เวสท

โคสท เอน็จเินยีริง่ จาํกดั หรอื WCE 

เปดเผยกบัผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็

เอสเอสไอ” วา บริษัท เวสทโคสท 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     อานตอ น.4

WCEลยุสาํเรจ็
วศิวกรรมตปท.
ติดเครื่องจักร
โรงปูนกัมพูชา

ปที่  6   ฉบับที่  134   ประจําวันที่  1  ธันวาคม  2558

เอสเอสไอสูวิกฤติเหล็กหลังย่ืน
ศาลฟนฟู คลอดแผนระยะสั้น
สามประสาน ดานการคา - ลด
ตนทุน - การจัดการทรัพยากร
บุคคล  เดินหนาธุรกิจเหล็กแผน
รีดรอน สรางโอกาสใหมๆ  รวมถึง
การเก็บเก่ียวประโยชน  ผูบริหาร
ขอบคุณพนักงานทุกคนที่รวม
กันเผชิญความกดดันและภาวะ
ยากลําบาก  ม่ันใจดวยจิตใจนักสู
ของพนักงานเอสเอสไอจะนํา
ไปสูการพลิกฟนสถานการณ
ครั้งสําคัญนี้ของบริษัทฯได

  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการ   
ผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีล-
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เปดเผยกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”       อานตอ น.2

พนักงานกลุมเอสเอสไอยํ้า
วัฒนธรรมจิตอาสา เดินหนาทํา
กิจกรรมตอเน่ือง  เพ่ือชวยเหลือ
สงัคม ชมุชน ทีอ่ยู WCE พฒันา
ปรับปรุงภูมิทัศนวัดถํ้ามารอง 
TCRSS บริจาคทุนทรัพยซื้อ
โลงศพบริจาค ดานพนักงาน 

SSI รวมบรจิาคโลหติแกโลหติ
ขาดแคลน
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา ถงึแมได
รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ 
กลุมเอสเอสไอยังคงรวมกันเดิน
หนาสงเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา

อยางตอเนื่อง โดยลาสุด บริษัท 
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
หรอื WCE ไดรวมกบัพนกังานของ
บรษิทั และชมุชน รวมจาํนวน 200 
คน จัดกิจกรรม “WCE จิตอาสา
พัฒนาวัดถํ้ามารอง” ขึ้น
                 อานตอ น.3

จติอาสาแผทัว่กลุมเอสเอสไอ
พฒันาวัด-บรจิาค ‘โลง-โลหติ’

ทีมดับเพลิงเอสเอสไอ-ทาเรือ นํา
รถดับเพลิงปฏิบัติการสนับสนุน
ดับเพลิง โรงงานใยมะพราวทอง-
มงคล ผูบริหารชื่นชมจิตสํานึก
รักชุมชน

  ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 10.50 น. โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานไดรับการประสานงานจาก
หนวยงานภายนอก วาเกิดเหตุเพลิง
ไหม โรงงานใยมะพราว ตั้งอยูที่ หมู 1 
ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน ตั้ง
อยูหางจากถนนเพชรเกษม ขาลองใต
ประมาณ 200 เมตร และใกลกบัสหกรณ
โคนมบางสะพาน จํากัด โดยแจงวา 
เหตุดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตชวงเที่ยงคืน

จึงประสานขอรถดับเพลิงของเทศบาล
รอนทองแตไมสามารถควบคุมเพลิงได 
เพราะสถานที่เกิดเหตุมีใยมะพราวเปน
จํานวนมากซ่ึงเปนเหมือนเช้ือเพลิงอยางดี
รวมทั้งมีลมกรรโชกแรง เจาหนาที่จึง
ประสานขอรถดับเพลิงจาก อบต.ทอง-
มงคล และเทศบาลกําเนิดนพคุณ รวม
ทัง้เอสเอสไอ และ ทาเรอืประจวบ พรอม
รถบรรทุกนํ้าสนับสนุน เขามาชวยใน
ปฏิบัติการดับเพลิง
  หลังจากไดรับการประสาน ทาง
ทีมดับเพลิง (Fireman) ของเอสเอสไอ
จึงรีบนํารถดับเพลิงไปยังพื้นที่เกิดเหตุ 
ซึ่งมีรถดับเพลิงจากหนวยงานราชการ              
อยูกอนแลวจาํนวนหนึง่ พรอมรถแบคโฮ
3 คัน จึงชวยกันระดมดับเพลิง 
                 อานตอ น.4

เอสเอสไอชูแผนระยะส้ัน
เสริมคา-ลดตนทุน-จัดคน

• ดานการคา – หาจดุสมดุลระหวางปรมิาณขายเหลก็แผนรดีรอนชนดิมวนและคาการรีดใหไดดท่ีีสดุ 
 และมีเหล็กแทงแบนที่จะเขามาใหมอยางเพียงพอ

• การลดตนทนุ - เปน “องคกรไรไขมนั” (No fat) โดยการจัดการตนทนุบรหิาร และตนทนุการผลิต
 ดวยความเขมงวด

• การจัดการทรพัยากรบคุคล - ปรบัโครงสรางการบรหิารและโครงสรางอตัรากาํลงัเพือ่ใหเหมาะสม
 กับสถานการณทางธุรกิจ

แผนการดําเนินงานระยะสั้น SSI

‘เอสเอสไอ-ทาเรือประจวบ’ชวยชุมชน
ดับเพลิงโรงงานใยมะพราวทองมงคล

สัมภาษณพิเศษ

นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว
เจาหนาท่ีบริหารกลุมธุรกิจวิศวกรรม และกรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
อานตอ น.3

นายนาวา  จันทนสุรคน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจ
เอสเอสไอ
อานตอ น.2
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ชูแผนระยะสั้น      ต่อจากหน้า 1

ถึงสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หลังจากได้
ยกเลิกธุรกิจโรงถลุงเหล็กและแจ้งการขอฟื้นฟู
กิจการของบริษัทฯต่อศาลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 
วา่ “บรษิทัฯกำาลงัเผชญิกบัความทา้ทายและสภาวะ
กดดนัตา่งๆ มากมาย ในระดบัมหภาคอตุสาหกรรม
เหล็กระดับโลกอยู่ในช่วงวิกฤติ เนื่องจากอุปสงค์
และอุปทานไม่สมดุลอย่างหนัก ราคาเหล็กตกตำ่า
ต่อเนื่องกดดันผู้ผลิตเหล็กทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯเอง
ก็หนีไม่พ้น ปริมาณขายของเราลดต่ำาลงและมีค่า
การรีดไม่ดีนัก ถึงแม้ว่าการยกเลิกธุรกิจโรงถลุง
เหล็กทำาให้เราสามารถลดความต้องการใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนลงมาได้ระดับหนึ่ง แต่บริษัทฯยัง
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณ
ขาย ในขณะที่การขาดธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เป็นต้น
นำ้าของเรา ส่งผลให้เรา ขาดวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน
สำาหรบัตลาดเหลก็แผน่รดีรอ้นชนดิมว้นชัน้คณุภาพ
พิเศษ เป็นโจทย์เพิ่มเติมมาให้เราต้องแก้ไข อีก
ประการที่สำาคัญก็คือ การยื่นขอเข้าสู่กระบวนการ
ฟืน้ฟตูอ่ศาลสง่ผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ทีผู่ม้สีว่น
ได้เสียมีต่อบริษัทฯ”
  “ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าว เราได้
กำาหนดแผนและแนวทางการดำาเนนิงานระยะสัน้
ให้บริษัทฯสามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้เพื่อความ
อยู่รอด และสร้างโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการเก็บเกี่ยว
ประโยชน์จากโอกาสนั้นๆ ให้ได้

  ด้านการค้า - การหาจุดสมดุลระหว่าง
ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและค่าการ
รีดให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ การบริหารจัดการ
วัตถุดิบให้มีไม่มากเกินไป และมีเหล็กแท่งแบน
ที่จะเข้ามาใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงการรับจ้าง
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วย  ซึ่งในส่วนนี้
เรากำาลังหารือกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆในการ
สนับสนุนด้านวัตถุดิบและด้านการเงิน คาดว่าอีก
ไม่นานจะได้ข้อสรุป

  การลดต้นทุน - เป้าหมายของเราคือ
เป็น “องค์กรไร้ไขมัน” (No fat) โดยการจัดการ
ต้นทุนบริหาร และต้นทุนการผลิตด้วยความเข้ม
งวด ด้วยการตัดค่าใช้จ่ายให้เหลือเท่าที่จำาเป็นให้
ธุรกิจดำาเนินต่อไปได้ และมีโครงการลดต้นทุนจาก
การริเริ่มของสายงานต่างๆมาสมทบเพิ่มเติมเช่น 
โครงการลดคา่ใชจ้า่ย (Cost Killer) ของสายการผลติ 
เป็นต้น

  การจัดการทรพัยากรบคุคล - เรากำาลงั
ดำาเนนิการปรบัโครงสรา้งการบรหิารและโครงสรา้ง
อัตรากำาลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจในปัจจุบันและแผนการฟื้นฟูกิจการที่กำาลัง
จะเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง จะมีการโอนย้าย สับเปลี่ยน
งาน การปรับลดอัตรากำาลังโดยรวม แต่ยังคงมุ่ง
เน้นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฝ่ายธุรกิจ
การค้าและงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่ง
เป็นกุญแจสำาคัญสำาหรับการอยู่รอดของบริษัทฯ” 
(อ่านเสริม สัมภาษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต)
 นายวินกล่าวอีกว่า ในส่วนของการยื่นขอฟื้นฟู
กิจการต่อศาลนั้น บริษัทฯอยู่ระหว่างการปรึกษา
กับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ และเริ่มหารือวาง
กรอบการทำาแผน ซึ่งเราจะสื่อสารสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้
เสยีทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ และจะมกีารแจง้ความ
คืบหน้าให้พนักงานทราบเป็นระยะ
  พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณ พนักงานทุกคน
ที่ร่วมกันเผชิญความกดดันและภาวะยากลำาบาก 
โดยมั่นใจว่ามั่นใจว่าจิตใจนักสู้ของพนักงานเอส-
เอสไอจะนำาไปสูก่ารพลกิฟืน้สถานการณค์รัง้สำาคญั
นี้ของบริษัทฯ ได้     อ่านต่อ น.3

