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ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  25592 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

งานซอม OPEN GEAR
บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด

อุตฯน้ําตาลเช่ือม่ันงานวิศวกรรมWCE
คาดยอดใชบริการปนี้แตะ8.5ลานบาท

งานซอม OPEN GEAR บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด

งานซอมเฟองหัวลูกหีบ
บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด

งานซอมหมอกรองโรตารี่
บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี จํากัด

งานซอมหมออบ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลปราณบุรี จํากัด

TCRSSกระชับสัมพันธพนักงาน - ลุยทํากิจกรรมสรางทีม-จิตอาสา
TCRSS จัดกิจกรรมสรางทีม โดยการนําพนักงาน
จํานวน 114 คนรวมทํา 6 ฐานกิจกรรม และ
กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไม เพื่อสรางความ
สมัพนัธอนัด ีความสามคัค ีการทาํงานเปนทมี
ปลูกฝงคานิยมองคกร พรอมมีจิตอาสา มุงหวัง
เกิดความรักความผูกพันธตอองคกร ณ 
จังหวัดกาญจนบุรี
 ผูสือ่ขาว “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
วา บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ TCRSS  ไดจัดโครงการกิจกรรมความรับผิด
ชอบตอสงัคม และกจิกรรมสรางทมี (CSR & Team-
building) ดวยการผนกึพลงัพนกังานในการดาํเนนิ
กิจกรรม เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน 
ผสานการทํางานเปนหนึ่งเดียว พรอมกับมีจิต
อาสา โดยกิจกรรมแรกเริ่มดวยการนําพนักงาน
อาสา จํานวน 40 คน ทํากิจกรรมปลูกปา และยิง
เมล็ดพันธุพืช ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ 
จ.กาญจนบรุ ีเพือ่ใหพนกังานไดตระหนกัถงึความ
สําคัญของการอนุรักษปาไม และไดเขามามีสวน
รวมดาํเนนิการฟนฟปูาบรเิวณพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุ
สตัวปา เปนการรวมอนรุกัษสิง่แวดลอม รกัษาปา
ไมใหคงความอุดมสมบูรณ ซึ่งบรรยากาศการทํา
กิจกรรมเปนไปอยางสนุกสนาน 
 ตอจากนัน้เปนการเขารวมกจิกรรมสรางทมี
(Teambuilding) เปนเวลา 2 วัน ณ โรงแรมพา-       
วิลเลียน ริมแคว รีสอรท จ.กาญจนบุรี โดยมี
พนักงานเขารวมทั้งหมด 114 คน วัตถุประสงค

เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรูจักการทํางานเปนทีม 
เขาใจคานยิมขององคกร มกีารสือ่สาร พดูคยุและ
ประสานงานกันมากขึ้น ซึ่งมุงหวังใหเกิดความ
ผูกพันในองคกร
 การอบรมมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 6 ฐาน
ประกอบดวย “Our network”, “Customer tower ”, 

“เงินญี่ปุน”, 
“Water Mis-
sion”, และ “Go
T o g e t h e r ” 
แ ล ะ ด า น ที่
เ ป น หั ว ใ จ
ห ลั ก สํ า คั ญ
ของกิจกรรมนี้คือ “The bridge” กิจกรรมนี้ใหคน
ทัง้องคกร ไดชวยเหลอืซึง่กนัและกนั และรูจกัการ
วางแผนการทํางานใหประสบความสําเร็จ
 นายเชาวรัตน จั่นประดับ รองกรรมการ  

ผูจัดการใหญ  TCRSS  กลาวกับผูสื่อขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอวา “บริษัทใหความสําคัญกับการ
ตอบแทนสูสังคม  และการทํางานเปนทีม  ในปนี้
เราจงึไดจดัใหมกีจิกรรมความรบัผดิชอบตอสงัคม
(CSR) ในสวนของพนักงานสํานักงานกรุงเทพ ได
รวมกันปลูกปาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ

จ.กาญจนบุรี 
เพือ่มสีวนรวม
ในการฟ นฟู
ปาเสื่อมโทรม
ใหกลับมามี
สภาพสมบูรณ
อีกคร้ัง จากน้ัน

ไดพาพนักงานที่รวมกิจกรรม CSR และพนักงาน
จากบางสะพานบางสวนรวมแลว 114 คน เขารวม
กิจกรรม Team Building เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
การทาํงานเปนทมีเพือ่ใหบรรลผุลลพัธขององคกร 

