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แนวปฏิบัติตานคอรรัปช่ันชัด
CAC รับรองSSI  เปนแนวรวม
มั่นใจคุณภาพ
สมอ.ตอมอก.
หองปฏบิตักิาร
บ.เวสทโคสท
WCE เนนมาตรฐานงานบริการ
วิศวกรรม  ไดรับรองการตออายุ
ใบรับรองมาตราฐานหองปฏิบัติ-
การสอบเครื่องมือวัดมาตรฐาน 
มอก.17025-2548 จากสาํนกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(สมอ.) โดยมีขอบขายการรับรอง
ดานมิติ (Dimension) ดานอุณหภูมิ
(Temperature) ดานความดัน 
(Pressure) เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ัน
ใหกับผูมารับบริการทั้งภายใน
และภายนอก      อานตอ น.3

ปนแรง-ทรพัยากรพัฒนาชมุชน
พนกังานกลุมSSIลยุ3งานอาสา
บริษัทในกลุมเอสเอสไอเดินหนางานจิต
สาธารณะ จัดกิจกรรมจิตอาสา2559 เพื่อ
กระตุนจิตใจสาธารณะของพนักงาน รวม
ทําประโยชนใหกับชุมชน สังคม ทาเรือ
ประจวบประเดิมระดมส่ือการเรียนรูมอบ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดานTCRSSทาสี

พัฒนาโรงเรียนวัดนาผักขวง ในขณะที่
พนักงานSSIอาสาชวยซอมแปลงเกษตร
โรงเรียนที่เสียหายจากพายุ พรอมตั้งเปา
กิจกรรมจิตอาสา 15 กิจกรรม
      ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา เพื่อเปนการสงเสริม       อานตอ น.4

เอสเอสไอย้ําชัดตอตานคอรรัปช่ัน
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
(The  Private  Sector  Collective
Action Coalition Against Cor-
ruption หรอื CAC) ใหการรบัรอง
เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
หลังผานกระบวนการประเมิน
ตนเองวามีนโยบายและมีแนว
ปฏิบัติ รวมถึงมาตรการตางๆ เพื่อ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นครบ
ถวนตามเกณฑที่กําหนด  โดยมี
อายุ 3 ป ทั้งนี้ มีบริษัทไดรับการ
รับรอง จํานวน 19 บริษัท

     ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงาน ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ เมื่อวันที่ 14 
พ.ย. 2556           อานตอ น.2

เอสเอสไอรวมมือชุมชนบานกรูด  
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อปลูกผัก   
ไฮโดรโปนิกสนํารอง สรางรายได
ใหกับคนในชุมชน สงเสริมการ
มีสุขภาพแข็งแรงจากการกินผัก 

ปลอดสารพิษ โดยการเปนสมาชิก
ลงหุนสวน พรอมกับรวมดําเนิน
งาน ดานเอสเอสไอชวยเปนพี่เลี้ยง 
รวมจัดทําโรงเรือน และอบรมเรื่อง
การปลูก เปดขายผักแลวสองล็อตมี     

รายไดเขากลุม 5,000 บาท
  นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการ
สวนชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ 
กลาววา          อานตอ น.2

SSI ผลกัดนัสําเร็จวสิาหกจิชุมชนบานกรดู
กลุมผักไฮโดรสองรอบแรกรายไดคร่ึงหม่ืน

     

แผนดําเนินงานระยะสั้นเอสเอสไอ
กับความกังวลของพนักงาน เรื่องการลดอัตราจาง

และสวัสดิการ

     บทความ

อานตอ น.4

โดย...นายยงยุทธ  มลิทอง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ และสํานักทรัพยากรบุคคลกลุม

1. รวมลงนามประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
 การทุจริต
2. มีแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการกาํกบัดแูลเพือ่ควบคมุปองกนัและตดิตามความเสีย่งจากการ
 ทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
 - การกําหนดนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
  ทุจริตคอรรัปชั่น
 - การส่ือสารนโยบายและระเบียบรวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต
  คอรรัปชั่น
 - การฝกอบรม
 - การขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ
 - การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
3. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการ
 ทุจริตคอรรัปชั่น
 - มีชองทางเพื่อรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
 - การตรวจสอบภายในที่ดี
4. ประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น โดยตองไดรับการสอบทาน
 จากผูสอบบัญชีภายนอก พรอมสงเอกสารหลักฐานเพื่อขอการรับรอง 
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ต้านคอร์รัปชั่น     ต่อจากหน้า 1

มีมติอนุมัติให้เอสเอสไอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ   
ตอ่ตา้นการทจุรติ และนำาบรษิทัเขา้สูก่ระบวนการ
รบัรองเปน็สมาชกิโครงการแนวรว่มปฏบิตัฯิ  โดย
เอสเอสไอได้ส่งคำาประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทไปยังสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (The 
Private Sector Collective Action Coalition Against  
Corruption หรือ CAC) และได้รับหนังสือแจ้งตอบ
รับการเข้าร่วมโครงการในปีเดียวกัน พร้อมกันนี้
เอสเอสไอได้มีการจัดทำานโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ของบรษิทั รวมถงึแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง
สำาหรับผู้บริหารและพนักงานสามารถนำาไปปฏิบัติ
และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่อง
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยได้
มีการประกาศใช้เมื่อปี 2557 ตามที่ได้มีการเสนอ
ข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น
  นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี 
เอสเอสไอ และเป็นประธานคณะทำางานดำาเนิน
การขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัท ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว 

“ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่  ขณะนีเ้อสเอสไอได้
รบัการรบัรองเปน็สมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติแลว้ โดยผา่น
การรับรองจาก คณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 22 
ม.ค. 2559 ทีผ่า่นมา ในการประชมุประจำาไตรมาส 
4/2558 หลังจากเอสเอสไอได้ผ่านกระบวนการ
ประเมินตนเองว่าบริษัทมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ
รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำาหนด 
การรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะ
กรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง 
  นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่น
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทโดยยึดหลักธรรมภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  และตระหนักดว่ีา
การทจุรติคอรร์ปัชัน่เปน็สิง่บัน่ทอนทำาลายองคก์ร
และสงัคมโดยรวม  ในป ี 2558  เอสเอสไอไดม้กีาร
ขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ันอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น  1. การทบทวน
นโยบายและระเบียบรวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่  2. การสือ่สาร
นโยบายและระเบียบรวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  3. การฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักใน
เร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเน่ือง
4. การแต่งตั้งคณะทำางานดำาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ 
บริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำานง
ของคณะกรรมการบรษิทัในการตอ่ตา้นการทจุรติ

คอร์รัปชั่น และให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำากับ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน  5. การประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น นอกจากนี้ บริษัทกำาหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกด้วย 
  ด้าน ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขานุการ      
คณะกรรมการ CAC เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CAC
ได้มีมติให้การรับรองบริษัทที่ผ่านกระบวนการ
ประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ CAC กำาหนดเพิ่มขึ้นอีก 19 บริษัท ทำาให้
จำานวนบรษิทัทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการ 
CAC เพิ่มขึ้นเป็น 152 บริษัท
  CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วม
ตามความสมัครใจ ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชน
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันกับโครงการ CAC แล้ว 548 บริษัท (เป็น
บริษัทจดทะเบียน 316 บริษัท) ในขณะที่จำานวน
บริษัทที่ผ่านการรับรองเพิ่มขึ้นเป็น 152 จาก 133 
ในการประชุมคณะกรรมการ CAC ครั้งที่แล้ว 
  “ถึงแม้ CAC จะมีการปรับกระบวนการ
รับรองให้มีความเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่กลางปีที่
แล้ว แต่จำานวนของบริษัทที่ผ่านการรับรองใน  
รอบน้ี ยังเพ่ิมข้ึนถึงเกือบเท่าตัว (เป็น 19 บริษัท จาก
11 บริษัทในไตรมาสก่อนหน้า) แสดงให้เห็นว่า
ภาคเอกชนสนใจและใหค้วามสำาคญัตอ่การสร้าง
กลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี” ดร. บัณฑิต กล่าว
  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทางคณะ
กรรมการ CAC ได้เพิ่มข้อกำาหนดเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับกระบวนการรับรองบริษัทที่ผ่าน
การประเมนิตนเองวา่มนีโยบายและมแีนวปฏบิตัิ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ CAC กำาหนด โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เป็นที่ยอมรับในภาคเอกชน 8 ท่านมาร่วมทำา
หนา้ทีค่ณะกรรมการพจิารณารบัรอง (Certification
Committee) และได้เพิ่มข้อกำาหนดให้บริษัท         
จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการขอการรับรอง รวมถึงได้กำาหนด
กรอบเวลาให้บริษัทที่ยื่นประกาศเจตนารมณ์
ต้องมีการดำาเนินการให้ผ่านการรับรองภายใน 
18 เดือน และเมื่อผ่านการรับรองครบสามปีแล้ว  
ต้องยื่นขอรับรองใหม่ (Re-certification)
  ทั้งนี้  โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดำาเนินการ
โดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำา อันได้แก่ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาต ิสมาคมบรษิทั
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทนุไทย  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำาเนินโครงการ
จาก Center for International Private Enterprise 
(CIPE) โครงการดงักลา่วจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