  นอกจากการปรับโครงสร้างองค์กร
และการจัดกลุ่มงานในระดับบริหารแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงของสายธุรกิจ นับเป็นอีกเรื่องที่
สำาคัญ ในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ตาม
แผนดำาเนินงานระยะสั้นของเอสเอสไอ โดย
เฉพาะงานธุรกิจการค้าและงานการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ซึ่งนับเป็นกุญแจสำาคัญสำาหรับการ
อยู่รอดของบริษัทฯและเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะ
ทำาให้แผนการดำาเนินงานระยะสั้นและแผนการ
ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯที่กำาลังจะเกิดขึ้นบรรลุ
ผลตามเป้าหมายได้ คุณนาวา จันทนสุรคน    
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ        
เอสเอสไอ ใหส้มัภาษณก์องบรรณาธกิาร “ขา่ว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนใน
การเปลี่ยนแปลงของสายธุรกิจ

อยากให้คุณนาวาเล่าถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ
ของสายธุรกิจ 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจของสายธุรกิจ หรือ 
Commercial Division เราไดก้ำาหนดไวว้า่ตอ้งการ
เป็นหน่วยงานที่หารายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท 
โดยเนน้ลกูคา้เปน็ศนูยก์ลาง เพือ่ใหม้กีารพฒันา
และนวตักรรมอยา่งตอ่เนือ่ง สำาหรบัรายละเอยีด
ผมขออธิบายต่อไปตามลำาดับนะครับ
  สิ่งสำาคัญที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นต้นไปคือ 
ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของสายธุรกิจ โดย
มีการแบ่งงานใหม่จากเดิมที่มีการจัดเป็นกลุ่ม
งาน 4 ด้าน คือ ด้านการขาย ด้านวางแผนส่วน
กลาง ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด เราได้มีการจัดกลุ่ม
งานใหม่ขึ้น ตามพันธกิจที่เรามองว่ามีความ
สำาคัญลำาดับต้น 3 ด้าน คือ 1) ด้านธุรกิจ (Com-
mercial) 2) ด้านนวัตกรรม (Innovation) 3) ด้าน
การจัดหา (Supply)

เหตุผลในการแบ่งกลุ่มงานสายธุรกิจ 
ออกเป็น 3 ด้าน...
  สำาหรับเหตุผลที่ต้องมีการจัดโครงสร้าง
องค์กรแบ่งงานออกเป็น 3 ด้าน เพราะเรา
ตอ้งการเนน้ใหม้กีารทำางานเพือ่ตอบสนองพนัธ
กิจสำาคัญ 3 ประการ ก็คือ 
  พันธกิจที่ 1 ต้องสามารถสร้างกำาไรด้วย
เครือข่ายการค้าที่เข้มแข็งและการผูกพันใน
ระยะยาว พันธกิจนี้รับผิดชอบโดยด้านธุรกิจ 
(Commercial) พันธกิจที่ 2 การสร้างความแตก
ตา่งจากคูแ่ขง่ดว้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่หนอื
กว่า ซึ่งพันธกิจนี้รับผิดชอบโดยด้านนวัตกรรม 
(Innovation) พนัธกจิที ่3 การสรา้งความยัง่ยนืใน
การแขง่ขนั รบัผดิชอบโดยดา้นจดัหา (Supply) วธิี
การจัดด้านงานใหม่เป็น 3 ด้านนี้ ไม่ใช่เป็นการ
แบ่งกองทัพในสายธุรกิจออกเป็น 3 กองทัพ 
และไม่ใช่แต่ละกองทัพต่างคนต่างอยู่แล้วโดย
มีแม่ทัพของใครของมัน แต่เราจะให้แม่ทัพหรือ
แต่ละด้านสามารถทำางานข้ามสายงาน ข้าม
ด้าน ข้ามฝ่าย แม้กระทั่งข้ามองค์กรเพื่อทำาให้
กระบวนการทำางานทีร่บัผดิชอบในพนัธกจินัน้ๆ 
สามารถขับเคลื่อนได้สำาเร็จเต็มที่
  ยกตวัอยา่งงา่ยๆ อยา่งดา้นธรุกจิ จะไมร่บั
ผิดชอบเรื่องการขายสินค้าให้ได้ปริมาณเยอะๆ 
เทา่นัน้ แตต่อ้งสามารถทำางานขบัเคลือ่นรว่มกบั
ด้านการจัดหา (Supply) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่
เหมาะสม ราคาสามารถแข่งขันได้ และสร้าง

กำาไรให้กับบริษัทได้ หรือด้านธุรกิจสามารถ
ทำางานขา้มนอกสายงานอาจจะคยุกบัฝา่ยบญัชี
และการเงิน เพื่อสร้างเทอมการค้าที่สามารถ
ช่วยให้เครือข่ายทางการค้าของเราเข้มแข็งและ
ผูกพันในระยะยาวได้
  หรือยกตัวอย่างอีกหน่ึงด้าน  ด้านนวัตกรรม
ซึง่ไมใ่ชร่บัผดิชอบการพฒันาผลติภณัฑเ์ทา่นัน้ 
แต่ว่าอาจจะต้องทำางานข้ามสายงานไปคุยกับ
สำานักงานเทคโนโลยีกลุ่ม ไปคุยกับสายการ
ผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า หรืออาจะ
ไปคุยกับสำานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สร้างบริการ โดยใช้ไอทีที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า
แม้กระทั่งประสานงานกับสำานักรัฐกิจกลุ่ม
เพื่อไปสร้างกฎกติกา หรือผลักดันมาตรฐาน
ทางราชการที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และ       
การค้าของเรา
  หรอืยกตวัอยา่งดา้นการจดัหา (Supply) ซึง่
รบัผดิชอบพนัธกจิสรา้งความยัง่ยนืการแขง่ขนัก็
ไมใ่ชม่หีนา้ทีแ่คจ่ดัหาซือ้วตัถดุบิเหลก็แทง่แบน
หรือ Slab แล้ววางแผนการผลิตตามที่ฝ่ายขาย
ตอ้งการเทา่นัน้ ดา้นการจดัหากส็ามารถทำางาน
ข้ามสายงานหรือข้ามด้านหรือข้ามฝ่ายไปคุย
กับลูกค้า ไปคุยกับฝ่ายขายเพื่อต่อยอดสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและคู่แข่งตามเราไม่ทัน 
เราจะตอ้งกา้วไปขา้งหนา้เหนอืคูแ่ขง่ 1 ขัน้ (Step) 
หรอืแมก้ระทัง่ไปคยุกบัลกูคา้ดว้ยกนัวา่จะทำายงั
ไงให้สินค้าของเรา สามารถเข้าไปสู่ตลาดที่มี
อนาคต สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เราได้มาก
ขึ้น นี่คือสาเหตุที่เราต้องปรับโครงสร้างองค์กร
ในสายธุรกิจออกเป็น 3 ด้าน เพื่อให้มีการรับผิด
ชอบพนัธกจิแตล่ะดา้นสามารถทำางานไดต้ลอด
ทะลุทั้งกระบวนการเพื่อให้สำาเร็จตามพันธกิจที่
เราได้รับมอบหมาย

เป้าหมายทางธุรกิจที่สำาคัญ
  ตอนนี้ต้องยอมรับบริษัทของเราอยู่ใน
ภาวะวิกฤต ซึ่งมีมาจาก 3 ด้านที่สำาคัญด้วย
กัน ประกอบด้วย 1. ภาวะตลาดเหล็กของโลก
ตอนนี้อยู่ในภาวะถดถอยตกต่ำาลงมาก เราก็
เป็นบริษัทเหล็กหนึ่งในหลายๆ บริษัทหรือส่วน
ใหญ่ของโลกที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตเช่นนี้ หนี
ไม่พ้น ปัญหาที่ 2 ที่เจอคือ ปัญหาด้านการเงิน
ที่เรากำาลังจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูธุรกิจ และ 
3 คือ ความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มีต่อเราต้อง
ยอมรับว่าช่วงนี้ บริษัทอยู่ในภาวะที่ทำาธุรกิจได้
ค่อนข้างยากมาก ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ ตอนนี้
ก็เหมือนกับสายธุรกิจเป็นทัพหน้าที่ต้องเข้าสู่
สงครามการค้า และต้องรบกับศึกหลายๆด้าน 
ถา้เกดิเปรยีบอาจจะเหมอืนสมยัสงคราม 9 ทพัที่
ประเทศไทยเราเคยเจอ โดยทีท่พัหนา้ตอนนีห้รอื
ทพัหลวงของเรามเีสบยีง หรอืการสนบัสนนุดา้น
พลาธิการพร่องลงไป เนื่องจากปัญหา 2-3 ด้าน
ที่บอกมา 
  ดังนั้น เป้าหมายที่ผมมอง มีเป้าหมาย
ระยะสัน้ อนัแรกเลยกค็อืเรากค็งตอ้งเนน้การทำา
ธุรกิจแบบรวดเร็วว่องไว ที่สำาคัญต้องสามารถ
จัดลำาดับความสำาคัญของธุรกิจได้ ว่าอะไรคือ
สิ่งที่เราควรจะทำาเป็นอันดับต้น อะไรคือ การ
Balance ท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า  แต่สามารถเข้ากับขีดความสามารถ
ในปจัจบุนัของเรา เปา้หมายอนัที ่2 ตอ้งพยายาม
ดงึความเชือ่มัน่จากลกูคา้กลบัมาสู ่SSI ซึง่จรงิๆ 
SSI มีประวัติทางด้านชื่อเสียงและความเป็นมา

ที่ดีมากๆ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแม้ในวิกฤตนี้เรา
ตอ้งสามารถทำาใหล้กูคา้มัน่ใจวา่ SSI สามารถสง่
มอบผลิตภัณฑ์และให้บริการกับลูกค้าได้ดีต่อ
เนือ่งสม่ำาเสมอ ทีส่ำาคญัคอืความจรงิใจ แนน่อน
ในระยะยาวถ้าเกิดเราเอาชนะสงครามระยะ
สั้นนี้ไปแล้ว เราต้องการกลับมามีส่วนแบ่งการ
ตลาดและปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ  และ
เปา้หมายเราคอืตอ้งการเปน็ผูน้ำาลำาดบัหนึง่ของ
ตลาดเหล็กในประเทศไทยเช่นเดิม

ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้แผนงานประสบ
ความสำาเร็จตามเป้าหมาย
  ปัจจัยสำาคัญสำาหรับหัวข้อถัดไปคือทำา
อย่างไรถึงจะทำาให้เรื่องที่เราพูดมานี้ประสบ
ความสำาเร็จได้ ผมมองว่าปัจจัยสำาคัญที่สุด
ประการแรกคือ “คน” ตอนนี้เราเข้าสู่สงคราม 
9 ทัพ ถ้าเกิดคนของเราไม่มี Fighting Spirit ไม่
ศรัทธา ไม่เชื่อมั่น ว่าสามารถเอาชนะศึกครั้ง
นี้ได้ก็คงถอยทัพ เพราะฉะนั้นที่สำาคัญคือต้อง
มีความศรัทธา เชื่อมั่น และสู้ไม่ถอย (Fighting 
Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา 
  เราม ีFighting Spirit แลว้ กต็อ้งมกีารพฒันา
คนใหส้ามารถทำาการคา้ได ้ทัง้ในภาวะปกตแิละ
ในภาวะวิกฤต 
  ผมเคยพบวา่หลายองคก์รมกีารขยายงาน
โครงการหลายอย่างแต่ไม่สามารถรักษาการ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ เพราะคนพัฒนาไม่ทัน
การพัฒนาทางการตลาดหรือทางธรุกิจ เพราะ
ฉะน้ันในช่วงท่ี Commercial จะเน้นหนักในเร่ืองน้ี
คือการพัฒนาคน ให้ คน สามารถทำางานได้ 
โดยอยู่หน้างานรู้ข้อมูลจริงตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ได้ถูกต้องเหมาะสมรวดเร็วโดยพิจารณาถึง
กระบวนการที่มีอยู่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะไม่
สามารถทำางานแบบง่ายๆแบบเดิมต่อไปได้
แล้ว ต้องทำางานแบบเหนื่อยขึ้น ลงลึกในหน้า
งานมากขึ้น ศึกษาให้ทะลุทั้งกระบวนการ เพื่อ
จะได้ตัดสินใจเสนอเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์
  แต่ถ้าเรามีคนที่ Fighting Spirit แล้วก็มี
คุณภาพแล้ว ก็ยังไม่พอ คนที่มีคุณภาพและก็ 
Fighting Spirit ของ Commercial ต้องมาช่วยกัน
สร้างและพัฒนาระบบของเราให้มีความยั่งยืน 
  เราไมต่อ้งการคอื ระบบ “One Man Show” 
หรือ “อิงกับตัวบุคคล” ถ้าเกิดบุคคลนั้นไม่อยู่
หรือโยกย้ายที่อยู่ที่อื่นแล้ว ไม่สามารถทำาต่อ
ไปได้ เราต้องการให้คนที่มีคุณภาพให้มาช่วย
กันสร้างระบบ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ หรือถ้า
เกิดปัญหาต่างๆ ก็สามารถไม่ต้องใช้เวลามาก
ในการแก้ปัญหา เพื่อที่เราจะได้ใช้ทรัพยากร 
บุคคล เวลา หรือด้านอื่นๆที่เรามีจำากัด ไปต่อย
อดธุรกิจของเราต่อไปได้ นี่คือสิ่งที่ผมเน้นว่า มี
ความสำาคัญต่อความสำาเร็จก็คือ คน และต้อง
มกีารสรา้งระบบสำาหรบัความรว่มมอืจากหนว่ย
งานอื่นๆ ใน SSI 

ความร่วมมือจากสายงานและหน่วย
ธุรกิจอื่นๆ
  ต้องยอมรับว่าในภาวะวิกฤตนี้ เราต้องมี
การขับเคลื่อนองค์กร โดยเน้นการขายเป็นหลัก 
เพราะว่าต้องหารายได้มาในภาวะนี้
  ตอ้งขอบคณุทกุสายงานไมว่า่จะเปน็สาย
การผลติ สายการเงนิและบญัชแีละสายงานอืน่ๆ
ทีผ่มอาจจะไมไ่ดเ้อย่ชือ่ในครัง้นีน้ะครบัใหค้วาม
ร่วมมืออย่างดีเยี่ยม เพราะถ้าเกิดพวกท่านไม่
เป็นพลาธิการ หรือไม่เป็นทัพหลังหรือจะเป็น
ทัพหลวงสนับสนุนกองหน้า ผมยืนยันทัพหน้า
ของเรานีต่ายแนใ่นสงครามเรายงัสามารถฟนัฝา่
และมัน่ใจวา่สามารถเอาชนะสงคราม 9 ทพันีไ้ด้
ก็ต้องมีหน่วยพลาธิการ มีทัพหลวง มีทัพหลัง ที่
สนบัสนนุดพีรอ้มอยา่งนีต้อ่ไป ขอขอบคณุหนว่ย
งานทุกหน่วยงานที่ช่วยเราในโอกาสนี้ด้วยครับ 
ยังไงเราก็ Fighting Spirit ครับ สู้ๆ

นายนาวา  จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ เอสเอสไอ
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ประจำ�วันที่  1 ธันว�คม  2558 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ WCE 
	 	 ก่อนอ่ืน	อยากเล่าสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง	 ให้ฟังก่อน	 เวสท์
โคสท์ตามที่ทุกท่านทราบ	 เราประสบปัญหา
ขาดทุนมาต่อเนื่อง	2	ปี	การขาดทุนของเราส่ง
ผลถงึทนุทีจ่ดทะเบยีนอยู	่75	ลา้น	หมายความ
ว่าคาดการณ์ไม่ถึงสิ้นปีนี้	จะอยู่ไม่ถึง	20	ล้าน	
นัน่คอืเราขาดทนุไปจากทนุทีม่อียู	่50	-	55	กวา่
ล้านบาท
	 	 ตรงนี้หมายถึงว่าเราจะไปกู้ เงินกับ
สถาบันการเงิน	ธนาคารยากมากขึ้น	อาจจะ
ไม่มีโอกาสแล้ว	ประกอบกับบริษัทแม่เราอยู่
ในระหว่างการทำาแผนฟื้นฟูนั่นหมายความ
ว่าบริษัทแม่จะไม่สามารถเพิ่มทุนให้เราได้	
เพราะฉะนั้น	WCE	จะต้องยืนอยู่ด้วยลำาแข้ง
ของตวัเอง	ดว้ยเงนิของตวัเอง	ถามวา่ตรงนีจ้ะ

นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ธุรกิจวิศวกรรม
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

ทำายังไง	 ทุกๆ	 โครงการ	 (Project)	 ทุกๆ	งาน	 (Job)	

ที่เป็นรายได้เข้ามา	ทำาให้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับเข้า

มา	มากกว่าเงินที่จ่ายออกไปเสมอ	 เพราะฉะนั้น

ความเส่ียงท่ีจะส่งมอบงานล่าช้า		ความเส่ียงในเร่ือง

คุณภาพของงาน	จะต้องปรับปรุงใหม่	 (rework)	

ความเส่ียงของต้นทุน	ท่ีต้องใช้มากกว่างบประมาณ

เหลา่นี	้จะตอ้งถกูจดัการไมใ่หเ้กดิขึน้	ดงันัน้	WCE	

วันนี้	สำาหรับผมเข้าขั้นวิกฤต

	 	 วิสัยทัศน์	(Vision)	วันน้ีของผม	ผมจะใช้คำาว่า

Turnaround	 เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด	

ความหมายง่ายๆ	ของคำาว่า	Turnaround	ก็คือการ

พลิกฟื้นบริษัทให้กลับมามีกำาไร	มีภารกิจสองข้อ	

ที่ผมตั้งไว้	ที่ทำาให้บริษัทกลับมามีกำาไร	คือ

  ข้อแรกเราจะแปลงบริษัทที่ขาดทุนให้มา

มีกำาไรโดยการแยกแยะประเด็นที่ เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดขึ้นมา	และแก้ปัญหาที่ต้นตอของมัน	ข้อ

ที่สอง	 เราจะสร้างกำาไรอย่างต่อเนื่อง	 และสร้าง

การเตบิโต	(Growth)	ใหธ้รุกจิเดนิไปขา้งหนา้อยา่ง
มั่นคง	อย่างยั่งยืน

มีวิธีการอย่างไรที่จะทำาให้ภาระกิจทั้ง 2 

ข้อประสบความสำาเร็จ

	 	 ผมใช้หลักการ	3	ขั้น	(Step)
	 	 Step	แรก	เรียกว่า	Resolver	เป็นการค้นหา
อุปสรรค	 โอกาส	รวมถึงจุดอ่อน	จุดแข็ง	ของเรา
อีกครั้งนึง	คือเราค้นหากันมาโดยตลอด	แต่ว่าถึง
เวลานีเ้ราตอ้งคน้หามนัอกีทนีงึวา่อะไรคอืสิง่ทีจ่ะ
ใชแ่ละไม่ใช่		หลังจากที่เราค้นหาและเข้าใจแล้ว
เราก็จะเข้าสู่	Step	2	เรียกว่า	Reshape	คือเป็นการ
นำาเอาอุปสรรค	โอกาส	จุดอ่อน	จุดแข็งท้ังหมด	มา
วิเคราะห์เพือ่ทีก่ำาหนดแผนงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
และแผนที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งหมด	 ดูว่าต้องใช้
อะไรบ้างทั้งคนทั้งแรงงาน	ทั้งเครื่องมือ	ทั้งเงิน	
หลังจากนั้น
	 	 เข้า	Step	3	เราเรียกว่า	Refocus	คือการนำา
แผนที่เราจะพัฒนาจาก	 Step	ที่	 2	มาจัดลำาดับ
ความสำาคัญกัน	 โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้
สูงสุด	 ถึงความเสี่ยง	ความพร้อมของสิ่งที่เรามี
อยู่	 และก็มา	 Focus	 เป็นเรื่องๆ	 โดยเลือกเรื่องที่
มี	 ผลกระทบ	 (Impact)	 ต่อความสามารถในการ
สร้างกำาไรสูงสุด	หรือว่าสร้างกำาไรอย่างต่อเนื่อง
ก่อนเป็นประเด็นสำาคัญ	 นอกจากนี้เราจะต้อง
ทบทวนอย่างสมำ่าเสมอถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่
เราจัดลำาดับความสำาคัญของแผน	(Priority)	ที่เรา
จะนำาไปทำาจรงิแลว้เพือ่ทีจ่ะดวูา่มนัใชอ่ยา่งทีเ่รา