พรอมยังสอดแทรกคานิยมของ TCRSS เขาไปอีก
ดวย อันจะเปนการสงเสริมใหพนักงานมีความ
รูสึกผูกพันกับองคกรและเพิ่มความสามัคคีเพื่อ
บรรลุเปาหมายตางๆ ขององคกรในอนาคต ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวไดผลการตอบรับที่ดีจากทั้ง
พนกังานผูเขารวมกจิกรรม ผูบรหิาร และผูจดัการ
ตางๆ ที่เขารวมสังเกตการณ ซึ่งทางบริษัทมีการ
วางแผนจัดตอเนื่องกันทุกปโดยในแตละปจะมี
การวางรูปแบบใหมีลักษณะตอยอดและตอบ
เปาประสงคตามที่บริษัทตองการ”
 นายบัญชา หรรษา ผูจัดการสวนธุรการ 1  
TCRSS กลาวกับผูสื่อขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา 
“รูสึกดีใจที่ผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญ ผม
เปนพนักงานคนหนึ่งที่ไดเขารวมโครงการปลูก
ปาคืนความอุดมสมบูรณใหปาไมของไทย ถึงจะ
เปนสวนเล็กๆ แตมีความตั้งใจจริงในการรวมทํา
ประโยชน  ผมคิดวาในภายภาคหนาจะมีพื้นที่ปา
เพิม่ขึน้ สวนการเขารวมสมัมนาและทาํกจิกรรมที่
เปนประโยชนทําใหไดรับความรู การทํางานเปน
ทีม เกิดความสามัคคีกันภายในองคกร ซึ่งชวง
เวลาทํางานก็ไมคอยไดคุยกันเทาไร แตเมื่อรวม
ทํากิจกรรมดวยกันทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
อยางเหน็ไดชดั ทกุคนรวมแรงรวมใจ ประสานงาน
กันเปนอยางดี และมีการพูดคุยกันมากขึ้นตอง
ขอขอบคุณผูบริหารและคณะทํางานกิจกรรมใน
ครั้งนี้ หวังวาผูบริหารคงใหความสําคัญ และจัด
กิจกรรมโครงการดีๆ อยางนี้ไปทุกๆ ป”

WCE ลยุขยายตลาดใหบรกิารงานวศิวกรรม
สูกลุมโรงงานนํ้าตาล โดยสามไตรมาสแรก
ของปมียอดซ้ือจากกลุมลูกคาโรงงานน้ําตาล
กวา 7 ลานบาท เพิม่ขึน้จากชวงเดยีวกนัของป
2558 มากกวาสามเทาและสามารถขยายตลาด
ไปยังลูกคาโรงงานน้ําตาลรายใหมได 2 ราย จาก
เดิม 2 ราย เนนงานซอมบํารุงช้ินสวนเคร่ืองจักร
และงานผลติชิน้สวนเครือ่งจกัร ทดแทนการ
นาํเขาจากตางประเทศ คาดปนีย้อดขายจาก
กลุมโรงงานนํ้าตาลทะลุ 8.5 ลานบาท  
             นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว กรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE 
เปดเผยวา ตามที่บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด มีแผนการขยายตลาดการใหบริการงาน
วิศวกรรมสูกลุมลูกคารายอื่นๆ นอกเหนือจาก
กลุมอุตสาหกรรมเหล็กที่เปนกลุมลูกคาหลัก 
จึงไดทําการศึกษาวิเคราะหตลาดพบวากลุม
อุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลเปนหนึ่งในกลุมลูกคา
ที่มีโอกาสในการขยายตลาดมากที่สุด เพื่อเพิ่ม
ยอดขายใหกบับรษิทั จากเดมิ WCE มกีลุมลกูคา
โรงงานนํา้ตาลอยูแลวจาํนวน 2 บรษิทั คอื บรษิทั
ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท 

อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี จํากัด
  จากความมุงมั่นในการดําเนินงานและ
ความพรอมทาํให WCE สามารถเจาะตลาดกลุม
ผูผลิตนํ้าตาลไดสองแหงประกอบดวย กลุม
นํ้าตาลขอนแกนไดหนึ่งรายคือ บริษัท นํ้าตาล
ทามะกา จาํกดั และเจาะตลาดกลุมนํา้ตาลไทย
รุงเรืองไดเพิ่มอีกหนึ่งราย คือ บริษัท นํ้าตาล
พิษณุโลก จํากัด ซ่ึงอยูในเครือเดียวกับบริษัทไทย

เพิม่พนูอตุสาหกรรม จาํกดั ผูผลติและจาํหนาย
นํ้าตาลยี่หอ “ลิน”
  นายกติตศิกัดิ ์เผยอกีวา สามไตรมาสแรก
ของป 2559 WCE มยีอดใบสัง่ซือ้จากกลุมลูกคา
โรงงานนํ้าตาลกวา 7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของป 2558 มากกวาสามเทา โดยงาน
บริการวิศวกรรมสวนใหญที่ลูกคาใชบริการ
เปนงานซอมบาํรงุชิน้สวนเครือ่งจกัรขนาดใหญ