วิสาหกิจชุมชน     ต่อจากหน้า 1 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social 
Responsibility) ถือเป็นอีกบทบาทสำาคัญอันหนึ่งของ
เอสเอสไอ ท่ีได้มุ่งม่ันทุ่มเทการดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะในพื้นที่บางสะพาน เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืพรอ้มกบัสง่เสรมิสขุภาพอนามยัของคนในพืน้ที่
รอบโรงงาน ล่าสุดเอสเอสไอได้มีการผลัดดันจัดตั้ง
กลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนบ้านกรูด” เพื่อดำาเนินการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ สำาหรับจำาหน่ายและ
บริโภค เกิดขึ้น โดยเอสเอสไอได้ดำาเนินงานศึกษาถึง
ความต้องการของชุมชน และปัจจัยสำาคัญได้ที่จะ
ทำาให้โครงการประสบความสำาเร็จ พร้อมกับเข้าร่วม
ประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เช่น 
การระดมทุน การถือหุ้น การจัดตั้งกลุ่มฯ รูปแบบการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อโครงการและทีมงาน  นอก
จากนี้ได้มีการจัดทำาประชาคมหมู่บ้านเพื่อยอมรับ    
โครงการฯ โดยมตทิีป่ระชมุเหน็ชอบเขา้รว่มโครงการฯ 
  นายสมบัติ กล่าวว่า ได้มีการรับสมัครสมาชิก 
โดยขั้นต้นมีผู้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม จำานวน 33 คน มี
การคดัเลอืกคณะกรรมการกลุม่ทีม่าจากสมาชกิ เพือ่
บรหิารโครงการ มกีารระดมหุน้ สมาชกิ 1 คน สามารถ
ถือหุ้นได้ไม่เกิน 5 หุ้นๆ ละ 200 บาท โดยปัจจุบันมีหุ้น
จำานวนท้ังส้ิน 45 หุ้น รวมมูลค่า 9,000 บาท เงินดังกล่าว
จะนำาไปบริหารจัดการโครงการต่อไป 
  สำาหรับกิจกรรมกลุ่มที่ได้ดำาเนินการผ่านมา 
ได้แก่ การคัดเลือกสถานที่ดำาเนินกิจกรรม โดยมติที่
ประชุมกลุ่มได้คัดเลือกพื้นที่สาธารณะริมทางรถไฟ
บ้านกรูดเป็นสถานที่การก่อสร้างโรงเรือน เนื่องจาก 
มีระบบนำ้าและไฟฟ้าที่สะดวก โดยกลุ่มได้ดำาเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม และนำาทีมช่างอาสา 
จากเอสเอสไอ ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ก่อสร้างโรงเรือน 
ตดิตัง้ระบบไฟฟา้ และตดิตัง้แปลงผักเปน็ทีเ่รียบรอ้ย
แล้ว นอกจากนี้ได้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติจริง 
ให้กับสมาชิก เช่น การเพาะเมล็ดผัก การดูแลรักษา 
และการจัดการแปลงผัก
  กลุม่วสิาหกจิชมุชนบา้นกรดูไดจ้ดัทำาโครงสรา้ง
การบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ  ได้แก่ ฝ่าย
การผลิต ฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชี/การเงิน และฝ่าย
เลขานุการ โดยมีรายละเอียดในบทบาทหน้าที่ดังนี้

• ฝ่ายการผลิตมีหน้าที่ในการวางแผนการปลูก 
การดูแล และร่วมวางแผนกับฝ่ายการตลาดในการ
จำาหน่าย
• ฝา่ยการตลาด มหีนา้ทีใ่นการจำาหนา่ยผกั หากลุม่
ลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่
• ฝ่ายบญัชี/การเงิน มหีนา้ทีใ่นเรือ่งรายรบั รายจ่าย
เงินของกลุ่ม และจัดทำาบัญชีที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
• ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ในการจัดทำาบันทึกการ
ประชุม ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และธุรการ
  ปจัจบุนั กลุม่วสิาหกจิชมุชนบา้นกรดู ไดด้ำาเนนิ
กิจกรรมปลูกผักได้แล้วจำานวน 1 รุ่น มียอดการจำาหน่าย
2 รอบ จำานวนทั้งสิ้น 4,455 บาท และเริ่มปลูกในรุ่น

ที่ 2 แล้ว นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการนำาผลิตภัณฑ์
มาแปรรูปเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่ง เน้น
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น มี
การจัดทำากฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่ชัดเจน และใน
อนาคตจะจัดทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ 
ได้มาศึกษาดูงาน ต่อไป 
  ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า เอส-
เอสไอไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำาคญัในการมสีว่นรว่มของ
ชุมชนที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น 
และเพื่อหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ 
จากการใชส้ารเคมกีำาจดัศตัรพูชื รวมทัง้เชือ้โรคตา่งๆ
ที่ปนเปื้อนมากับการปลูกพืชบนดิน โดยการบริโภค 
ผักปลอดสารพิษ  ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอด

สารพิษมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การปลูกผักแบบเกษตร
อินทรีย์ การปลูกผักในโรงเรือน การปลูกผักไร้ดิน 
(Hydroponics) แตก่ารปลกูพชืบนดนิมกัม ีปญัหาเกีย่ว
กับโรค และแมลงในดิน เพราะมีการเจริญเติบโตช้า
และออ่นแอทำาใหโ้รคและแมลงเขา้ทำาลายไดง้า่ย รวม
ทัง้การจดัการปุย๋และระบบนำา้ทำาไดอ้ยาก เพราะการ
ดดูซบัของดนิ ความเปน็กรด-ดา่ง และสภาพแวดลอ้ม
ที่มีผลต่อการนำาธาตุอาหารที่อยู่ในดินไปใช้ ทำาให้
พืชที่ปลูกบนดินเจริญเติบโตได้ไม่เต็มศักยภาพตาม
พันธุกรรม ของพืชนั้นๆ ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
หรอืการปลกูพชืไรด้นินัน้เปน็การปลกูพชืทีเ่รยีนแบบ
ธรรมชาติ โดยการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร 

(Hydroponics) หรือ ปลูกลงในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินซึ่ง 
อาศัยหลักการที่ว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารที่จำาเป็น
ต่อการเจริญเติบโตผ่านระบบรากพืชพร้อมกับได้รับ 
ออกซิเจน และแสงแดดเพียงพอต่อการเจริญเติบโต  ทำาให้
พชืทีป่ลกูแบบไมใ่ชด้นิมกีารเจรญิเตบิโตเตม็ทีเ่พราะ
สามารถใชส้ารละลายธาตอุาหารและนำา้ทีไ่ดร้บัอยา่ง
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ดงันัน้ การปลกูพชืแบบไมใ่ชด้นิ
จึงเป็นแนวทางเลือกใหม่ท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกรูด
ให้ความสนใจ ท่ีจะทำาโครงการ ฯ เพ่ือลดการใช้สารเคมี
กำาจดัศตัรพูชื เพิม่ประสทิธภิาพการใชปุ้ย๋และระบบนำา้ 
ประหยดัแรงงาน ทำาใหเ้กษตรกรสามารถปลกูผกัแบบ
ไม่ใช้ดินที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคและเหลือจำาหน่าย
ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

  บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการยุวเกษตรอินทรียป์ลูก
พืชไร้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ตั้งแต่ปี 2555 มีโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้านมรสวบ โรงเรียน
วัดห้วยทรายขาว และโรงเรียนบ้านสวนหลวง ซึ่ง
นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ  
ผ่านโครงการอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือจากการ
บริโภคจำาหน่ายให้กับชุมชน ทำาให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีรายได้เสริมในช่วงระหว่างเรียน
  นายสมพร ปานศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3   
บ้านกรูด ต.ธงชัย และที่ปรึกษากลุ่ม กล่าวว่า ขอ
ขอบคุณทีมชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ ท่ีเข้ามาสนับสนุน
กลุ่มตั้งแต่เริ่มแรก เข้ามาร่วมประชุมกับหมู่บ้านเพื่อ
ชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ เขา้มารว่มจดัตัง้กลุม่ รว่ม
เปน็พีเ่ลีย้ง และเปน็ทีป่รกึษาใหแ้กก่ลุม่ หากชมุชนทำา
กันเองตามลำาพังคงไม่สามารถมาถึงจุดน้ีได้ ประโยชน์
ทีไ่ดจ้ากโครงการทีเ่หน็ชดัเจน คอื ชาวบา้นในหมูบ่า้น
ไดบ้รโิภคผกัปลอดภยัจากสารพษิ ชาวบา้นรูจ้กัการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นมีการ
ระดมหุน้ มกีารบรหิารจดัการกลุม่โดยคณะกรรรมการ
ฝา่ยตา่ง ๆ  อยา่งชดัเจน ซึง่ขณะนีถ้อืวา่เปน็จดุเริม่ตน้
ทีด่ ีสำาหรบักจิกรรมปลกูผกัเหน็ผลชดัเจน ผกัสวยงาม
มาก ในอนาคตอนัใกลท้างกลุม่ฯ และชมุชนมแีนวคดิ
ในการทีจ่ะขยายโครงการฯ เนือ่งจากมผีูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ต้องการผักปลอดสารพิษ
เป็นจำานวนมาก โดยจะระดมเงินทุนจากคนในชุมชน 
และจากหน่วยงานอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน และยังคง
ให้บริษัทฯ ช่วยเป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาต่อไป
  เอสเอสไอ ยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)โดยผ่านกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยเน้นความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการ 
ดำาเนินกิจกรรม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่รอด 
มกีจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื เนน้ความพอเพยีง
เป็นหลัก แล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจต่อไป
ซึ่งแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป คือการสร้าง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผ่านกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยทีมชุมชนสัมพันธ์ จะเข้าไป
พัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจให้แก่สมาชิกลุ่ม  เพ่ือรองรับ
ในการขยายกิจกรรมโครงการต่อไป ในอนาคต

SSI p.2.indd   1 2/28/2559 BE   22:10



ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  2559 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

มั่นใจคุณภาพ      ต่อจากหน้า 1

  นายกิตติศักดิ์  มาพะเนาว์ กรรมการ            
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
หรือ WCE เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก            
เอสเอสไอ” ว่า “เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตร-
ฐาน มอก.17025-2548 อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่
ไว้วางใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการงาน WEC จึงได้
มีการดำาเนินการขอต่อใบรับรองห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมขึ้น
  โดยมีขอบข่ายในการขอรับรองด้านมิติ 
(Dimension) ด้านอุณหภูมิ (Temperature) ด้าน
ความดัน (Pressure) กับทางสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยการขอต่อ
ใบรบัรองดงักลา่ว สำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรมไดส้ง่คณะกรรมการเขา้ทำาการตรวจ
สอบระบบ ไมว่า่จะเปน็ระบบการบรหิารงาน การ
ควบคุมเอกสาร การให้บริการลูกค้า การควบคุม
บันทึก การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การ
ทบทวนการบริหาร เป็นต้น
  ซึ่งผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ มี
ความเหน็วา่ใหก้ารรบัรองและตอ่ใบรบัรองระบบ
มอก.17025-2548 เลขที่ใบรับรอง 15C028/0187   
ให้แก่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
  ทัง้นี ้มาตรฐาน มอก.17025-2548 ใชส้ำาหรบั
ควบคมุคณุภาพหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบ
เทียบ ซึ่งสามารถอ้างอิงผลการสอบเทียบกับ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้การรับรองระบบ 
มอก. 17025-2548 หรอืภายใตส้ถาบนัมาตรวทิยา        
แห่งชาติ โดยต้องมีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และจาก
หน่วยงานภายนอก (External Audit) อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
  นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า บริษัท เวสท์โคสท์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE เป็นผู้ให้บริการ
ด้านวิศวกรรมการจัดการงานซ่อมบำารุงโรงงาน

      ฅนเหล็กสนับสนุนบ้านเด็กอ่อนพญาไท  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ 
ผู้จัดการทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนองค์กรร่วมจัด กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅน
เหลก็มนิมิาราธอน 2558” (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, SUS, NSGT และ JSGT) มอบเงนิรายได้
จากการจดักจิกรรมแกส่ถานสงเคราะหบ์า้นเดก็ออ่นพญาไท เพือ่สมทบทนุชว่ยเหลอืเยาวชน
ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ โดยมีนางสาวฉวีวรรณ คุ้มประวัติ นักพัฒนาสังคม 
เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

X

        เอสเอสไอ ส่งเสริมสุขอนามัยเยาวชนบางสะพาน    บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มอบนำ้ายาล้างมืออเนกประสงค์ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ให้แก่โรงเรียน
ในเขตอำาเภอบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรม “สองมือน้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค” เพื่อ
สนบัสนนุใหน้กัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา มคีวามตระหนกัและใสใ่จดแูลสขุภาพอนามยัทีด่ี

X

อุตสาหกรรมงานออกแบบผลิตเครื่องจักรชิ้น
ส่วนเครื่องจักรกลงานขึ้นรูปประกอบโครงสร้าง
โลหะ รวมถึงการให้บริการด้านการออกแบบ
วิศวกรรมการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร การ
ได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานในครั้งนี้นับ
เป็นโอกาสดีของเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งในการ
ต่อยอดศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการ
ดำาเนินงานประเภทอุตสาหกรรมรวมท้ังเปิดโอกาส
ใหไ้ดข้ยายธรุกจิงานดา้นการสอบเทยีบเครือ่งมอื
วัดอุตสาหกรรมอันจะนำาไปสู่การก้าวไปอีกขั้น   
ในธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมในระดบัโลก
ดังสโลแกน “We Engineer Your Success”

            พนักงาน
เอสเอสไอรวมใจ
บ ริ จ า ค เ ส ต็ ม
เซลล์

ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท  สหวิริยาสตีล-

อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

หรือ “เอสเอสไอ” ร่วม

บ ริ จ า ค โ ล หิ ต  แ ล ะ

เ ส ต็ ม เ ซ ล ล์  ใ ห้ กั บ

สภากาชาดไทยเพื่อ

ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป่ ว ย ที่

ต้องการโลหิตในโรง

พยาบาล ท่ามกลาง

ภาวะวิกฤตขาดแคลน

โลหติ เนือ่งจากจำานวน

ผู้บริจาคลดลง ณ ศูนย์

บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เมื่อ

เร็วๆ นี้

X
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25594 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา
วงษ์วานิช  ,  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางสาวเคลือวัลย์  ช้างเผือก  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
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

พัฒนาชุมชน        ต่อจากหน้า 1

วฒันธรรมจติอาสาใหก้บัพนกังานกลุม่เอสเอสไอ
และปลกูฝงัใหท้กุคนรูจ้กัการเสยีสละเวลาในการ
ทำาประโยชนใ์หแ้กส่งัคมตามความสามารถทีต่นมี
ในปี 2559 บริษัทภายใต้กลุ่มเอสเอสไอได้มีการ
เดินหน้าทำากิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC ได้ร่วมกับ
ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือ
ภาคท่ี 1 จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม
“มอบรัก”  ให้น้อง
บนดอยสูง ปี 4 ด้วย
การนำาพนักงานจิต
อาสาเดินทางไปมอบ
สือ่การเรยีนรู ้อปุกรณ์
การเรียน อุปกรณ์
กีฬา ให้แก่นักเรียน
ในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีพลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล 
ผูบ้ญัชาการทพัเรอืภาคที ่1 และผูอ้ำานวยการศนูย์
ไทยอาสาปอ้งกนัชาตใินทะเล เขตทพัเรอืภาคที ่1 
เป็นประธาน
  นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด หรือ PPC กล่าวว่า 
โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ 1 โดยเชิญ
เราเข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และอุปกรณ์กีฬา ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ทางบริษัท
ได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทางไปมอบอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้าน
กองบอด อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