วางแผนไว้หรือไม่

	 	 จากทั้ง	3	Step	นี้	สิ่งที่จะได้	คือแผนที่จะ

ต้องทำาทันที	 แล้วก็แผนระยะสั้น	 ระยะกลาง	

ระยะยาวของบริษัท	 สำาหรับแผนท่ีกล่าวมา

ท้ังหมดท้ัง	 ส้ัน	กลาง	ยาว	 เรายังไม่ได้ทำาเป็น

รปูธรรมทีช่ดัเจน	ซึง่อยูใ่นชว่งการกำาลงัพฒันา	

(Develop)	และระดมสมอง	 (Brainstorm)	และ

ผมก็กำาลังคุยรายละเอียด	(Walk	Through)	กับ

หน่วยงานทำากำาไร	 (Profit	Center)	 และหน่วย

ธุรกิจ	(Business	Unit)	ของแต่ละหน่วยงาน

	 	 เชื่อว่า	จากวันนี้	1	-	2	เดือน	แผนพวกนี้

คงจะชัดเจนหลังจากนั้นผมก็คงจะนำามาพูด

คุยให้ฟังเป็นรอบๆ	ไป

อยากจะฝากอะไรถึงพนักงาน WCE 
และพนักงานกลุ่มเอสเอสไอไหม

	 	 ขอพูดถึงวัฒนธรรมองค์กร	อยากให้ทุก

คน	คิดว่าเราทุกคนเป็นตัวสร้างรายได้	 ไม่ใช่

เป็นตัวต้นทุน	การที่พนักงานทุกคน	 ไม่ว่าจะ

พนกังานบญัช	ีพนกังานเสมยีน	หรอื	พนกังาน

ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ	(Back	Office)	ที่สนับสนุน	

(Support)	 พนักงานที่เป็นหน่วยงานทำากำาไร	

(Profit	Center)	ก็สามารถคิดว่าตัวเราเป็นรายได้

ถ้าเราสามารถทำางานให้มี	 Value	 มากกว่า	

Cost	ที่เราได้รับ	นั่นก็หมายความว่าเราเป็น

พนักงานที่สร้างรายได้เช่นกัน

	 	 ถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้และทำาได้	 Value	

ของงานมากกว่าต้นทุนที่ตนเองได้รับ	 นั่น

หมายความว่าบริษัทมีกำาไร

“เราจะทำาให้ WCE พลิกฟื้นกลับมามีกำาไร

และสร้างการเติบโต ให้ธุรกิจมั่นคง”

ต่อจาก น.2

จิตอาสา             ต่อจากหน้า 1 

ณ	บ้านฝายท่า	ต.พงศ์ประศาสน์	อ.บางสะพาน	

เพือ่ใหพ้นกังานไดร้ว่มเปน็สว่นหนึง่ในการพฒันา

ชุมชน	 เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างชุมชน	ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชน	และ

ร่วมสร้างสรรค์	 สังคมบางสะพานให้น่าอยู่มาก

ยิ่งขึ้น	 โดยการได้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์	 ตัด

หญ้าสนามรอบวัด	ตัดตกแต่งต้นไม้	ทาสีศาลา

วัดปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดให้มีความเรียบร้อย

สวยงามเพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัประชาชน

เมื่อมาปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

  นายจิรวิทย์ กัลปนายุทธ ผู้แทนบริษัท	

และพนักงานจิตอาสา	WCE	กล่าวว่า	 บริษัทมี

ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

กับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่บางสะพาน	 และ

สาธารณะประโยชน์สำาคัญๆในพื้นที่	กิจกรรมจิต

อาสา	WCE	ไดม้กีารดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่

ร่วมปลูกฝังให้พนักงานของเราได้ทำาประโยชน์

ให้กับสังคม	และชุมชนที่เราอยู่	 และสร้างคนให้

มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มุ่งหวังผล

ตอบแทน	 หากทุกคนมีจิตสาธารณะแล้วย่อม

ทำาให้สังคมมีความสุข	รอยยิ้มก็ตามมา

  ผู้สื่อ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	รายงาน

ว่า	 ด้านบริษัท	 เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	 จำากัด	

(มหาชน)	หรือ	 TCRSS	พนักงานได้รวมตัวกันจัด

โครงการ	“อนุเคราะห์โลงศพ แก่ผู้ยากไร้”	ขึ้น	

โดยการเชิญชวนเพื่อน-พี่-น้อง	ทีซีอาร์ทุกท่าน

ร่วมทำาบุญบริจาคโลงศพตามกำาลังจิตศรัทธา	เพ่ือ

นำาเงินที่ได้ไปจัดซื้อโลงศพถวายวัดแก้วแจ่มฟ้า

เป็นการแบ่งเบาภาระของวัดที่ช่วยเหลือในการ

จัดงานให้กับผู้อยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ทั้งนี้	
พนักงานสามารถรวบรวมเงินบริจาคนำาไปจัดซื้อ
มอบให้วัดได้ทั้งสิ้น	 จำานวน	 5	 โลง	 เมื่อวันที่	 26	
พ.ย.	2558	ที่ผ่านมา	
	 	 ส่วนบริษัท	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 จำากัด	
(มหาชน)	หรือ	 SSI	พนักงานจิตอาสาได้รวมตัว
กันทำากิจกรรมอาสาโดยการไปร่วมบริจาคโลหิต

ที่สภากาดชาดไทย	ซึ่งขณะนี้มีภาวะขาดแคลน
โลหติเปน็อยา่งมากสำาหรบันำาไปชว่ยเหลอืผูป้ว่ย
  นางสาวญาณสินี ทองปราง	ผู้แทนพนักงาน
จิตอาสา	 SSI	 กล่าวกับผู้สื่อข่าว	 “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”	 ว่า	 ทุกคนทราบกันดีว่าขณะนี้
สภากาชาดไทยมีสภาวะขาดแคลนเลือดสำาหรับ
นำาไปชว่ยเหลอืผูป้ว่ยเปน็อยา่งมาก		ยิง่ชว่งนีโ้รค

ไข้เลือดออกระบาดอย่างที่ทราบข่าวกันดี	 เช่น			
นักแสดงช่ือดังคุณปอ	ทฤษฎี	ย่ิงทำาให้เรารู้ว่าเลือด
มีความสำาคัญมากแค่ไหนในการนำาไปช่วยชีวิตคน
จึงเป็นเหตุผลในการเข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ค่ะ	
และอยากเชญิชวนเพือ่นพนกังานกลุม่เอสเอสไอ
ทุกท่านเข้าร่วมบริจาคกันเยอะ	ๆ	เป็นประจำาทุก	
3	เดือนค่ะ
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ประจําวันที่  1  ธันวาคม  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

ฅนเหล็กมินิมาราธอนคึกคัก  มอบรายได2ลานเพื่อผูดอยโอกาส
กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศล“ฅนเหล็กมินิ
มาราธอน 2558” ประสบความสําเร็จ
อยางตอเนื่อง 6 บริษัทผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็ก SSI - TCRSS - NS - 
Blue Scope - SUS - NSGT - JSGT เดิน
หนามอบรายไดจากการจัดงาน รวมกวา 2 
ลานบาท แก 22 มูลนิธิผูดูแลและใหความ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส มีนักวิ่งตบเทา
เขารวมวิ่งจํานวนกวา 900 คน เมื่อวันที่ 7 
พ.ย. 2558 
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงาน “เม่ือวันท่ี 7 พ.ย. หกบริษัทผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กประกอบดวย  บริษัท สหวิริยา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) (SSI) บรษิทั เหลก็
แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) (TCRSS) บรษิทั 
เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จาํกดั (NS  Blue 
Scope) บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากดั 
(SUS) บริษัท นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน กัลวา
ไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (NSGT)  และ  บริษัท
เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(JSGT) ไดรวมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 
ฅนเหล็กมินิมาราธอน คร้ังท่ี 8 ประจําป 2558 ข้ึน
(Thailand Iron Man Mini Marathon 2015) เพื่อ
นาํรายไดจากการจดังานชวยสงเสรมิสนบัสนนุ
มูลนิธิ  องคกรการกุศล  ที่ดูแลผูดอยโอกาส
โดยภายในงานครัง้นีไ้ดรบัเกยีรตจิากนายวทิย
วิริยประไพกิจ  ประธานกรรมการบริษัท  สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนประธาน
เปดงาน โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน 
ผูจัดการทั่วไป SSI และเปนประธานคณะ
ทํางานจัดกิจกรรมเปนผูกลาวรายงาน ทั้งนี้มี

นักวิ่งเขารวมเดิน-วิ่ง การกุศล จํานวนกวา 900 
คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน
และรอยยิ้มจากนักวิ่งที่ไดเขามารวมวิ่งเพื่อ

สนับสนุนทุนใหแกผูดอยโอกาส
 ในการนี ้ผูจดังานสามารถรวบรวมรายได
จากการจัดงานไดกวา 2,000,000 บาท มอบให

แกมลูนธิ ิองคกรการกศุลได จาํนวน 22 แหงซึง่
ไดทําการมอบเงินใหมูลนิธิตางๆ เรียบรอย
แลว

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายนาวา จันทนสุรคน ประธาน
กรรมการบรษิทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) และเจาหนาทีบ่รหิารกลุม สาํนกั

กิจการสาธารณะกลุมเอสเอสไอ  กลาววา

เปนโอกาสดี ที่ผมกับพนักงานจากกลุมบริษัท 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดมี

โอกาสมารวมกันเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็ก

มินิมาราธอน ระยะเวลาวิ่งของผมอาจจะไมดี

ขึ้นแตสิ่งที่ดีขึ้นคือความรวมมือของพันธมิตร

อุตสาหกรรมเหล็ก ที่ชวยกันบริจาคเงินเพื่อ

องคกรการกศุลตางๆ โดยไมมกีารหกัคาใชจาย

แมแตบาทเดียว ถือวาสิ่งนี้สําเร็จและตองขอ

ขอบคุณเพื่อนพันธมิตรทุกคนและประชาชน

ทุกทานนะครับที่มารวมกันวิ่งเพื่อสมทบทุน

 นายสมเกียรติ ปนตาธรรม ประธาน

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาววา ครั้งนี้เปนครั้งที่ 8 สําหรับ 