โดยการสงพนักงานไปใหบริการในพื้นที่ของ
ลูกคาและนําชิ้นสวนเครื่องจักรมาซอมบํารุง
ที่โรงงานบางสะพาน และงานผลิตชิ้นสวน
เครื่องจักรทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
โดยคาดการณจนถงึสิน้ป จะมยีอดขายจากกลุม
โรงงานนํ้าตาลมากกวา 8.5 ลานบาท  
  สําหรับในปตอไป WCE วางแผนที่จะเพิ่ม
ยอดขาย ในงานบรกิารทางดานวศิวกรรมในกลุม
ลูกคาเดิม โดยจะเนนงานโครงสรางเหล็ก งาน
โครงการขนาดใหญ รวมถึงงานบริการประเภท
อื่นๆ โดยอาศัยกลยุทธดานความสัมพันธและ
ความไววางใจที่ลูกคามีตอ WCE อยูแลว และ 
ผลงานดานงานโครงสรางเหลก็ และงานโครงการ
ขนาดใหญที่ WCE เคยดําเนินงาน สวนลูกคา   
รายใหมจะเนนการเจาะตลาดไปยังบริษัทอื่นๆ 
ในเครือของกลุมลูกคาเดิม และลูกคากลุมน้ําตาล
อื่นๆ โดยอาศัยกลยุทธดานคุณภาพในการให
บริการ การลดคาใชจายงานซอมบํารุงและการ
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศใหกับลูกคา ซึ่งคาดการณยอดขาย
กลุมโรงงานนํ้าตาลในปหนาไวมากกวา 10 ลาน
บาท นายกิตติศักดิ์ กลาว
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26พ.ย.‘ วิ่งฅนเหล็กมินิมาราธอน ’
5บริษัทเหล็กจัดชวยผูดอยโอกาส

รวมพลังสรางความแข็งแกรงผูดอยโอกาส
ตอเนื่อง หาบริษัทผูผลิตเหล็กยักษใหญ
ของประเทศ SSI - TCRSS - NS Blue Scope -
NSSUS - NSGT - JSGT รวมจดัการแขงขัน
เดิน-ว่ิงการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอนครั้ง
ที่ 9 (Thailand Iron Man Mini Marathon 
2016) ในวนัที ่26 พ.ย. 2559 ณ ลานตะวนัยิม้
สวนลุมพินีฯ คาดปนี้ไดรับการสนับสนุน
จากพันธมิตร คูคา ลูกคา พนักงานและ
ประชาชนท่ัวไปไมนอยกวาเดิม รวมรายได
จากการจัดกิจกรรม 8 ครั้งกอนหนาน้ีกวา 
18 ลานบาท มอบรายไดชวยเหลือและสราง
ความแข็งแกรงใหกับผูดอยโอกาส
 พนัธมติรธรุกจิเหลก็ไดแก บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) (SSI) บรษิทัเหลก็
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท 
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue 
Scope) บรษิทั เอน็เอส-สยามยไูนเตด็สตลี จาํกดั 
(NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง 
(ประเทศไทย) จาํกดั (JSGT) ผนกึกาํลงัหารายได
ชวยผูดอยโอกาสทัว่ประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค 
เพือ่นาํรายไดจากการจดักจิกรรมนาํไปสงเสรมิ
สนับสนุนผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิต และ
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานตางๆ ให
หยัดยืนอยูไดในสังคมอยางเขมแข็ง
          นายยงยุทธ  มลิทอง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ กํากับดูแลสํานักประชาสัมพันธและชุมชน
สมัพนัธกลุมบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) (SSI) ในฐานะผูแทนองคกรรวมจัดกลาว
กับผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ปนี้
นับเปนปที่ 9 ที่ทุกคนไดเห็นการรวมแรงรวมใจ
ของบริษัทเหล็กในประเทศไทยที่ไดรวมกันจัด
กิจกรรมการแขงขันเดิน-ว่ิงการกุศล ฅนเหล็กมินิ
มาราธอน หรือ Thailand Iron Man Mini Marathon