  ท่าเรือประจวบตระหนักถึงความสำาคัญ
ของคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้ง
ตอ้งการทีจ่ะแบง่ปนั และตอบแทนสิง่ดีๆ  เพือ่เปน็
สาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทางหนึ่ง
เราเลง็เหน็ถงึความตัง้ใจและจรงิใจของพนกังาน
ทุกคน ที่อาสาร่วมมือเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
สงัคมในการจดัชดุอปุกรณก์ารเรยีนการสอน และ
ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
  นางสาวณัฏฐพร  อ่อนมา หัวหน้าแผนก
บัญชี ฝ่ายบัญชี และการเงิน  PPC กล่าวว่า รู้สึก
ดใีจทีไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรม CSR ในครัง้นีแ้ละถอืเปน็

ครัง้แรกทีไ่ดร้ว่มกจิกรรม CSR ถงึบนดอยทีอ่ำาเภอ
แมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่ดว้ยระยะทางทีค่อ่นขา้ง
ไกลและแสนลำาบาก กว่าจะถึงศูนย์การเรียนรู้
ชมุชนชาวไทยภเูขา “แมฟ่า้หลวง” บา้นกองบอด 
ทำาใหเ้ขา้ใจถงึคำาวา่ ถิน่ทรุกนัดาร แตเ่มือ่ถงึหมาย
แลว้ไดเ้หน็เดก็เลก็และชาวบา้นบนดอยทีอ่อกมา
ต้อนรับ และมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงความดีใจ
ที่ได้เห็นเราและสิ่งของต่างๆที่เราจะมอบให้นั้น 
ทำาใหเ้ราภมูใิจและอิม่เอมใจมาก เลยอยากสง่ตอ่
ความรูส้กึดีๆ  เหลา่นีใ้หท้กุคนและอยากใหท้กุคน
ไดม้าสมัผสัและมโีอกาสรว่มกจิกรรม CSR แบบนี้
ในครั้งต่อไปเพื่อแบ่งปันความสุข
  ด้านบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด 
(มหาชน) หรือ TCRSS ได้มีการจัดกิจกรรมจิต

อาสาเช่นเดียวกัน โดยได้ร่วมกับพนักงานจิต
อาสาจำานวน 50 คน ช่วยกันพัฒนาทาสีอาคาร
เรยีนและหอ้งนำา้ โรงเรยีนวดันาผกัขวง ต.กำาเนดิ-
นพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชน
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งเป็นการสร้าง
จติสำานกึทีด่ขีองพนกังานในการทำาประโยชน ์และ
ร่วมพัฒนาชุมชน
  นายอานนท์ นุ่มไทย พนักงาน TCRSS 
ให้สัมภาษณ์ว่า การที่บริษัทฯได้พัฒนาไปพร้อม
กับชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน สร้าง
จิตสำานึกที่ดีของพนักงานในการทำาประโยชน์ให้
แก่ส่วนรวม และเป็นการพัฒนาชุมชนไปพร้อม
กับบริษัทฯ และการที่บริษัทฯไปทำาจิตอาสาที่
โรงเรียนยังเป็นการปลูกจิตสำานึกที่ดีให้แก่เด็ก
นักเรียนทางอ้อม ในเรื่องการช่วยเหลือสังคม
  นางสาวศิวพร จำาปา พนักงาน TCRSS 
กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและยินดีมากที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรม TCR จติอาสา โดยสว่นตวัคดิวา่กจิกรรม
นี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง
โรงงาน  สง่ผลใหโ้รงงานสามารถอยูร่ว่มกบัชมุชน

ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 
  ส่วนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ พนักงานโรงงานเอส-   
เอสไอบางสะพาน พนักงานได้รวมกลุ่มกันช่วย
ซอ่มแซมแปลงเกษตรโรงเรยีนบา้นมรสวบ ทีพ่ายุ
พัดต้นไม้ล้มใส่แปลงจนเสียหายให้กลับมาใช้ปลูก
ใหม่ได้อีกครั้ง ในขณะที่สำานักงานกรุงเทพฯ จัด
กจิกรรมเอสเอสไออาสาทาสผีนงัอาคารสำานกังาน
ชั้น 3 โดยมีพนักงานอาสาเข้าร่วมจำานวน 20 คน 
ซึ่งผลงานทาสีที่ได้เป็นไปอย่างสวยงาม 

         นายผดุงศักด์ิ  ปราณ-
อุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป 
สำานักประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ 
กลา่วกบัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅน
เหลก็เอสเอสไอ” วา่ บรษิทั
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสังคม
และชุมชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
บนหลักพ้ืนฐานสามประการ คือความคิดสร้างสรรค์
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพ
ของการดำาเนินการ  ในปีนี้  เอสเอสไอได้ตั้งเป้า
การดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาทั้งสิ้นจำานวน 15 
กิจกรรม ซึ่งยังไม่นับรวมกิจกรรม CSR ด้านอื่นๆ 
เช่น  การศึกษา  การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  การส่งเสริม
อาชพีและพฒันารายได ้และการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตที่ดี เอสเอสไอมีเจตจำานงแน่วแน่ของการ
เปน็พลเมอืงทีด่แีละไดร้บัความไวว้างใจจากชาว
บางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยมุ่งหวังที่จะ
สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัชมุชนและสงัคมในการ
ดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

     แผนดำ�เนินง�นระยะสั้นเอสเอสไอ
กับคว�มกังวลของพนักง�น เรื่องก�รลดอัตร�จ�้ง

และสวัสดิก�ร

     บทความ ต่อจาก น.1

	 	 นับเป็นเวลากว่า 4 เดือนแล้วที่บริษัท       
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ    
เอสเอสไอ ได้ยื่นคำาร้องขอฟื้นฟูกิจการกับทาง
ศาลฯ และขอให้บริษัทในฐานะลูกหนี้เป็น           
ผู้ทำาแผน และปัจจุบันเราอยู่ขั้นตอนที่ศาลนัด
พิจารณาคำาขอฟื้นฟูกิจการและคำาขอให้บริษัท
เป็นผู้ทำาแผน โดยนัดวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา 
ทัง้นีศ้าลไดไ้ตส่วนคำารอ้งเสรจ็สิน้แลว้ และศาล
ได้กำาหนดนัดฟังคำาสั่งการขอฟื้นฟูกิจการของ 
บริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
  ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ซึ่งถือเป็นภาวะ
วิกฤติขององค์กร บริษัทได้ดำาเนินงานตามแผน
ระยะสั้นเพื่อให้บริษัทฯสามารถอยู่รอดดำาเนิน
ธรุกจิตอ่ไปและพยายามสรา้งโอกาสใหม่ๆ  ดา้น
การสื่อสาร ด้านการค้า การลดต้นทุน ด้านการ
จัดการทรัพยากรบุคล และการฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารให้พนักงาน  
ทุกคนทราบความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

  กุญแจสำาคัญในการดำาเนินงานตามแผน
ดังกล่าวคือ “การลดต้นทุน” 
  แนน่อนวา่การทีบ่รษิทัตดัสนิใจลดตน้ทนุ
อย่างรวดเร็วนั้นเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน 
  ดา้นหนึง่  คอื  ทำาใหอ้งคก์รของเราอยูร่อด
มาจนถึงวันน้ี ตามตัวเลขท่ีท่านกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ได้ชี้แจงต่อกลุ่มผู้บริหารในงานนำาเสนอ
แผนงานประจำาปีในเดือนมกราคมที่ผ่านมา 
“ในปี 2559 นี้เราจะมีต้นทุนที่ตำ่าที่สุดในรอบ 14 
ปี ทำาให้เรามีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
มาก และสามารถอยูร่อดไดแ้มใ้นภาวะปรมิาณ
การขายตำ่าอย่างปัจจุบัน” และที่สำาคัญมันเกิด
จากความรว่มมอืสนบัสนนุของพนกังานทกุคน
  แต่อีกด้านหนึ่ง ก็ได้สร้างความเจ็บปวด
สำาหรบัพวกเราเชน่กนั การดำาเนนิการปรบัโครง
สร้างการบริหารและโครงสร้างอัตรากำาลังเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน
และแผนการฟ้ืนฟูกิจการ ส่งผลให้พนักงานหลาย