Iron Man Mini Marathon  ซึ่งความรูสึกในปนี้ก็

เหมอืนกบัทกุป ไดรบัความรวมมอือยางดมีาก

เลยครบั ในวนันีม้บีรษิทัทัง้ 6 บรษิทั และองคกร

คูคา พนักงาน ผูบริหาร มารวมกันมากมาย 

ถือวาเปนการจัดงานที่ประสบความสําเร็จอีก

ปหนึง่ และกต็องขอบคณุเอสเอสไอทีเ่ปนผูคดิ

โครงการนี้ และใหกลุมผูประกอบการเหล็กได

เขามารวมงานในวันนี้  สําหรับ NS Blue Scope 

ไดพาพนักงานมาว่ิงและเดินว่ิงจํานวนกวา 40 คน

ถือวามากันแตเชา ออกจากโรงงานตั้งแตตี 2 

ก็ถือวาทุกคนนั้นมาดวยใจ เพราะวานอกจาก

วิ่งเพื่อสุขภาพแลวยังไดรวมทําบุญกุศลดวย 

ตองขอขอบคุณเอสเอสไอและผูจัดงานทุก

คนครับ

WCE ลุยสําเร็จ   ตอจากหนา 1
 

ไดรับความไววางใจใหดําเนินงาน “ติดต้ังเคร่ืองจักร
โรงงานปูนซีเมนต” ที่จังหวัดกัมพอต ประเทศราช
อาณาจักรกัมพูชา (Machine Installation Work at 
Cement Mill for KCC2)” มูลคางานกวา 10 ลาน
บาท จากบริษัท กัมพอต ซีเมนต จํากัด (Kampot 
Cement Co.,Ltd) ซึ่งเปนบริษัทผลิตปูนซีเมนตราย
ใหญที่สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา มีกําลังการ
ผลติ 950,000 ตนั/ป และเปนกจิการรวมคาระหวาง
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (The Siam 
Cement Public Company Limited.) และกลุมบริษัท 
“Khaou Chuly Group” 
  งานในครั้งนี้มีความทาทายเปนอยางมาก 
โดย WCE ไดรบัมอบหมายใหดาํเนนิการตดิตัง้ไซโล 
(Silo) และทอ (Duct) สําหรับสายการผลิตคอนกรีต  
ซึ่งไซโล (Silo) มีขนาดใหญ และมีความสูงกวา 10 
เมตร นอกจากนี้ยังฝงตัวอยูภายในโครงสรางของ
อาคารสูง 3 ชั้น แตภายใตการควบคุมงานอยาง
ใกลชิดของผูจัดการโครงการ คือ คุณวรรษา วิจิตร 
และความทุมเทของทีมงานกวา 30 ชีวิต WCE 
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จกอนกําหนด สราง
ความพึงพอใจใหกับทางบริษัท กัมพอต ซีเมนต 
(Kampot Cement) เปนอยางมาก โดยโครงการดังกลาว
ไดสงมอบใหกบัลกูคาไปแลวเมือ่วนัที ่15 ก.ค. 2558  
ซึ่งใชระยะเวลาดําเนินงานทั้งหมดเพียง 65 วัน
  กรรมการผูจัดการ WCE กลาวอีกวา ความ

สําเร็จของ WCE ในงานติดต้ังเคร่ืองจักรของโรงงาน
ปูนซีเมนต ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ในครั้งนี้  ถือ
เปนอีกหน่ึงการใหบริการงานทางวิศวกรรม ท่ีสามารถ
พัฒนาความสัมพันธที่ดี และตอยอดทางธุรกิจ
ตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนความทาทาย

ครั้งสําคัญในการขยายพื้นที่บริการออกไปสูกลุม
ประเทศอาเซียน ซึ่งในการทํางานที่ผานมาตอง
ฟนฝากับปญหาอุปสรรคตางๆ มากมาย เชน ปญหา
ทางดานสภาพอากาศที่มีฝนตกอยางหนักอยาง
ตอเนือ่ง ประกอบกบัระยะเวลาการทาํงานทีจ่าํกดั 
แตสิง่เหลานีไ้มไดทาํใหทมี WCE ทีร่บัผดิชอบดแูล
โครงการทอถอยแตอยางใด ยงัคงมจีติใจนกัสูเพือ่
ใหการดําเนินการสําเร็จตามความตองการของลูกคา
  นายกิตติศักดิ์ กลาวอีกวา ภารกิจสําคัญ

ของ WCE ในขณะนี้คือ การทําทุกวิถีทางที่จะ
ทําใหบริษัทกลับมาสรางผลกําไรและทําใหธุรกิจ
วิศวกรรมการเดินไปขางหนาอยางมั่นคง และ
ยั่งยืนซึ่งเรากําลังดําเนินการเพื่อพัฒนาแผนกา
รดําเนิงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

  ท้ังน้ี บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด หรือ

WCE เปนผูใหบรกิารดานวศิวกรรม การจดัการงาน

ซอมบํารุงโรงงานอุตสหากรรม งานออกแบบ และ

ผลติชิน้สวนเครือ่งจกัรกล งานขึน้รปู และประกอบ

โครงสรางโลหะ รวมถึงการใหบริการดานการออก

แบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร และ อุปกรณ

งานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจร

ชวยดับเพลิง  ตอจากหนา 1
 

โดยใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (11.10 

- 13.30 น.) เพลิงเริ่มสงบจึงเดินทาง

กลับ ไมมีผูใดไดบาดเจ็บ หรือเสีย

ชีวิต ทั้งนี้ โรงงานดังกลาวเปนโรงงาน

ผลิตใยมะพราวขนาดใหญ สําหรับทํา

เฟอรนเิจอรเพือ่สงขายในประเทศ และ

สงออกตางประเทศ  เจาหนาที่ตํารวจ

ไดเขาสํารวจความเสียหายและสอบสวน

สาเหตุเปนการตอไป

  นายมนินทร  อินพรหม  รักษาการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายการ

ผลติ เอสเอสไอเปดเผยวา ทนัททีีเ่ราได

รบัการประสานใหปฏบิตักิารสนบัสนนุ

ดับเพลิงในพื้นที่ เราไมรีรอที่จะดําเนิน

การอยางรวดเร็ว เพื่อใหเกิดความเสีย

หายนอยที่สุด ทั้งนี้ตองขอขอบคุณทีม

งานดับเพลิงของเอสเอสไอ และทาเรือ

ประจวบที่รวมปฏิบัติการเพื่อชุมชน

บางสะพานของเราในครั้งนี้  ซึ่งนับ

เปนอีกบทบาทหนึ่งของบริษัทที่รวม

ดูแลชุมชน สังคมในพื้นที่เราดําเนิน

กิจการอยู
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ชาวบางสะพาน รวมปนเพื่อพอ
“Bike for Dad” น.2

●  “Bike for Dad”

สหวริิยาโลจสิตกิสอบรมเขม
ระบบ ISO 9001:2015
บรหิารงานคณุภาพสูมาตรฐานสากลท่ีดีย่ิงข้ึน

น.4

ประมวลภาพ
บจก.ไลน ทรานสปอรต - กลุมสหวิริยาโลจิสติกส 

กลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส ใน
เครือสหวิริยา นําโดยทีมผูบริหาร
และพนักงานจิตอาสา บจก.ทาเรือ
ประจวบ บจก.สหวิริยาโลจิสติกส 
และไลน ทรานสปอรต รวมพลัง
นํ้าใจรวมกันสรางสรรคสังคมให
นาอยู รวมแรง แปรงสี สรางสนาม
เด็กเลน ภายใตโครงการ “เปดโลก
เรียนรูกับสนามเด็กเลน (BBL- Brain 
Based Learning)” ดวยการทาสี
พื้นสนามลานหนาเสาธงโรงเรียน
บานดอนทอง ต.กําเนิดนพคุณ     
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ใหกลาย
เปนสื่อการเรียนที่สอดคลองกับ
พัฒนาการของนองๆ แตละชวงวัย
เพื่อเปนฐานในการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ และปรับปรุงทาสี
สนามกีฬา พรอมมอบอุปกรณการ
เรียน  อุปกรณกีฬาสําหรับสงเสริม
ทักษะการเรียนรูและสรางเสริมสุข-
ภาพพลานามัยแข็งแรง แกนองๆ 
นักเรียนและเยาวชนในบริเวณใกล
เคยีง ต.กาํเนดินพคณุ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ เม่ือวันท่ี 16 -18 พฤศจิกายน
ที่ผานมา :อานตอหนา 2

สินคาชุมชนบางสะพาน คึกคักรับปใหม 
ทีมบางสะพานสัมพันธชวยขยายฐานลูกคา เพิ่มรายได สงเสริมการตลาด
บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด ใน
เครอืสหวริยิา ชวยตอยอด ขยายฐาน
ลูกคาใหกลุมอาชีพตางๆ ในอําเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบฯ จัด-คัดสินคา

สงตรงถึงมือผูซื้อ ชูผลิตภัณฑหลัก
ในทองถิ่น ของดีอําเภอบางสะพาน 
อาท ินํา้มนัมะพราวสกดัเยน็ นํา้ตาล
มะพราวผง ขาวไรซเบอรรี ่ผลติภณัฑ

จากกะลามะพราว ตะกราหวาย 
เปนตน ลูกคาอุดหนุนคับคั่ง โดย
เฉพาะเทศกาลปใหมที่ใกลจะถึงนี้ 
ยอดสั่งซื้อ             :อานตอหนา 3

ชุมชนประสาน
ภาคอตุสาหกรรม 
สรางมูลคาขยะ
คัดแยกกอนทิ้ง
กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ
ทางสิง่แวดลอม สรางรายไดใหกบั
ชุมชนสวนฉัตร โดยเปนความรวมมือ
ระหวางสภาผูนําชุมชน และทีม   
พี่เลี้ยงแผนกพัฒนาโครงการและ
การมีสวนรวม จาก บจก.บางสะพาน-
สัมพันธ ในเครือสหวิริยา รวมเปน
ที่ปรึกษา จัดทํา ”โครงการพัฒนา
ส่ิงแวดลอม ชุมชนสวนฉัตรใหนาอยู”
จนสามารถผานเกณฑรับทุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 
200,000 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรม
พัฒนาชุมชน
 เมื่อ “ขยะในชุมชน” เปน
ตัวแปรสําคัญที่นับวันเพิ่มจํานวน
มากขึ้นทุกวัน     :อานตอหนา 3

รวมพลังฅนจิตอาสาสหวิริยาโลจิสติกส 
ทาเรือประจวบฯ นําทีม เปดโลกการเรียนรู
กับสนามเด็กเลน สูโรงเรียนบานดอนทอง

เพ่ือเติมเต็มความรูในการเตรยีม
ความพรอมและปรับปรุงระบบ
บริหารคุณภาพในองคกร เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันทาง
ธุรกิจในระดับสากล กลุมสหวิริยา
โลจิสติกส 4 บริษัทในเครือสหวิริยา
ประกอบดวย บจก.สหวิริยาโลจิส-
ติกส บจก.ไลน ทรานสปอรต 
บจก.ทาเรอืบางปะกง  และ บจก.
เรือลําเลียงบางปะกง  ไดจัดอบรม
ใหความรูเตรยีมความพรอมใน

การพฒันา ISO 9001:2015 ระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล หรือ ISO 9001 ซึ่งเปน
มาตรฐานสากลท่ีองคกรธุรกิจ
ท่ัวโลกใหความสําคัญ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารงานภายใน
องคกร งานบริการลูกคาแบบ    
ครบวงจร (One Stop Service) 
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความ
เหมาะสมกับธุรกิจในปจจุบัน              
           : อานตอหนา 4