2016 ข้ึน เพ่ือหารายไดชวยเหลือองคกรเพ่ือผูดอย
โอกาสในสังคมไทยอยางตอเน่ืองเสมอมา ซึง่นบั
เปนเร่ืองนายินดีท่ีไดเห็นผูประกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กใหความสําคัญกับการตอบแทนสังคมและ
ชุมชน รวมถึงสงเสริมใหพนักงาน ครอบครัว
พนกังาน ลกูคา คูคาบรษิทั และประชาชนท่ัวไป
ไดมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีแข็งแรง อันเปนประโยชน
ตอตนเอง ตอสวนรวมและประเทศชาติไดอีกดวย”
 “การจัดกิจกรรมท้ัง 8 คร้ังท่ีผานมากิจกรรมน้ี
สามารถรวบรวมรายไดกวา 18 ลานบาท นํา
ไปมอบสนับสนุนองคกรที่ดูแลผูดอยโอกาสได
มากมาย และในปนี้เราคิดวาจะไดรับการสนับ
จากทกุๆ ฝายไมยิง่หยอนไปกวาเดมิ ทัง้นีค้วาม
สาํเรจ็ในการจดักจิกรรมมาเปนเวลา 8 ปเกดิขึน้
ไดเพราะความรวมมอืจากทกุฝายอยางตอเนือ่ง 
ผมขอขอบคณุทกุฝายทัง้ภาครฐัและเอกชน รวม
ถึงพันธมิตร พนักงานขององคกรรวมจัด และ
ประชาชนทั่วไปที่ใหความสนใจ และสนับสนุน
กิจกรรมดวยดีมาโดยตลอด”
 สําหรับกิจกรรมการแขงขันเดิน-วิ่งการ
กศุล ฅนเหลก็มนิมิาราธอน  ครัง้ที ่9 จะแบงเปน 
2 ประเภท ไดแก 
- การแขงขันเดิน-ว่ิง มินิมาราธอน 5 กม. (2 รอบ สวน
ลุมพินี) ปลอยตัวเวลา 06.00 น. แบงกลุมอายุดังน้ี
- ชาย อายุไมเกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปข้ึนไป
- หญิง อายุไมเกิน 15 / 16-39 / 40 ปขึ้นไป
- เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 2.5 กม. (1 รอบ สวนลุมฯ)  
ปลอยตัวเวลา 06.00 น. ไมมีการแขงขัน ไมแบง
กลุมอายุ
 โดยการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศลจะจัดขึ้น
ในวันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.00 น.
ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ผูสนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ JogAndJoy โทรศัพท 
02-741-1900 หรือที่ www.JogAndJoy.com
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สรางเขตปาชุมชนชะมวง SSIจัดปน26กม.รวมปลูก
เอสเอสไอจัดโครงการ “ปนปลูกปา” กิจกรรม
ตอยอดโครงการ “สองลอรักษบางสะพาน” ผนึก
นกัปนหวัใจรกัษสิง่แวดลอม 121คนั และชมุชน
รวมทํากิจกรรมปนจักรยานระยะทางไปกลับ 
26 กม. เพื่อปลูกตนไมสรางแนวเขตปาชุมชน
บานชะมวงปกปองใหมีความอุดมสมบูรณ
 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา เมื่อเร็วนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน)  หรือเอสเอสไอ  ไดจัดกิจกรรม  “ปน 2 ลอ
ชวยพอปลูกปา” ซ่ึงเปนกิจกรรมตอยอดจากโครงการ
“สองลอรกัษบางสะพาน” โดยการวมกบัชมุชนบาน
ชะมวง  อาํเภอบางสะพาน  พนกังานบรษิทัในเครอื
สหวิริยา หนวยงานภาครัฐ ทํากิจกรรมปนจักรยาน
ระยะทางไป - กลับ  26  กิโลเมตร  จากเสนทางจาก

หนาที่วาการอําเภอบางสะพานไปยัง  หมู  3  บาน
ชะมวง ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบ-
ครีขีนัธ เพือ่รวมกนัปลกูตนไมจาํนวน 300 ตน ถวาย
เปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ
 การปลกูปาในครัง้นีเ้ปนการสรางแนวเขตปา
ชมุชน เพือ่ปกปองปาชมุชนใหมคีวามอดุมสมบูรณ 
และชวยอนุรักษ รักษาระบบนิเวศ ฟนฟูปา
 นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน  ผูจัดการท่ัวไป
สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ 
กลาววา “เปนประจําทุกปนับตั้งแตป 2556 ซึ่งหลัง
จากเสร็จสิ้นโครงการ “สองลอรักษบางสะพาน” 
หรือ Bangsaphan Car Free Day ในชวงเชาแลว         
เอสเอสไอก็จะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมโดยปนจักรยาน
ไปยงัพืน้ทีต่างๆ ในเขตอาํเภอบางสะพานหรอืพืน้ที่
ใกลเคียงเพื่อรวมกับชุมชนนั้นๆ ในการปลูกตนไม 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ พอหลวงของปวงชนชาวไทย ภาย
ใตชือ่กจิกรรม “ปนสองลอ ชวยพอปลกูปา” สาํหรบั
ในครั้งนี้ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 4 แลว โดยเชิญชวนผู
ที่สนใจรวมกันปนจักรยานตามเสนทางธรรมชาติ