ท่านไม่ได้อยู่ร่วมงานกับเรา ในขณะที่พนักงาน
ที่ยังอยู่ร่วมงานต่างต้องเสียสละทำางานภายใต้
ข้อจำากัดของการจัดการต้นทุนที่เข้มงวด 
  แม้ว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาอาจทำาให้
พนักงานรู้สึกว่า เสียขวัญและกำาลังใจไปบ้าง และ
สิทธิประโยชน์ยังถูกเลื่อนบางส่วน แต่ขอยำ้าว่า 
สิง่ทีเ่ราใหค้วามสำาคญัทีส่ดุ คอื ทำาอยา่งไรไมใ่ห้
เกิดผลกระทบทางตรงต่อการดำาเนินชีวิตปกติ
ของพนกังาน และครอบครวัของพนกังาน นัน่คอื
สามารถจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ     
ซึง่เปน็รายไดท้างตรงใหก้บัพนกังานไดท้กุเดอืน 
  มีพนักงานหลายท่านส่ือสารความกังวลใน
ประเด็นท่ีว่า บริษัทฯจะมีการลดจำานวนพนักงาน
อกีเพิม่เตมิ และปรบัลดสวสัดกิารหรอืไม ่ซึง่ตอ้ง
ขอขอบคุณและขอชื่นชมที่พนักงานได้สื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย ถือว่าเป็นการ
รว่มกนัแกป้ญัหาและหาแนวทางสือ่สาร จดัการ
ร่วมกัน
  คำาตอบก็คือ “บริษัทไม่มีนโยบายการ
ลดพนักงานเพิ่มเติม และ ลดสวัสดิการของ
พนักงานแต่อย่างใด” 
  จะเหน็ไดว้า่ ในสถานการณท์ีย่ากลำาบาก
ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มุ่งเน้น
การรกัษาการจา่ยทางตรงใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก ่
เงนิเดอืนและผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ
ให้จ่ายตามปกติ อย่างไรก็ดี การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินอย่างรุนแรง เราจำาเป็นต้องเลื่อน
เวลาการให้สวัสดิการและผลประโยชน์บาง
อย่างออกไป 

  ทัง้นี ้หากบรษิทัมสีภาพคลอ่งทางการเงนิ
ที่ดีขึ้นรวมถึงมีความพร้อม เราจะเร่งกลับมา
พิจารณาเรื่องนี้โดยเร็ว รวมถึงการดำาเนินการ 
อื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของพนักงาน
  มขีอ้มลูสถานการณข์องบรษิทัลา่สดุ จาก 
คณุวนิ วริยิประไพกจิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่วา่ 
“บริษัทมีต้นทุนที่ตำ่าลง สามารถซื้อวัตถุดิบมา
ผลติและขายสนิคา้โดยมสีว่นตา่งราคาวตัถดุบิ
และราคาขาย (Metal Spread) สงูขึน้ ทำาใหบ้รษิทั
สามารถชำาระหนีก้ารคา้ เงนิเดอืนและคา่ใชจ้า่ย
ปกติได้หมด รวมทั้งมีเงินสดสะสมเพิ่มขึ้นทุก
เดือน ทำาให้สถานะของบริษัทดีขึ้นและมั่นคง
พอสมควรในช่วงนี้”
  นัน่แสดงวา่ เรือ่งนีเ้ราเริม่เหน็สญัญาณใน
ทางบวก 
  ย้อนเวลากลับไปช่วงหลายเดือนที่ผ่าน 
เราเผชิญภาวะกดดันและความยากลำาบาก
ต่างๆ มากมาย แต่ในที่สุดด้วยความร่วมมือ 
ความทุ่มเทของพนักงาน ก็ทำาให้องค์กรของ
เราอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ ทำาให้เรารู้ว่า “คน” 
เป็นหนึ่งในอาวุธสำาคัญในการต่อสู้เพื่อพลิก
สถานการณ์ของเรา และเราต้องการความ      
ร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
  ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ความกังวล 
ผา่นการสือ่สารทีส่รา้งสรรคข์องพนกังาน กเ็ปน็
สิ่งที่สำาคัญที่สามารถนำามาใช้กำาหนดแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน

โดย...นายยงยุทธ  มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ และสำานักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
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ปที่  7   ฉบับที่  137   ประจําวันที่  1  มีนาคม  2559

ผลดิอกออกผลอยางตอเนือ่ง
ทุกปกับกิจกรรมมอบเงินปนผล
ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ ซึ่งปจจุบันมีการ
กอตั้งแลวถึง 18 ธนาคารใน 4 
ตําบลของอําเภอบางสะพาน 
ดวยความรวมมือกวา 7 ป  
ระหวางพี่นองชาวบางสะพาน
กับเครือสหวิริยา โดยชวงเดือน
มกราคม ถึงมีนาคมน้ี 15 ธนาคาร
ชุมชน  ไดทําการจัดสรรเงิน
ปนผลกวา 1.25 ลานบาท คืนสู
สมาชิก  1,890  คน  อยางทั่วถึง
นําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ีนอง
ชาวบางสะพาน ซ่ึงเครือสหวิริยา
ท่ีเปนหน่ึงในสมาชิกของธนาคาร
ชุมชน สงเงินปนผลที่ไดรับ
กลับคืนใหชุมชนเหมือนเชน
ทุกป :อานตอหนา 2

รวมภาพ

ปนผลประจําป ธนาคารชุมชน
อ.บางสะพาน 15 แหง สูสมาชิก 1,890 คน
          เครือสหวิริยาสมทบเงินฯ คืนกลับใหชุมชน

สุมตรวจสารเสพติดพนักงานไลน ทรานสปอรต
100% การันตีสถานประกอบการสีขาว

พนักงานมั่นใจ สงสินคาปลอดภัย ใสใจชุมชนเมื่อชวงปลายเดือนมกราคม-
กุมภาพันธที่ผานมา หนวยงาน
ภาครัฐและเครือขาย ประจํา
พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
รวมกับคณะทํางานฯ (มยส.) 
บจก.ไลน ทรานสปอรต กลุม
ธุรกิจขนสงสหวิริยาโลจิสติกส 
สุมตรวจสารเสพติดในพนักงาน
ขับรถขนสงสินคาและบริการ
             : อานตอหนา 2

บางสะพานสมัพนัธ ขบัเคลือ่นกจิกรรมสงัคมในองคกร

บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด
เร่ิมเปดดําเนินธุรกรรมกับสมาชิก
“รานพอดี” เดือนแรก หลังจาก
พนักงานในเครือสหวิริยาจาก
บริษัทตางๆ ใหการตอบรับเปน

ที่นาพอใจเขารวมเปนสมาชิก
กับรานพอดี เพ่ือรวมกันดูแล
คุณภาพชีวิตพี่นองพนักงาน
ในเครือสหวิริยา ผานการจัด
จําหนาย              : อานตอหนา 4

ผานโครงการ “รานพอด”ี เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองพนกังาน
เริม่สงมอบสนิคาอปุโภค - บรโิภค ราคาคณุภาพถงึมอืสมาชกิ

“ ความปลอดภัยมาเปนที่หนึ่ง ”
กับไลน ทรานสปอรต ยํ้ามาตรฐานนโยบายคุณภาพ 

ลดอุบัติเหตุลงเปน 0 บนทองถนน น.4

:อานตอหนา 3

แสดงความยินดีกับพนักงาน

ในโอกาสรับมอบของที่ระลึก จากการรวมงานกับบริษัทฯ ครบ 20 ป
สกูปพิเศษบจก.เหล็กแผนเคลือบไทย
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ประจำ�วันที่  1  มีน�คม  25592 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

สารเสพติด         ต่อจากหน้า 1

ผลการสุ่มตรวจไม่พบสารเสพติด ตอกยํ้า
มาตรฐานหน่วยงานสีขาวต่อเนื่อง ทั้งการ
ทํางาน และการให้บริการที่ดีขององค์กรและ
พนักงาน