ตรวจสารเสพติด พนักงานขับรถขนสงสินคา
(สายสั้น-สายยาว) มั่นใจไรสารเสพติด 100 %
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25582 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ฅนจิตอาสา         ต่อจากหน้า 1 l  ข้อมูลประกอบ
  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
สมอง (Brain-Based Learning) หรอื BBL 
เป็นทฤษฎีที่อธิบายวิธีการเรียนรู้ของสมอง 
ทำาให้นักเทคโนโลยีการศึกษาสามารถเลือกใช้
ส่ือการเรียนการสอน หรือ นวัตกรรมการศึกษา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้เหมาะสมที่สุด 
  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติ
ปญัญาทีต่อ้งอาศยัสมองจดักระทำากบัขอ้มลู
ต่าง ๆ ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเข้าไปใน
สมอง กระบวนการทางสติปัญญานี้เราอาจ
เรียกว่า กระบวนการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการเรียนรู้นั้นเอง
  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง 
(Brain-Based Learning) หรือ BBL เกิดจาก
ความสนใจของนักการศึกษา นักจิตวิทยา 
และนักวิทยาศาสตร์ด้านสมอง มองว่า การ
จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่แบ่งเป็น
ระดับชั้นต่าง ๆ  ไม่ใช่ การเรียนรู้ที่แท้จริงของ
มนุษย์ แต่เป็นวิธีคิดของมนุษย์ที่จะจัดการ 
ศึกษา เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับข้อจำากัดที่มี
อยู ่เชน่ ผูส้อนจำานวนนอ้ย กบั ผูเ้รยีนจำานวน
มากและหลากหลาย การแบ่งชั้นเรียนตาม
ช่วงอายุของผู้เรียน เพื่อสะดวกในการจัด
  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง 
เปน็แนวทางจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัวถิี
การทำางานของสมอง และธรรมชาติสมอง
ของเด็กแต่ละคน  โดยเชื่อว่า  มนุษย์ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ เราสามารถเปล่ียนโครงสร้าง
การทำางานของสมองได้ด้วยการกระตุ้นที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ โดย
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเรยีนรู ้ไดแ้ก ่ยนีส ์อาหาร 
การออกกำาลังกาย ดนตรี ศิลปะ ความรัก 
ความรูส้กึทา้ทาย และการไดข้อ้มลูยอ้นกลบั
เป็นต้น
  อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.
org/posts/172740

         ชาวบางสะพาน ร่วมปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad”   เครือสหวิริยา โดยทีมพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วมหนุน
เสริมกิจกรรมดีๆ ของสภาผู้นำาชุมชนบ้านระหาร ต.กำาเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นำาโดยนายนิวัตน์ วงศ์สิน ผู้ใหญ่บ้าน 
พรอ้มดว้ยชมุชนและเยาวชน กวา่ 100 คน รวมพลงัสวมเสือ้สเีหลอืง จดักจิกรรมปัน่เพือ่พอ่ “Bike for Dad” เพือ่รณรงค ์ลด ละ เลกิ 
ปลอดเหลา้ บหุรี ่ภายใตโ้ครงการ “รว่มสรา้งชมุชนและทอ้งถิน่ใหน้า่อยู ่เตมิความสขุรว่มสรา้งบา้นระหารใหน้า่อยู”่ เมือ่วนักอ่น

X

  ซึ่งเป็นการร่วมแรง  ร่วมใจครั้งสำาคัญของ

ฅนขนส่งในเครือสหวิริยา ที่มีความตั้งใจส่งมอบ

สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนบางสะพาน โดยทีมงานได้

มองถึงการยกระดับการเรียนรู้ Brain Based Learning 

(การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง

เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างศักยภาพ

นายวิเชียร  ปิ่นสุข
หัวหน้าแผนกซ่อมบำารุง
บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั

เหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ โอกาสที่เด็กๆ จะได้
เข้าถึงสื่อดีๆ ก็มีน้อย แต่ครูทุกคนก็สอนกันด้วย
พลังแรงใจที่มี เด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียนก็มีฐานะ
ยากจน การที่บริษัทฯ เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆ 
ด้าน เสมือนมาร่วมกันสร้างกุศลในการศีกษาให้
เด็กของเรามีโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่ การสร้างสนาม BBL ความจริงเป็นนโยบาย
ของรัฐบาล แต่ทางเราเองไม่มีงบประมาณ และ
บริษัทในเครือสหวิริยาก็ได้หยิบยื่นโอกาสดีๆ จึง
มาถึงโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทั้งครูและนักเรียน รวม
ทั้งชุมชนต่างปราบปลื้มยินดี และดีใจที่ยังเห็น
คุณค่าทางการศึกษาของไทย ในฐานะตัวแทน
ของครู และชุมชน รู้สึกดีใจที่ได้เห็นพลังของคน
รุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะเข้ามาช่วย
พัฒนาการศึกษาของ อ.บางสะพาน  เป็นความ
ปราบปลื้มจริงๆ และขอชื่นชมที่ในหลายๆ ครั้ง
โรงเรียนได้รับสิ่งดีๆ แม้พนักงานบางท่านไม่ได้มี
ถิ่นฐานในบางสะพาน แต่กลับมีนำ้าใจอันดีและ
เหน็คณุคา่ทางการศกึษา เหน็ความสำาคญัในการ
สรา้งอนาคตของชาต ิขอเปน็กำาลงัใจใหพ้นกังาน
และองค์กรในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ต่อไป 
เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันและ
พัฒนาไปในทางที่ดีร่วมกัน”

  “รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมทาสีทำาสนามเด็กเล่น
ให้กับโรงเรียน มีความภาคภูมิใจมาก เพราะตัว
ผมเองเปน็ศษิยโ์รงเรยีนบา้นดอนทอง และกอ็ยูใ่น
ชุมชน การที่ได้มาร่วมกิจกรรมและทำาประโยชน์
ให้กับโรงเรียนบ้านเกิดในวันนี้ ตื้นตันใจมาก
ครับ และเพื่อนๆ ก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน แม้แดดจะ
รอ้น แตท่กุคนกไ็มย่อมหยดุ เพือ่ใหส้นามเดก็เลน่
แห่งนี้ เป็นลานแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียน
รู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ และหากมีกิจกรรม
ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชน ผมยินดีเข้าร่วมอย่าง
แน่นอน

  “โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งมานับปัจจุบันมีอายุ 
73 ปี เป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดเล็ก ครูที่
เป็นข้าราชการ และครูอัตราจ้างสอน รวม 4 ท่าน 
นักเรียนมีจำานวน กว่า 60 คน  จึงลำาบากในการ
จดัการเรยีนการสอน เนือ่งจากเปน็โรงเรยีนขนาด
เล็ก ไม่มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

นายสมชาย  เจ้าห่วย
ช่างไฟฟ้า
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด

นางเดือนแรม  พัฒนจริญ
รักษาการแทนผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านดอนทอง

ด.ญ.ลลิตพรรณ  ท้ิงแสน
นักเรียนชั้น ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทอง

  “ดีใจ ที่พี่ๆ มาช่วยกันทำาให้โรงเรียนของ
พวกเรา มีสีสันสดใส สวยงามมากขึ้น ช่วยให้
น้องๆ เด็กเล็กที่ยังไม่รู้ภาษาอังกฤษได้มาเรียนรู้
และเล่นไปด้วยกันได้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะใน
การจดจำา และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และพี่ๆ 
พนักงานทุกท่าน ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ลานหน้า
เสาธงกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่น่าเล่น และน่า
เรียนรู้ ชอบมากๆ ค่ะ”

สูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยเชื่อว่าโอกาส

ทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด - 10 ปี

ให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาเกิดการเรียนรู้อย่าง

สมดุลและสอดคล้องกับสติปัญญาของผู้เรียน 

โดยใช้กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย

อย่างเหมาะสม) สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้ คือ การ

สร้าง BBL ผ่านสนามเด็กเล่น ที่ออกแบบให้

สอดคล้องกับน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านดอนทองเป็น

อย่างดี โดยทีมงานคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการช่วยพัฒนาเด็กๆ ที่ อ.บางสะพาน ซึ่งทีม

จิตอาสาได้ช่วยกันวาดรูป ระบายสีสนาม ทำาให้

เป็นสนามเด็กเล่นที่สร้างทักษะการเรียนรู้ไป

พร้อมๆ กันได้

  “ผมทำางานกบัทา่เรอืมา 13 ป ีมคีรอบครวัที่

บางสะพาน รูส้กึดทีีไ่ดท้ำาประโยชนใ์หก้บัโรงเรยีน

และชุมชน ที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

สังคมตลอด สนามเด็กเล่นแห่งนี้ ผมและเพื่อนๆ 

พนักงานทุกคน ร่วมแรง ร่วมใจ ปรับปรุงพื้น

สนาม ทาสีใหม่ให้เป็นลานแห่งการเรียนรู้ โดย

แฝงไปด้วยสาระความรู้ควบคู่กับการเล่น ช่วย

ให้เด็กจดจำาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันได้ 

เป็นสื่อเสริมทางการศึกษานอกห้องเรียนให้กับ

น้องๆ ได้อีกทางหนึ่ง 
ขอฝากให้น้องๆ ช่วย
กันดูแลรักษาสนาม
เด็ก เล่นแห่งนี้  ให้ดู
เหมือนใหม่อยู่ เสมอ 
และอยากให้บริษัทจัด
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม
ต่อไปเรื่อยๆ พัฒนาทั้ง
ด้านอุตสาหกรรมและ
ชุมชนให้ไปด้วยกัน 
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คัดแยกขยะ         ต่อจากหน้า 1