ระยะทางไป - กลบั 26 กโิลเมตร เพือ่รวมกบัชาวบาน
ในพืน้ทีป่ลกูตนไมจาํนวน 300 ตน โดยตนไมทีน่าํมา
ปลูกนั้น ไดแก ตนพยุง ตนมะฮอกกานี เมื่อเติบโต
ยังสามารถสรางประโยชนใหกับชุมชน 
 กจิกรรมในครัง้นีม้ผีูสนใจนาํจกัรยานเขารวม
กิจกรรมถึง 121 คัน และสามารถชวยลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 1,195.48 
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นับเปนเรื่อง
ที่นายินดีที่เอสเอสไอไดรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ริเริ่มกิจกรรมดีๆ เพื่อโลก”
 นายชุมพร กําสระ ผูใหญบานหมูที่ 3 ต.  
พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา 
“วนันีรู้สกึยนิดเีปนอยางยิง่ทีท่างเอสเอสไอและผูที่
สนใจรวมกิจกรรมปนสองลอ ชวยพอปลูกปาไดมา
รวมกบัชาวบานชะมวง หมู 3 ต.พงศประศาสน ปลกู
ตนไม ในเขตบริเวณพื้นที่สาธารณะของหมูบาน
ชะมวงแหงนี้ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อเปนแนว
กั้นเขตของพื้นที่สาธารณะบริเวณดานขางของ

แปลงสาธารณะแหงนี้ ผมในนามชาวบานชะมวง 
หมูที่ 3 ต.พงศประศาสน ขอขอบคุณผูบริหารของ
เอสเอสไอ และพี่นองชาวบางสะพานและผูที่สนใจ
รวมกิจกรรมในวันนี้ ขอบคุณครับ”
 นางหนูเล็ก แสงนิล อายุ 64 ป ชาวบาน
หมูที่ 3 บานชะมวง ต.พงศประศาสน ผูเขารวม
กิจกรรมปน 2 ลอชวยพอปลูกปา 2559 บอกวา 
“เมื่อผูใหญบานมาประชาสัมพันธกิจกรรมปลูก
ตนไมในที่ประชุมหมูบานเพื่อเชิญชวนชาวบาน
เขารวมกิจกรรมและตอนรับคณะนักปนจักรยาน
ที่จะมาชวยกันปลูกตนไมเพื่อเปนแนวรั้วกั้นเขต
พื้นที่สาธารณะของหมูบาน ปาก็ตั้งใจไววาจะเขา
รวมกิจกรรมแนนอน เพราะไดรวมเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาหมูบานของเราและชวยใหหมูบานมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ตองขอขอบคุณทางเอสเอสไอ
ที่นํากิจกรรมดีๆ เขามาใหบานชะมวง รวมถึงนํา
ตนกลาจํานวน 300 ตน มาปลูกในพื้นที่สาธารณะ
ของหมูบานเพื่อเปนแนวกั้นเขตพื้นที่สาธารณะอีก
ดวย ถามีโอกาสครั้งหนาก็อยากใหทางบริษัทมา
รวมกิจกรรมกับหมูบานชะมวงของเราอีก”
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เอสเอสไอรวมโรงเรียนในพื้นที่บางสะพาน 
เครือขายครูวิทยาศาสตรอําเภอบางสะพาน 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดกิจกรรม “คาย          
นักอนุรักษรุนเยาวรุนที่ 11” โดยนํานักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 110 คน 
จาก 21 โรงเรียนในพ้ืนที่อําเภอบางสะพาน  
เขารวมกจิกรรมอนรุกัษสิง่แวดลอมเปนเวลา
สองคนืสามวนั เพือ่ปลกูฝง แลกเปลีย่นความรู
การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถ่ิน การอยูรวมกันกับธรรมชาติและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนตางโรงเรียน
ณ โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ
 นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ เปดเผยวา ในฐานะบรษิทัเปนผูประกอบ
อตุสาหกรรมเหลก็ และมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม
บริษัทจึงไดริเริ่มโครงการตางๆในการรักษาสิ่ง-
แวดลอม โดยลาสุดเอสเอสไอไดรวมกับ โรงเรียน
ในพื้นที่บางสะพาน เครือขายครูวิทยาศาสตร
อําเภอบางสะพาน และสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัด
กิจกรรม “คายนักอนุรักษรุนเยาวรุนที่ 11 ขึ้น เพื่อ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกเยาวชนในทองถิ่นและ
ใหเยาวชนคนรุนใหมมีจิตใจในการอนุรักษและ
หวงแหนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  เสรมิ
สรางรากฐานในการอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรม
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบาน
ทาขาม อําเภอบางสะพาน

 ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา “บรรยากาศการทํากิจกรรมระหวางวันที่ 5-7 
ตุลาคม 2559 เต็มไปดวยรอยยิ้มความคึกครื้น
สนุกสนานแฝงไปไดดวยสาระประโยชนเพื่อ
สรางความเขาใจในเรื่องธรรมชาติ การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน โดยไดมีการเรียนรูทั้ง
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เนนการใหความรู
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวดวยการ
ลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่จริง ไมวาจะเปน ฐาน
ระบบนิเวศปาไม บริเวณวนอุทยานปากลางอาว 
ฐานระบบนิเวศชายฝงทะเล บริเวณชายหาดแม
รําพึง ฐานระบบนิเวศปาชายเลน บริเวณคลอง
แมรําพึง ฐานการเรียนรู “การกินเพื่อชีวิตและสิ่ง-
แวดลอม”ฐานการเรยีนรู “เสือ้นกัอนรุกัษหนึง่เดยีว
ในโลก” นอกจากนี้ยังเปนเวทีที่เปดโอกาสใหเด็ก
และเยาวชนไดแสดงความคิดเห็น และแสดงออก
ในทางที่สรางสรรคไดอยางเต็มที่  
 ทั้งนี้  ยังไดมีกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกดาน
จิตอาสาใหกับนักอนุรักษ ดวยการรวมแรงรวมใจ
กบัพี่ๆ  พนกังานบรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั 
(มหาชน) ในการทําบอนํ้าใหสัตว  ณ วนอุทยานปา
กลางอาว เยาวชนไดสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรม
การเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูในระบบนิเวศของปาไม

สํารวจสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ที่ไดพบเห็นในปาเปนที่
นาตื่นตาตื่นใจ ซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ เหลานี้นับเปน
ดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ      
ปาไมไดเปนอยางดี 
 นายผดุงศักดิ์  กลาวเพิ่มเติมวา “บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มุงเนน
ความสําคัญในการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช 
อยางมีคุณคาและคุมคาที่สุด ลด ละ เลิก การใช
ทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่มจาํเปน รวมไปถงึการสราง
เพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปและ
รวมอนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยการริเริ่มและดําเนิน
โครงการดานอนุรักษสิ่งแวดลอม อีกทั้งสงเสริมให
คนในชุมชนและพนักงานไดมีโอกาสทํากิจกรรมที่
เกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม  ไดเรียนรู
รวมถงึไดรวมลงมอืปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่ผานโครงการ
ทีไ่ดจดัขึน้ ซึง่ “โครงการคายนกัอนรุกัษรุนเยาว” นี้
นับเปนอีกโครงการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ดําเนินการ
จดัขึน้ตอเนือ่งเปนปที ่11 ใหแก ตวัแทนนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปที ่5 จาํนวน 110 คน  จากโรงเรยีนใน
เขตอาํเภอบางสะพาน เพราะบรษิทัฯ ตระหนกัดวีา
ปญหาเรือ่งสิง่แวดลอมเปนปญหาทีม่คีวามสาํคญั
ที่มักจะเกิดควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเจริญกาวหนา ซึ่งบริษัทก็มีความพยายาม

ในการที่จะดําเนินกิจการที่ไมมีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมมาโดยตลอด อีกทั้งยังจัดโครงการ เพื่อ
ชวยปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
แวดลอมในชุมชนใหดีขึ้น โดยมุงหวังวาจะเปน
สวนหนึ่งในการรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน
บางสะพานของเราใหเจรญิกาวหนาทดัเทยีมเมอืง
ใหญ ตามพันธกิจของบริษัท

 โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความรวมมือระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบครีขีนัธ เขต 1 โรงเรยีนในพืน้ทีบ่างสะพาน 
เครอืขายครวูทิยาศาสตร ถอืเปนการบรูณาการเพือ่
การศึกษารวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อประโยชนตอการพัฒนาดานการศึกษา
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น รวมทั้งเพิ่มเครือขาย
คนรักษสิ่งแวดลอมใหชุมชนบางสะพานอีกดวย
 เด็กหญิงณัฐนรี คงทัพ นักเรียนโรงเรียน
อนบุาลบางสะพาน  บอกวา “มารวมกจิกรรมครัง้นี้
รูสึกดีใจมากที่ไดมาเขารวม อยากใหมีกิจกรรม
ตอๆ ไป เพราะคายนักอนุรักษนี้ชวยสอนใหรักษ
สิ่งแวดลอม ถามีการจัดคายนักอนุรักษในปตอไป 
ก็จะมีเด็กที่จะชวยอนุรักษปาไม และชายฝงทะเล
เพิ่มขึ้นคะ ขอขอบคุณทางสหวิริยามากคะ ที่ไดจัด
กิจกรรมดีๆ แบบนี้”
 เดก็หญงิปาณศิา ชาตชิาย นกัเรยีนโรงเรยีน
บานหนองมงคล บอกวา “มารวมกิจกรรมครั้งนี้ มี
ความสุขมากที่ไดมาเปนนักอนุรักษ รุนที่ 11 ซึ่งได
ทํากิจกรรมหลายๆอยาง เชน ทําบอนํ้าใหสัตว เพื่อ
ใหสตัวไดมาดืม่นํา้ ไดเทีย่วชมปาชายเลนและรวม
เก็บขยะ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อยาก