  โดยหน่วยงานปลัดฝ่ายปกครองอําเภอ
บางสะพาน สนธิกําลัง
ทหาร และทีม จนท.
อาสาสมัครรักษาดิน
แดน อ.บางสะพาน 
พรอ้มดว้ยตวัแทนคณะ
กรรมการมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ 
(มยส.) จาก บจก.ไลน์ 
ท ร า น ส ป อ ร์ ต  แ ล ะ 
บจก.สหวริยิาโลจสิตกิส ์รว่มกนัจดักจิกรรมการ
สุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
และบริการ (สายสั้น-สายยาว) รวมถึงแผนก
ตา่งๆ ของบรษิทัฯ เพือ่หาสารเสพตดิในรา่งกาย
ของพนกังาน ภายใต ้“โครงการสุม่ตรวจหาสาร
เสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการ” 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 และได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานทุกภาคส่วน กว่า 300 คน ณ จุด
พกัรถสายยาว ไลน ์ทรานสปอรต์ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ เพื่อสร้างความไว้วางใจในสถาน
ประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งถือ
เป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุก

ปี และสรุปผลออกมา 
คือไม่พบสารเสพติดใน
พนักงานขับรถ หรือสาร
แอมเฟตามนีในปสัสาวะ 
100 % ยนืยนัถงึนโยบาย
คุณภาพ ด้วยความมุ่ง
มั่น ตั้งใจให้บริการที่ดีสู่
ลูกค้า ย้ํามาตรฐานสถาน

ประกอบการไร้สาร
เสพติด 
  ด้านนายทนง 
หลวงราช กล่าวใน
ฐานะคณะทํางานฯ 
มยส. ของ บจก.สห-
วิริยาโลจิสติกส์ ว่า 
“กิจกรรมดังกล่าว 
ได้ร่วมกับภาครัฐมา
ตลอดหลายปี  อีก
หนึ่ งด้านนโยบาย
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
เพื่อสร้างความวางใจกับลูกค้า และชุมชน และ 

ไลน์ ทรานสปอร์ต ก็มีแผนการสุ่มตรวจเป็น
ประจําทุก 3 เดือนใน 1 ปี เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและเพื่อสุขภาพ ความพร้อมในการ
ทาํงานของพนกังาน ซึง่บรษิทัฯ ใหค้วามสําคญั
ในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาได้รับ
ความรว่มมอืทัง้จากพนกังานและผูบ้รหิารดว้ย
ดีเสมอมา ขอบคุณทุกความร่วมมือครับ”

     และอีกหนึ่งตัวแทนคณะกรรมการ มยส. 
ของ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต นางประไพพร

คงทิพย์ กล่าวถึงความ
รู้สึกในนามคณะกรรม
การฯ ในการดาํเนนิการ
ตามโครงการ มยส. ว่า 
“ดีใจและภูมิใจมาก ที่
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
คณะกรรมการฯ ท่ีผ่าน
มา  ได้ร่วมทํางานกับ

หน่วยงานภาครัฐมาโดย
ตลอด และพนักงานทุก
คนก็ให้ความร่วมมือด้วยดี 
และจะตั้งใจทําหน้าที่ด้วย
ความมุ่งมั่น ช่วยภาครัฐ 
ควบคมุและปอ้งกนัยาเสพ
ติดในสถานประกอบการ 
เพื่อให้องค์กรของเราแห่ง
นี ้ปลอดสารเสพตดิ 100%” 
“โครงการสุ่มตรวจหาสาร
เสพติด เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานประกอบการ” เป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันถึง
การให้บริการที่มีมาตรฐาน ที่ส่งผลถึงความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของลกูคา้ บรษิทั 
และชุมชน
  กลุม่ธรุกจิขนสง่สหวริยิาโลจสิตกิส ์ขอรว่ม
เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนํา ที่ช่วยสร้างค่านิยม
ของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด โดย      
รว่มสรา้งจติสาํนกึทีด่ใีหก้บัพนกังานเรือ่งการ
ต่อต้านยาเสพติด พร้อมๆ กับการคัดกรอง
พนักงานที่มีจิตสํานึกดีในการทํางานอย่าง
ถูกต้องตามกฏหมายใส่ใจต่อชุมชน และสังคม 
เพื่อความไว้วางใจในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งลูกค้า และเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน

ธนาคารชุมชน      ต่อจากหน้า 1

  กิจกรรมปันผลธนาคารชุมชน อําเภอ
บางสะพาน ประจําปี 2558 (รวมผลกําไรของ
ปี 2558 ปันผลปี 2559) เริ่มขึ้นแล้วซึ่งช่วงแรก  
ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 นี้ มี 15 
ธนาคารชุมชน  จาก 4 ตําบล ใน  อ.บางสะพาน
ทั้งจาก ต.แม่รําพึง ต.กําเนิดนพคุณ ต.พงศ์-
ประศาสน์ และ ต.ธงชัย ปันผลกําไร 1,251,020 
บาท ให้กับสมาชิกประมาณ 1,890 คน เพื่อ
เพิม่เงินทนุหมุนเวยีน พฒันาต่อยอด เศรษฐกจิ
ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ใหก้า้วไปดว้ยกนั
อย่างยั่งยืน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ขับ
เคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบางสะพาน 
และเครือสหวิริยา ภายใต้โครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา มอบเงินปันผลทั้งหมด 56,335.10 
บาท คืนกลับให้แต่ละธนาคารฯ นําไปบริหาร
ต่อยอดการพัฒนาชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 
สัดส่วนคือ นําเข้ากองทุนพัฒนาชุมชน (30%) 
เพิ่มหุ้นธนาคารฯ (30%) และอีกส่วนหนึ่งนําไป
เขา้กองทนุสวสัดกิารชมุชน (40%) ซึง่บรรยากาศ
โดยรวมในกิจกรรมปันผลแต่ละธนาคารฯ เป็น
ไปอย่างคึกคัก มีทั้งสมาชิกวัยผู้ใหญ่และเด็กๆ 
เข้ามารับเงินปันผลกันถ้วนหน้า ทีมงานจาก 
บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ในฐานะผู้ร่วมขับ
เคลื่อนงานธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ขอ
แสดงความชื่นชมและยินดีกับสมาชิกทุกท่าน 
และสิ่งที่ภาคภูมิใจร่วมกันคือ การได้สร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างนิสัยการออม นําไป
สูก่ารไดพ้ฒันาชมุชนของพีน่อ้งชาวบางสะพาน

  ความรูส้กึจากสมาชกิธนาคารชมุชนบา้น
ทางสาย นางรังษี ทองแท้ “ทําให้ได้รู้จักการออม
แม้ในแต่ละเดือนอาจจะเกบ็ออมในจํานวนเงิน
ไมม่าก แตทํ่าใหเ้รามคีวามรบัผดิชอบในตวัเอง
พอถึงสิ้นปีเราก็ยังมีเงินปันผลจากธนาคาร ที่
นํามาใช้ในจ่ายในครอบครัว หรืออาจเก็บไว้
ให้ลูกหลานเราได้ในอนาคต นอกจากนั้นทาง
ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย กําลังมีการจัด
สวัสดิการดีๆ เพื่อเหล่าสมาชิกเพิ่มอีก นับว่าได้
รับความสําเร็จไปแล้วในระยะหนึ่ง โดยสมาชิก
ในหมู่บ้านทุกคนก็มีความรับผิดชอบและให้

ความรว่มมอืกนัด ี พรอ้มทัง้มเีครอืสหวริยิาทีย่งั
ให้การดูแลและอยู่เคียงข้างเราเสมอมา”                                                        
  ความรู้สึกจากสมาชิกธนาคารชุมชน
บ้านฝ่ายท่า นางธีรารัตน์ เกิดไกร “รู้สึกว่า
ตั้งแต่ธนาคารชุมชนของเราได้มีการก่อตั้งขึ้น 
ก็มีการพัฒนาเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นกระบวน
การทํางาน การจัดการสวัสดิการ การต้อนรับ
ของคณะกรรมการ และในดา้นอืน่ๆ ในสว่นของ
เงนิปนัผลทีไ่ดม้าจากการออมเงนิและไดร้บั ใน
วันนี้ สามารถนําเงินนี้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนได้
ในครอบครัว นอกจากนี้ธนาคารชุมชนยังเป็น