คณะทำ�ง�นสภ�ผู้นำ�ชุมชนสวนฉัตร จึงได้จัด
เวทีอบรมเติมคว�มรู้ รณรงค์ส่งเสริมวินัยในก�ร
คัดแยกขยะ และก�รใช้ขยะให้เกิดประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญห�ขยะล้นในชุมชน พร้อมปลูกจิต
สำ�นกึรกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยมวีทิย�กรตวัแทนจ�ก
ชุมชนต้นแบบบ้�นม้�ร้อง ต.พงศ์ประศ�สน์ ร่วม
บรรย�ยให้คว�มรู้ถึงวิธีก�รคัดแยก ให้นำ�ม�ซึ่ง
ร�ยได้เสริมในครัวเรือน หรือชุมชน นอกจ�กนี้ 
ยังได้รับแรงสนับสนุนของเทศบ�ลตำ�บลกำ�เนิด
นพคุณ มอบชุดคัดแยกขยะในชุมชน 3 ชุด โดย
มีน�ยเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ น�ยกเทศมนตรี 
ต.กำ�เนิดนพคุณ ร่วมส่งมอบในน�มที่ปรึกษ�
สภ�ผู้นำ�ชุมชนสวนฉัตร ณ ศ�ล�อเนกประสงค์
ชมุชนสวนฉตัร หมู ่5 เทศบ�ลตำ�บลกำ�เนดินพคณุ 
อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบฯ เมื่อช่วงปล�ยเดือน
ตุล�คมที่ผ่�นม� ผู้เข้�ร่วมกว่� 100 คน
  และจ�กก�รอบรมดังกล่�วฯ จึงได้เกิดก�ร
รวมตัวกันของ “กลุ่มเย�วชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชนสวนฉัตร” ขึ้น มีสม�ชิกจำ�นวน 20 คน พลัง
เล็กๆ เสมือนกองทัพมดตัวน้อยที่มีจิตอ�ส�รักษ์
สิ่งแวดล้อมและมองเห็นปัญห�ขยะในชุมชน
ของตนเองไม่น้อยไปกว่�ผู้ใหญ่ และร่วมลงมือ
ช่วยแก้ไขปัญห�อย่�งเร่งด่วน เป็นที่ม�ของก�ร
จดักจิกรรมผ�่นรปูแบบก�รคดัแยกขยะในชมุชน
สวนฉัตร ประจำ�ทุกเดือนของกลุ่มเย�วชน ล่�สุด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� ได้มีก�รรวม
ตวักนัของกลุม่พทิกัษ์สิง่แวดลอ้มชมุชนสวนฉตัร 
เพื่อคัดเลือกประธ�น โดยสม�ชิกมีอ�ยุตั้งแต่ 
5 - 17 ปี และจัดโครงสร้�งก�รทำ�ง�น พร้อมลุย
ออกเดินส�ยในชุมชน เพื่อรับสมัครครัวเรือน
ต้นแบบคัดแยกขยะ และได้แนวร่วมม�กว่� 40 
ครัวเรือน พัฒน�สิ่งแวดล้อมในชุมชนสวนฉัตร

ให้น่�อยู่ กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ร่วมขับเคลื่อนโดย
ผู้ปกครองของเด็กๆ ในฐ�นะคระกรรมสภ�ผู้นำ�
ชุมชน สวนฉัตร และทีมพัฒน�โครงก�รและก�ร
มีส่วนร่วม เครือสหวิริย� พี่เลี้ยงที่รับผิดชอบใน
พื้นที่ดังกล่�ว ร่วมช่วยเหลือ พัฒน� ต่อยอดไป
ด้วยกัน นับเป็นกิจกรรมก�รดูแลสิ่งแวดล้อมที่

ดี อีกหนึ่งกิจกรรมโดย
คว�มตั้งใจของชุมชน
และอุตส�หกรรม
 นายวสันต์   ด้วง-
วิ เ ศ ษ  ตั ว แ ท น จ � ก
ชุมชนสวนฉัตร หนึ่งใน
คณะทำ�ง�นโครงก�รฯ 

และอีกด้�น คือ บทบ�ท

พนักง�นของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด 
(มห�ชน) TCRSS ในเครือสหวิริย� ได้แสดงคว�ม
คิดเห็นว่� “เนื่องจ�กเป็นคนบ�งสะพ�น และ
ครอบครัวก็อยู่ในชุมชนสวนฉัตร และในฐ�นะ
ที่เป็นพนักง�นเครือสหวริย� ซึ่งเวล�มีกิจกรรม
ก็จะม�เข้�ร่วมตลอด เพร�ะอย�กมีส่วนร่วมใน
ก�รพัฒน�ชุมชนให้น่�อยู่ จึงมีแนวคิดปลูกฝัง
ก�รรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเย�วชน และเชิญชวน
ให้ทุกคนหันม�ดูแลคว�มสะอ�ดชุมชน ห�ร�ย
ไดเ้สรมิจ�กก�รคดัแยกขยะใหถ้กูวธิ ีโดยเริม่จ�ก

ครอบครัวเร�ก่อน และนำ�พ�เด็กๆ ลูกหล�นใน
ชุมชน ม�ร่วมก่อก�รดี ฝึกก�รทำ�กิจกรรม เป็น
ผู้นำ� ผู้ต�ม เพื่อสร้�งคว�มส�มัคคีให้กับเย�วชน
ในชุมชน ครอบครัวเร�เข้�ร่วมและสนับสนุน
กจิกรรมชมุชนทกุคน รูส้กึดใีจทกุครัง้ทีม่กีจิกรรม 
หรือโครงก�รดีๆ เกิดขึ้นในชุมชน เพร�ะแสดงถึง
คว�มรว่มมอื รว่มใจ ซึง่อ�จจะไมไ่ดร้บัคว�มรว่ม
มอืจ�กทกุคน เร�จงึตอ้งเริม่ทำ�ใหค้นอืน่เหน็กอ่น 
ว�่เร�มคีว�มจรงิจงั จรงิใจ ไมไ่ดท้ำ�กนัเลน่ๆ และ
ก�รที่จะให้เด็กทำ�อะไร ผู้ใหญ่ต้องเป็นต้นแบบ
ก่อน เพื่อเข�จะได้ทำ�ต�ม ธรรมช�ติของเด็กชอบ
ทำ�อะไรต�มๆ กัน  ที่ผ่�นม�มีหล�ยโครงก�รของ
ชมุชนสวนฉตัร ทีพ่ย�ย�มชกัชวนเย�วชนม�รว่ม 
เช่น นุ่งข�วห่มข�วเข้�วัด ฟังธรรม ปั่นจักรย�น 

พัฒน�ปรับปรุงพื้นที่ต่�งๆ ธน�ค�รชุมชน สภ�
ผู้นำ�ชุมชน และก�รคัดแยกขยะ เพร�ะในชุมชน
มีขยะเยอะม�กอย�กให้ทุกคนหันม�ใส่ใจรักษ�
คว�มสะอ�ดในพื้นที่ชุมชนให้ม�กขึ้น บริษัท 
TCRSS  ก็ได้ช่วยส่งเสริมด้วยก�รมอบชุดคัดแยก
ขยะม�ให้ 2 ชุด ล่�สุดก็ได้รับจ�กเทศบ�ลตำ�บล
กำ�เนดิฯ ตอนนีช้�วบ�้นเริม่คดัแยกขยะกอ่นทีจ่ะ
นำ�ไปทิ้งลงถัง และเด็กๆ เย�วชนเอง ก็มีคว�ม
สุขและสนุกในก�รทำ�กิจกรรมนี้ เป้�หม�ยของ
โครงก�รฯ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รทิ้งขยะ

ของคน เพร�ะก�รกำ�จัดขยะให้ได้ผลนั้นต้องแก้
ปัญห�ที่ต้นเหตุ คือ “คน” ซึ่งเป็นผู้ก่อปริม�ณ
ขยะ โดยเริ่มจ�กเย�วชนที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
และร่วมสร้�งเครือข่�ยในชุมชน ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน
ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมที่ดี 

         ด้�นตัวแทนเย�วชน
ตัวน้อยจ�ก “กลุ่มเย�วชน
พทิกัษส์ิง่แวดลอ้มชมุชน
สวนฉัตร” ด.ญ.อภิสรา
วงษ์ดำารงค์ศักดิ์  หรือ 
น้องบ๊วย นักเรียน ช้ัน ป.5
โ ร ง เ รี ย น บ � ง ส ะ พ � น 

(บ�้นล�่ง) กบับทบ�ทของ
เลข�กลุ่ม ที่ทำ�ง�นได้อย่�งคล่องแคล่วแข็งแรง 

เล่�ด้วยคว�มยิ้มแย้มว่� “ชอบทำ�กิจกรรม และ
รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในชุมชน ได้ใช้เวล�
ว�่งใหเ้กดิประโยชน ์ ถ�้มกีจิกรรมในชมุชนจะเข�้
ร่วมเสมอกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนเป็นก�ร
ปลูกฝังให้เย�วชนและคนในชุมชน รักษ�สิ่ง
แวดล้อม รักษ�คว�มสะอ�ดในชุมชนของเร�เอง 
และอย�กให้คนในชุมชนสวนฉัตร หันม�ใส่ใจ
ก�รคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อสะดวกต่อก�ร
กำ�จัดด้วย และยังเป็นร�ยได้เสริมให้กับคนใน
ชุมชนค่ะ”
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ทัง้จ�กพนกัง�นในเครอืสหวริยิ� และคูค่�้มอีย�่ง
ต่อเนื่อง

  “จ�กก�รที่ทีมง�นส่งเสริมและพัฒน� ได้
ลงพื้นที่พูดคุยและทำ�กิจกรรมกับชุมชนม�อย่�ง
ต่อเนื่อง และมีก�รประส�นง�น-สนับสนุนกลุ่ม
อ�ชีพต่�งๆ ในอำ�เภอบ�งสะพ�นม�โดยตลอด 
จึงได้เล็งเห็นโอก�สท�งก�รตล�ดที่ดี และได้นำ�
ไปห�รอืกบักลุม่อ�ชพีต�่งๆ ว�่ เร�ควรรว่มกนัยก
ระดับสินค้�และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และห�ลูกค้�
จ�กกลุม่ต�่งๆ เพิม่ โดยเฉพ�ะในเทศก�ลปใีหมท่ี่
จะถงึนี ้รวมถงึเทศก�ลแสดงคว�มยนิดอีืน่ๆ ดว้ย 
ซึ่งที่อำ�เภอบ�งสะพ�นมีสินค้�คุณภ�พ และก�ร
ดีไซน์แพคเกจที่ดูทันสมัย”
  “เร�นำ�ผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ย ซึ่งจ�ก
ก�รสำ�รวจแล้วว่�น่�จะตรงใจผู้บริโภค ทั้งด้วย
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และร�ค�ที่ไม่สูงม�ก 
นำ�ม�จดัเปน็เซต็ มแีบบตระกร�้ใหญ ่และตระกร�้
ขน�ดเล็ก เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อได้
ง�่ย เชน่ นำ�้มนัมะพร�้วสกดัเยน็ ทีม่คีณุประโยชน์
ม�กม�ย หรือจะเป็นสบู่นำ้�มันมะพร้�ว จ�กบ้�น
ดอนทอง หมู่ 6 ต.กำ�เนิดนพคุณ และมีผลิตภัณฑ์
จ�กมะพร�้วอกีม�กม�ย อ�ท ินำ�้ต�ลมะพร�้วผง