ใหมีการจัดคายนักอนุรักษเชนนี้อีกทุกๆ ป ฝากถึง
เพือ่นๆ นองๆ รุนตอไปใหมารวมกจิกรรมกนัเยอะๆ  
สนุกมากคะ” 
 นางสาวโชติรส  ตระกูลกําเนดิ  ครโูรงเรยีน
บานชะมวง กลาววา “สําหรับคายนักอนุรักษ
เยาวชน ปนี้ครูมิ้งมารวมเปนปที่ 2 รูสึกวาคายนี้
มีแตความสนุกสนานในทุกๆ ป อาจเปนเพราะ 

เบื้องหลังพอเวลาที่วิทยากรทุกคนทํางานเสร็จเขา
จะมีการประชุมกัน และมีการวางแผนพัฒนาใน
กิจกรรมตางๆ ตอไปทุกๆ ป ปนี้ก็จะมีกิจกรรมที่
เพิ่มขึ้นมา โดยมีกิจกรรมปนจักรยานใหนักเรียน
ไดปนไปรวมกิจกรรมตางๆ เปนคายที่มีประโยชน
สําหรับเด็กและก็เยาวชนมาก นั่นคือทําใหทุกๆ
คนรูจักการตระหนักและรักษาสิ่งแวดลอมทําให
รูวาสิ่งแวดลอมมีคุณคาธรรมชาติใหชีวิตกับ
มนุษย ดังนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเปนมนุษยเรา
ก็ตองชวยกันรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม ใช
ทรพัยากรธรรมชาตอิยางประหยดั ซึง่สิง่เหลานีก้ม็ี
อยูในกิจกรรมตางๆ ในคายนักอนุรักษที่เขตการ
ศกึษาและเอสเอสไอ  ไดรวมกนัทาํในทกุๆ  ป  เพือ่
ใหเดก็และเยาวชนในบางสะพาน จงัหวดัประจวบ-
คีรีขันธไดรับประสบการณ และทําใหเติมเต็มไป
เปนเยาวชนที่รักษธรรมชาติรักษสิ่งแวดลอมและ
ชวยโลกนี้สดใสขึ้น กิจกรรมนี้ถือวาเปนกิจกรรม
ที่มีประโยชนมาก และคิดวาจะสงนักเรียนมาเขา
รวมกิจกรรมทุกๆ ป”
 นางประไพ เกษแกว วิทยากร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมการศึกษาเขต 1 กลาว
วา “กอนอ่ืนตองบอกวาขอบคุณทางบริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มาก ที่ไดใหการ
สนับสนุนมาเปนเวลา 11 ป ที่ผานมา เด็กที่มาเขา
คายแลวออกไปนั้นถึงแมจะไมได 100 เปอรเซ็น        
ที่จะมีจิตสํานึกในการอนุรักษ แตก็มากกวา 80 
เปอรเซ็นที่กลับออกไป ซึ่งไดไปติดตามผลตอบรับ
จากเด็กก็ไดผลตอบรับวา ประทับใจในกิจกรรมนี้ 
แตละคนก็จะมีความประทับใจที่ตางกันไป รุนที่
ประทับใจมากที่สุดก็คงจะเปนรุนที่ไดลงเรือ หรือ
บางรุนที่ไดไปปลูกปาชายเลน ที่ไดรับงบประมาณ
การสนุบสนุนจากทางเอสเอสไอ 
 สาํหรบัในคณะวทิยากรกต็องขอบคณุ คณุครู
ทางบางสะพานและบางสะพานนอย ทีม่ารวมเปน
วิทยากร  วิทยากรสวนหนึ่งก็ไดนํากิจกรรมภายใน
คายกลับไปใชที่โรงเรียน สําหรับปนี้ก็มีครูรุนใหม
เขามาหลายคน ทุกคนประทับใจที่ไดมาสัมผัส
แหลงเรียนรูทองถิ่นที่มีคุณคามีความภาคภูมิใจ
ของชาวบางสะพาน” 
 คายฯ นักอนุรักษรุนเยาวไมเพียงแตจะสราง
กลุมคนรุนใหมใหรูรักจักสิ่งแวดลอมในชุมชนของ
ตนเปนอยางดีแลว แตยังมุงหวังที่จะสรางกลไก
สําคัญในการมีสวมรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมให
คงอยูคูกับบางสะพานของเราตลอดไป

   ี           ี ี ี ี ี ีSSIจัดคายนักอนุรักษปที่11 - ปน110 เยาวชนหัวใจสีเขียว
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ปที่  7   ฉบับที่  145   ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  2559

กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 360 องศา 
ผานโครงการประชาเสวนาฯ
พาชุมชน ดูคุณภาพนํ้าจากโรงงานเหล็กแผนรีดเย็นไทย

น.4

ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
สิง่แวดลอม พรอมดวยทมีสงเสรมิ
และพัฒนา ภายใต บจก.บางสะพาน
สัมพันธ เครือสหวิริยา รวมมือกับ
สวนความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม
บรษิทั เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั
(มหาชน) หรือ TCRSS จัด “โครงการ
ประชาเสวนา เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ประจําป 2559 โดยเชิญ
ตวัแทนพีน่องชาวบางสะพาน เขา
รวมกิจกรรม       : อานตอหนา 2