แหลง่กูเ้งนิดอกเบีย้ถูกของเหลา่สมาชกิในยาม
จําเป็นอีกด้วย”
  ความรูส้กึจากสมาชกิธนาคารชมุชนบา้น
ท่าขาม นางสมบัติ เรณูแย้ม “รู้สึกดีที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของธนาคารชุมชนแห่งนี้ เพราะที่นี่ก็
เป็นชุมชนของพวกเรา ทําให้เราได้เก็บสะสม
เงินได้รับเงินปันผลที่ได้เป็นประจําทุกปี หาก
เรารู้จักทําอย่างนี้อยู่ประจํา เราก็จะมีเงินเก็บ
ออมเอาไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตได้ นอกจากนั้น
สวสัดกิารตา่งๆ ทีธ่นาคารชมุชนมใีหก้เ็ปน็ทีน่า่
พอใจ และเกิดประโยชน์กับสมาชิกทุกคน”

ทนง  หลวงราช ประไพพร  คงทิพย์

SVG p.2.indd   1 2/28/2559 BE   21:42



ประจําวันที่  1  มีนาคม  2559 ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

สกูปพิเศษ

  มอบรางวัลเกียรติคุณตอเนื่องเปนป
ที่ 2 สําหรับกิจกรรมดีๆ ของชาว TCS หรือ 
บริษัท เหล็กแผนเคลือบ จํากัด ในเครือ
สหวิริยา โดยเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ
ที่ผานมา ณ หองประชุม ชั้น 2 ของ TCS 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ หนวยงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดพิธี “มอบ
รางวัลเกียรติคุณครบรอบ 20 ป”  ใหแก
พนักงานผูที่ปฏิบัติ
งานครบรอบ 20 
ป นับตั้งแตเริ่มกอ
ต้ังบริษัท และมีผู
ที่ไดรับของที่ระลึก 
ป ร ะ จํ า ป  2 5 5 9 
นี้ จํานวน 41 คน 
(ขอมูล ณ 31 ธ.ค.
2558) จากพนกังาน
ทั้งสิ้นกวา 200 คน 
ซึ่งสวนใหญเปนบุคคลในพื้นที่บางสะพาน
  ใ น ค ร้ั ง น้ี  น า ย ซ า โ ต ชิ  มู ร า ต ะ 
กรรมการบรหิารและผูจดัการโรงาน บรษิทั 
เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด หรือ TCS รวม
แสดงความยินดีและเปนประธานมอบ
ของที่ระลึก เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ

ทํางาน และขอบคุณพนักงานทุกทานที่ได
ทุมเทรวมแรง รวมใจปฎบิตัหินาทีอ่ยางเตม็
กาํลงัความสามารถ และเปนสวนสาํคญัใน
การรวมพัฒนา สรางคุณคางานตางๆ จน
ทําใหบริษัท มีความมั่นคง และทํางานรวม
กันมากวา 20 ป พรอมมอบนโยบาย “รวม
พลังเปนหนึ่งเดียว” ขับเคลื่อนองคกรในป 
2559 ผานการบรหิารจดัการทีด่ ีทัง้ดานการ

ผลิตสินคาใหมีคุณภาพสูงไมใหเกิดความ
เสียหาย ทําใหลูกคาพึงพอใจ ลดตนทุน
เพิ่มยอดขาย และพนักงานทุกคนตองมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง รักษากฏระเบียบ
ขององคกร ตระหนักและใสใจดานอาชีว  
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม   

ทีด่ ีรวมถงึการดแูลใสใจชมุชน ขอใหทุกคน
รวมมือกัน เพื่อทําใหบริษัทฯ เปนองคกรท่ี

แข็งแกรง มีศักยภาพ 
เตบิโตตอไปอยางยัง่ยนื
และมั่นคง
           ความรูสึกและ
ความภาคภูมิใจจาก
พนักงานสวนหนึ่งของ

บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย นางสาว
กาญจนา หงษบินมา เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
อาวุโส “รูสึกดีใจที่ไดรวมงานกับบริษัท 
TCS มาถึง 20 ป ไดประสบการณจากการ
ทํางานมากมาย การมีมิตรภาพและเพื่อน
รวมงานที่ดี หัวหนาดี ทําใหการทํางาน    

ราบร่ืน และขอขอบคุณผูบริหารที่มอบ
รางวัลให เพื่อเปนแรงผลักดันมีกําลังใจ

ทํางานตอไป และจะ
ตอบแทนโดยทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงๆ 
ขึ้นไป”
       ดาน นายนิวัฒน 
   รัดคีรี  พนักงาน

บริการ “ผมเปน
ค น บ า ง ส ะ พ า น 
ทํางานมาตั้ งแต
บริษัทเริ่มกอตั้ ง 
รู สึ ก ภู มิ ใ จ ท่ี ไ ด
ทํางานกับ TCS 
และบรษิทั มคีวาม
มั่นคงมาถึง  20  ป
การทํางานท่ีน่ีทําให
ไ ด พ บ กั บ เ พื่ อ น

รวมงานท่ีเขาใจกัน และคอยชวยเหลือซ่ึง
กนัมาตลอดในการทาํงาน ไดประสบการณ
ชีวิตของคนทํางาน และตองขอขอบคุณ
ทานผู บริหารที่ เห็นความสํ าคัญของ
พนักงาน รางวัลที่ไดรับทําใหเรามีกําลังใจ
ในการทํางานตอไป ขอบคุณครับ”

แสดงความยินดีกับพนักงาน

ในโอกาสรับมอบของที่ระลึก  จากการรวมงานกับบริษัทฯ  ครบ  20  ป
บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย

   บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด 
เปนโรงงานแหงแรกและแหงเดียวของ
ประเทศไทย ทีท่าํการผลติเหลก็แผนเคลอืบ
สังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา และเพิ่ม
เติมคุณภาพใหสูงขึ้นดวยการเคลือบเรซิน
พิเศษและใชวิทยาการเทคโนโลยีชั้นนํา
จากบริษัท NKK ประเทศญี่ปุน ดวยกําลัง
การผลิตตอป 240,000 ตัน จากวัตถุดิบ คือ 
เหล็กแผนรีดเย็น (Cold Rolled Coil) และ
เคลือบดวยกรรมวิธีทางไฟฟา (EG-Line) 
มาเปนเหล็กแผนสังกะสี (EG-Coil) Electro 
galvanized Steel Sheet ผลติภณัฑทีบ่รษิทั 
เหลก็แผนเคลอืบไทย จาํกดั ผลติเปนเหลก็

แผนเคลือบสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา 
ซึง่ชนดิของผลติภณัฑแบงไดเปน 2 ชนดิคอื
   1. PV Product คอื ผลติภณัฑชนดินีเ้ปน

แผนเหล็กท่ีเคลือบดวยสังกะสีแลว หลังจาก
นั้นจะถูกเคลือบดวย  ฟอสเฟต  อีกชั้นหนึ่ง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑชนิดนี้คือ การ
เคลือบดวยสังกะสีจะชวยใหการตานการ
กดักรอนและเปนสนมิไดยากและฟอสเฟต

จะเปนตัวชวยในการยึดเกาะของสีไดดีย่ิงข้ึน
ผลิตภัณฑชนิดนี้สวนใหญ จะนําไปทําเปน

โครงสรางภายนอกของเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ
เชน ตูเย็น, เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ เปนตน
   2. VX Product คือ ผลิตภัณฑชนิดนี้
จะเปนแผนเหล็กที่เคลือบดวยสังกะสีแลว 
ถูกเคลือบดวย Organic Resin อีกชั้นหนึ่ง 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑชนิดนี้ คือสังกะสี
จะชวยดานทานการกดักรอนและเปนสนมิ
ไดยากขึ้น และ Organic Resin จะเปนสาร
เคลอืบเพิม่ความมนัวาวและปองกนัไมเกดิ
รอยนิ้วมอืเมื่อสัมผัส ผลิตภณัฑชนดินีส้วน
ใหญจะถูกใชในการผลิต Computer Case 
ช้ินสวนภายในเครื่องถายเอกสาร เครื่อง
เลนวีดีโอเปนตน