วสันต์  ด้วงวิเศษ

แน่นอน ซึ่งขณะนี้มียอดสั่งซื้อม�อย่�งต่อเนื่อง  
ท้ังพนักง�น-ผู้บริห�รจ�กบริษัทในเครือ และทีมง�น
ต่�งๆ ที่เตรียมนำ�กระเช้�ปีใหม่ไปมอบให้ผู้ใหญ่ 
ญ�ตมิติร รวมถงึเครอืข�่ยพนัธมติรต�่งๆ ทีส่นใจ
สั่งซื้อเป็นจำ�นวนม�ก”
  หนึง่ในคว�มเหน็จ�กพนกัง�นเครอืสหวริยิ� 
สำ�นักง�น  ถ.พระร�ม  3  ที่สั่งซื้อถึง  15  ตระกร้�
กล�่วว�่ “ถกูใจในตวัสนิค�้ทีน่ำ�ม�จดั เพร�ะเปน็
สินค้�ที่ดูดี และมีคุณภ�พ ที่ชอบคือ ผลิตภัณฑ์
ที่ทำ�จ�กมะพร้�ว ทั้งนำ้�มันมะพร้�วสกัดเย็น           
นำ้�ต�ลมะพร้�วผง ข้�วไรซ์เบอร์รี่ และอีกหล�ยๆ
อย่�ง ส่ิงท่ีน่�สนใจอีกอย่�งหน่ึงคือ เป็นผลิตภัณฑ์
จ�กผู้ผลิตบ�งสะพ�นท่ีส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยตรง
ไม่ผ่�นพ่อค้�คนกล�ง  อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ที่
ใหม่ๆ ไม่ค้�งเก่� จึงอย�กส่งต่อสิ่งดีๆ ไปให้ญ�ติ
หรือผู้ใหญ่ท่ีนับถือเน่ืองในเทศก�ลปีใหม่ท่ีจะถึงน้ี”
  ซึ่งน�งศศิธร กล่�วเพิ่มเติมว่� “ห�กท่�น
ใดสนใจสินค้�ดีมีคุณภ�พ และได้อุดหนุนกลุ่ม
อ�ชีพต่�งๆ ของอำ�เภอบ�งสะพ�น ส�ม�รถ
ตดิตอ่ไดท้ี ่บจก.บ�งสะพ�นสมัพนัธ ์ทัง้สำ�นกัง�น
บ�งสะพ�น (คณุปร�ณ ี032-548603 ตอ่ 302) และ
สำ�นักง�นที่ถนนพระร�ม 3 กรุงเทพฯ (คุณปูริด�-
02-2853101 ต่อ 648) หรือส�ม�รถอีเมล์ม�ได้ที่ 
bssshops@sahaviriya.com” รวมทัง้ห�กกลุม่ชมุชน
บ�งสะพ�นมีของดีมีคุณภ�พจ�กบ�งสะพ�นที่
สนใจฝ�กข�ยก็ส�ม�รถติดต่อม�ได้ ต�มเบอร์ที่
ให้ไว้เช่นกัน 
  บริษัท บ�งสะพ�นสัมพันธ์ จำ�กัด ยินดีให้
บริก�ร....บ�งสะพ�นสัมพันธ์ ธุรกิจเพื่อสังคม   
เกื้อหนุนเศรษฐกิจชุมชน

นางศศิธร  พิริยกิจ
ผู้จัดก�รทั่วไป
บริษัท บ�งสะพ�นสัมพันธ์ จำ�กัด

(นำ�้ต�ลมะพร�้วโฮมเมด) - ผลติจ�กนำ�้หว�นดอก
มะพร�้ว สบืทอดก�รผลติม�จ�กสมยัโบร�ณ และ
ยังมีลิปบ�ล์มจ�กนำ้�มันมะพร้�วคู่กันม�ด้วย 
นอกเหนือจ�กนั้นสินค้�ที่กำ�ลังได้รับคว�มนิยม 
อ�ทิ ข้�วไรซ์เบอร์รี่คุณภ�พดี จ�กบ้�นโป่งโก 
หมู่ 2 ต.ทองมงคล ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคว�ม

สนใจทั้งในและนอกพื้นที่อีกด้วย สิ่งสำ�คัญคือ 
เร�คำ�นึงถึงร�ค�จัดจำ�หน่�ย ที่ผู้ผลิตอยู่ได้ และ
ผูบ้รโิภครบัได ้โดยผลติภณัฑท์ีน่ำ�ม�จำ�หน�่ยนัน้
มีให้เลือกหล�ยขน�ดร�ค�ตั้งแต่ 200 กว่�บ�ท 
ไปจนถึง 1,000 กว่�บ�ท ซึ่งไม่ว่�จะร�ค�เท่�ไหร่
กก็�รนัตไีดว้�่ลกูค�้ไดร้บัสนิค�้ดมีคีณุภ�พอย�่ง

ด.ญ. อภิสรา
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น.ส.วิไลลักษณ   โพธ์ิคีรี
หัวหนางาน
แผนกทรัพยากรบุคคล ฯ
กลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส

ประจําวันที่  1 ธันวาคม 25584 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ที่ปรึกษา  :  นายวิน วิริยประไพกิจ ,  นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา  :  บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) ,  บจก.บางสะพานสัมพันธ ,
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
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และเพื่อสงเสริมใหองคกรมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ครอบคลุมดานผลประกอบการ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เมื่อตนเดือน
พฤศจิกายนที่ผานมา ณ หองประชุมธราดล 
ทาเรือประจวบ ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประ
จวบฯ โดยมีนายอุดม สดใส กรรมการผูจัดการ 
บจก.ไลน ทรานสปอรต นําทีมผูบริหารและ
พนักงาน กวา 40 คน เขารวมอบรม
  และในการอบรมดงักลาวฯ ไดรบัเกยีรตจิาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญนางสาวทิพวรรณ สมิท-
ธินันต จากบริษัท ไอเอสโอ สมารทโปร จํากัด 
มารวมใหความรู เพื่อเปนการเพิ่มองคความรู
และพฒันาศกัยภาพใหกบัเหลาพนกังานผูเขาฝก
อบรมมีความรูความเขาใจในแนวคิด  หลักการ
และเนื้อหาขอกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สูการนํามา
ปฎิบัติจริงในการดําเนินงานขอกลุมธุรกิจสหวิริยา
โลจิสติกส ปจจุบัน
  ดานความคิดเห็นสวนหนึ่งจากผูเขารวม
อบรม

  “รูสึกดีใจที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ทําใหมั่นใจในตัว
องคกร และไดรับความรูจากการเขารวมอบรมที่

อดัแนนไปดวยสาระความรู และคดิวามปีระโยชน
มากสาํหรบัคณะทาํงานฯ จะไดนาํความรูมาปรบั
ใชในการจัดทําระบบ ISO 9001 :2015 และคิดวา
เปนระบบทีม่คีวามทนัสมยัและมมีาตรฐานสากล
จะชวยใหการทาํงานมแีบบแผน เพือ่กาวไปสูการ
ทํางานที่เปนระบบมากขึ้น 

  “กิจกรรมอบรมดังกลาวฯ ถือเปนความ

รวมมือทั้งจากพนักงานและผูบริหารที่ตองการ

พัฒนาระบบบริหารในหลายสวนๆ ใหอยูใน

ระบบ ISO ที่ไดมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ 

จากเดิมบริษัทในกลุมสหวิริยาโลจิสติกส ไดรับ

มาตรฐาน ISO : 9001 :2008 และ OHSAS18001 

:2007 อยูแลว เมือ่มกีารปรบัระบบ ISO 9001:2015 

และกฎหมายประกาศใชระบบใหมไปเมื่อชวง

ปลายเดือนกันยายนที่ผานมา ในฐานะคณะทํา

งานฯ เราตองเขาใจกระบวนการและนําความรู

จากการอบรมไปประยุกตใช เพื่อเตรียมรับความ

เปลี่ยนแปลงของขอกําหนดดังกลาว ในการ

บริหารงานใหมีคุณภาพ ซึ่งขอกําหนดใหมเนน

กระบวนการทาํงาน(Flow Process Chart) มากกวา

เอกสาร และเนนการมีสวนรวมของพนักงานใน

การรบัผดิชอบหนาทีแ่ละทกุกระบวนการของการ

ดาํเนนิรวมกนัเปนทมี และทาํความเขาใจกบั ISO 

9001:2015 ถึงขอกําหนดตางๆ เพิ่มเติม เพื่อจะ

ไดเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลองกับ

ระบบการจัดการคุณภาพขององคกรและนําไป

ปรับใชใหเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

การควบคุมและบริหารงานใหมีคุณภาพตอไป”

นายทนง  หลวงราช
คณะทํางานประสานงาน
แผนกความปลอดภัย
บจก.สหวิริยาโลจิสติกส

ประมวลภาพ

บจก.ไลน ทรานสปอรต - กลุมสหวิริยาโลจิสติกส 
ตรวจสารเสพติด  พนักงานขับรถขนสงสินคา  (สายสั้น - สายยาว)  มั่นใจไรสารเสพติด  100 %

  เม่ือชวงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนท่ีผานมา หนวยงาน
ภาครัฐ ประจําพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นําโดย นาย
อดุมสทิธิ ์จนัทรเรอืง ปลดัอาวโุสอาํเภอบางสะพาน พรอมดวย
ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง ทีมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ 6 และหนวยทหารหมวดรักษาความสงบท่ี 2 ชุดปฎิบัติการ
ที่ 3 (ศร.พัน 1 คายธนะรัตช) ดําเนิน 
“โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดในสถานประกอบการ”
เพื่อสรางความไววางใจในสถาน-
ประกอบการ ตามโครงการโรงงานสขีาว 
ดวยการสุมตรวจปสสาวะพนกังานขบัรถ
ขนสงสนิคา  (สายสัน้ - สายยาว)  เพือ่หา
สารเสพติดในรางกายของพนักงานขับรถ
บจก.ไลน ทรานสปอรต โดยเขาตรวจ

พนักงานกวา 300 คน  ซึง่สรปุผลออกมา คือไมพบสารเสพติดใน
พนักงานขับรถ หรือสารแอมเฟตามีนในปสสาวะ 100 % ยืนยัน
ใหเห็นถึงความมุงม่ัน ต้ังใจใหบริการที่ดีสูลูกคา ย้ํามาตรฐาน
สถานประกอบการไรสารเสพติด 
  โดยที่ผานมา บจก.ไลน ทรานสปอรต-กลุมสหวิริยา                

โลจิสติกส ไดใหความรวมมือและดําเนินงานรวมกับคณะ
กรรมการมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ (มยส.) อ.บางสะพาน มาอยางตอเนื่อง
ทุกป  และไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกภาคสวน  และ
บริษัทเอง  ก็มีแผนการสุมตรวจเปนประจําทุก  3  เดือนใน  1  ป

เพื่อเปนการปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น ปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุและเพื่อ
สุขภาพ ความพรอม
ในการทํางานของ
พนักงาน ซึ่ ง  ไลน  
ทรานสปอรต ใหความ
สําคัญในเร่ืองนี้เปน
อยางมาก 
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