นิวัฒน  รัดคีรีกาญจนา หงษบินมา
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ประจําวันที่  1  มีนาคม  25594 : 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

บางสะพานสัมพันธ ตอจากหนา 1

ผานการจัดจําหนายสินคาอุปโภค-บริโภค 
เคร่ืองใชภายในครัวเรือนใหกับสมาชิก 
ภายใตสโลแกน “ความพอดีในคุณภาพ
ชีวิต บนเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจครัวเรือน
ใหกับพนักงาน นับ
วาเปนกิจกรรม CSR 
หรือการตอบแทนสิ่ง
ทีด่กีลบัคนืสูพนกังาน
ในองคกรอีกรูปแบบ
หนึ่ ง  ซึ่ ง เปนความ
มุงมั่นในการดําเนิน
กิจการภายใตหลัก
จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ ดี ข อ ง
เครือสหวิริยา
  นางสาววนัวสิาข
หุนจิ้น ผูจัดการแผนก (อาวุโส) สงเสริมและ
พฒันา บจก.บางสะพานสมัพนัธ ในฐานะหวัหนา
ทีมงานรานพอดี ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ “การ
รับสมัครสมาชิกและการจัดจําหนายสินคา
อุปโภค-บริโภค” ใหกับสมาชิกฯ ครั้งแรกเมื่อ
เดือนกุมภาพันธที่ผานมาวา “ในฐานะที่บริษัท 
บางสะพานสัมพันธ จํากัด เปนหนึ่งในเครือ
สหวิริยา และเปนบริษัทท่ีทํางานขับเคล่ือนกิจกรรม
ดาน CSR หรือความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร โดยเราเนนเรื่องการทํา CSR ทั้งภายนอก
และภายในองคกรมาโดยตลอด ซึ่งธุรกิจ “ราน
พอดี” ก็จัดวาเปนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่
บริษัทดําเนินการขึ้นสําหรับพนักงาน”
  “โดยตัง้แตเดอืนมกราคมทีผ่านมารานพอดี
ไดเปดรับสมาชิกและมีเพื่อนๆ พนักงานใหความ
สนใจกวา 136 ราย ทั้งจากบจก.ทาเรือประจวบ 

บจก.ไลน ทรานสปอรต บจก.สหวิริยาโลจิสติกส 
และกลุมเพื่อนพนักงานจาก บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี  บจก.เวสทโคทส  และบริษัท  รักษา
ความปลอดภัยเวสเทิรน จํากัด และเมื่อเดือน
กุมภาพันธที่ผานมาการขับเคลื่อนธุรกิจของราน
พอดี ไดเริ่มขึ้นแลว จากการที่สมาชิกมียอดสั่ง

สนิคาอปุโภค-บรโิภค ประจาํเดอืน และทมีงานได
สงมอบสินคาถึงมือสมาชิกเปนที่เรียบรอยใน
ราคาสมาชกิ และไดวงเงนิเครดติการสัง่ซือ้สนิคา
ถงึ 2,000 บาทตอเดอืน (หกัคาใชจายจากเงนิเดอืน
ทุกๆ สิ้นเดือน) ทําใหธุรกิจไดกาวเดินไปอีกขั้น  
สิ่งสําคัญของการเปนสมาชิกรานพอดีที่เราตอง
ตอกยํ้าเสมอคือ

- เพ่ืออํานวยความสะดวก และรวมพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของพนกังานในเครอืสหวริยิา และครอบครวั
ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีพ ในการซ้ือสินคา
อปุโภคและบรโิภค ทีม่มีาตรฐานทีเ่หมาะสมและ
ราคายุติธรรม
-   เพ่ือรวมพัฒนากองทุนสวัสดิการสําหรับพนักงาน

ในเครือสหวิริยา สรางการมีสวนรวมพ่ึงพากันและกัน
ในองคกร  พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ครอบครัวที่บางสะพาน
-  เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเกิดความรวมมือ 
สรางทัศนคติที่ดีของพนักงานตอองคกร ในการ
อยูรวมกันแบบเกื้อกูลหนุนเสริม ดวยการให
พนักงานรวมเปนหุนสวนของรานคาสวัสดิการ 

“รานพอดี” ในรูปแบบของสมาชิก
  นางสาววนัวิสาข กลาวปดทายวา “ทมีงาน
รานพอดี ไดทํางานกันอยางเต็มท่ีในการดูแลสมาชิก
อยางท่ัวถึง ท้ังการพูดคุยหาสมาชิกเพ่ิม การประสาน
เร่ืองส่ัง รับ-สง สินคาใหถึงมือสมาชิก โดยมุงหวังวา
สมาชิกฯ จะพึงพอใจในการใหบริการของรานพอดี

และนําไปสูการเพ่ิมจํานวน
สมาชกิอยางตอเนือ่ง เพือ่
ชวยกันดําเนินกิจกรรมทาง
สังคมในองคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย”
           ดานหนึ่งในสมาชิก
รานพอดี นางสาวพจนา 
สกุลปกษ  เจ าหนาที่
บริการลูกคา สวนขนสง
สายสั้น SVL ใหความเห็น
หลังจากท่ีไดรับการบริการ
จากทีมงานรานพอดี วา 

“ดีใจที่มีโครงการรานคา สวัสดิการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกตัวเองและครอบครัว ประหยัดเวลา
ในการหาซื้อของใชในชีวิตประจําวันไมตองออก
ไปซื้อขางนอกใหเสียเวลา ราคายังถูกกวาตลาด
อีกดวย คาสมาชิกเพียง 50 บาทตลอดชีพ อยาก
ใหเพื่อนพนักงานมาสมัครเปนสมาชิกกันมากๆ 
เพือ่ผลประโยชนของทานเอง เนือ่งจากในอนาคต
ก็จะมีเงินปนผลใหกับสมาชิกดวย”
  ขอเชญิชวนพีน่องชาวเครอืสหวริยิา ทีส่นใจ
ติดตอสอบถาม ไดที่นายสายทอง งาวบุงคลา 
032-548600 ตอ 119 นางสาววันวิสาข หุนจิ้น 032-
548600 ตอ 115 หรือ 081-3574405 และติดตาม
ขาวสารโปรโมชัน่ดีๆ  ไดทาง www.facebook.com/
ราน-พอด ีเพือ่รวมสรางการพฒันาอยางยัง่ยนื ทัง้
ดานเศรษฐกจิและสงัคม ใหพฒันาไปพรอมกนัทัง้
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบางสะพาน

รวมภาพ

“ ความปลอดภัยมาเปนที่หนึ่ง ”
กับไลน ทรานสปอรต ยํ้ามาตรฐานนโยบายคุณภาพ ลดอุบัติเหตุลงเปน 0 บนทองถนน

  เมื่อตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมา บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ในกลุม
สหวริยิาโลจสิตกิส จดัอบรมหลกัสตูร “การขบัขีใ่นเชงิปองกนัมใิหเกดิอบุตัเิหต”ุ 
ประจําป 2559 สําหรับพนักงานขับรถขนสงสินคาและบริการ เพื่อตอกยํ้าและ
สรางมาตรฐานนโยบายคุณภาพ  “ลดอุบัติเหตุลงเปน 0”  ความปลอดภัยบน
ทองถนนใสใจชุมชน และสิ่งแวดลอม 
  โครงการอบรมฯ ดังกลาวจัดขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภยั ในการขนสงทางรถยนตของกลุมสหวริยิาโลจสิตกิส และเปนการเพิม่
ทกัษะความรู สาํหรบัพนกังานขบัรถขนสงสนิคาและบรกิาร ทัง้สายสัน้และสาย
ยาว สรางความเขาใจในการขบัรถเชงิปองกนัอบุตัเิหต ุโดยไดรบัเกยีรตจิากนาย
สนอง บุญงอก เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) จากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน รวมเปนวทิยากรบรรยาย รวมทัง้แนะนาํเทคนคิในการแกไขเหตุ
ฉกุเฉนิเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ สรางความเขาใจทีถ่กูตองในการขบัขีร่ถ
ท่ีมีมาตรฐานสากล พรอมท้ังสรางจิตสํานึกตระหนักถึงความปลอดภัยบนทองถนน
ณ หองประชุมสายยาว บจก.ไลน ทรานสปอรต อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
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