“ความรับผิดชอบที่ด ีบริการที่มีคุณภาพ”
ไลน ทรานสปอรต การันตีผลงานผานเครือ่งหมาย Q Mark 2 วาระตอเนือ่ง

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด         
ผูใหบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุก
ขนาดใหญ ในกลุมธุรกิจสหวิริยา 
โลจิสติกส นําโดยนายอุดม สดใส 
กรรมการผูจัดการ รวมตอนรับผู-
เชี่ยวชาญจาก บริษัท สยามธรรมา
เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริษัทท่ีปรึกษา
ผูแทนของกรมการขนสงทางบก ใน

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
บรกิารขนสงดวยรถบรรทกุ (Q Mark)
ประจําป 2559  โดย ไลน ทรานสปอรต
สามารถผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐาน 2 ครัง้ตอเนือ่ง (ระยะเวลา
รวม 10 ป)  เตรยีมรบัตราสญัลกัษณ
แสดงมาตรฐาน จากกรมการขนสง
ทางบก              : อานตอหนา 4

●

บจก.ไลน ทรานสปอรต
นําทีมเปด Rest Center Cha-am   

น.4

ภาพขาว

สหวิริยาโลจิสติกสและกลุมเครือ
สหวริยิา ดงูานไปรษณยีไทย และ 
บริษัท ยูโรไทร จํากัด (ราชบุรี)

น.4
สหแลนดพร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส
จัดประชุม SLPH Kick Off
Business Plan 2017 

น.3

ศนูยฯ สิง่แวดลอม ผนกึกาํลงัผูเช่ียวชาญ และชุมชน
ลงตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอม
นํ้า และอากาศ อําเภอบางสะพาน
เครือสหวิริยา โดยศูนยบริหาร
จัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม 
จัดโครงการ “ตรวจวัดคุณภาพ     

สิ่งแวดลอม” ประจําป 2559  ลง
พ้ืนท่ีติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ                : อานตอหนา 2

รับสมัครพนักงาน

บางสะพานสัมพันธ รับ 2 รางวัล ความสําเร็จ
เปน “องคกรแหงการให” สรางคุณคา สูชุมชน สังคม
ผูบริหารและพนักงาน  บริษัท  บางสะพาน
สมัพนัธ จาํกดั เครอืสหวริยิา รวมภมูใิจ
ในโอกาสรับรางวัลดีเดน ดานการ
สงเสริมและพัฒนาชุมชน รวมสราง

วัฒนธรรมของการเปน “ผูให” ภายใน
องคกร  พรอมขับเคล่ือนงานพัฒนา  หนุน
เสริมงานภาคสังคม ชุมชน อ.บางสะพาน
 ในชวงเดือนตุลาคมที่ผานมา 

นางศศิธร พิริยกิจ ผูจัดการทั่วไป 
บจก.บางสะพานสัมพันธ เปนตัวแทน
รับมอบโลรางวัลดีเดนองคกรแหง     
การให                 : อานตอหนา 3

ประมวลภาพ

คณะผูบริหารและพนักงาน
บริษัทในเครือสหวิริยา
รวมนอมเกลาฯ

ถวายความอาลัยแด

พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล
อดุลยเดช

: อานตอหนา 3

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

      ในตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
• พนักงานขับรถเทรลเลอร 
• พนักงานชางไฟฟายานยนต
• พนักงานชางเคร่ืองจักรกลหนัก

น.4
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เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และศึกษาการจัดการนํ้า
อย่างมีระบบ ของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
ที่มีการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ
  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงกลาง
เดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากตัวแทน
พี่น้องชาวบางสะพาน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน(อสม.) ผู้นําและชุมชนจาก 4 ชุมชน 
พื้นที่  หมู่ 2 บ้านท่ามะนาว  หมู่ 3 บ้านอ่าวยาง  หมู่ 4
บ้านท่าขาม และ หมู่ 5 บ้านปากคลอง ต.แม่รําพึง 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ รวมกว่า 70 คน เข้าร่วม ด้วย
วัตถุประสงค์และความต้องการของชุมชน  และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา ที่อยากให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ชุมชนได้เข้ามา
สัมผัสถึงกระบวนการทํางานของกลุ่มเหล็กฯ ที่ให้
ความสําคัญใส่ใจดูแลด้านสิ่งแวดล้อม มากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกําหนด

หอยเจดีย์ ปลาหลากหลายชนิดๆ เป็นตัวชี้วัด และ  
ที่ผ่านมา  มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง  และผล
ของการสํารวจคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่เกินค่า
มาตรฐาน รวมถึง TCRSS มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม และ
เครือ่งมอืทดสอบทีท่นัสมยั ซึง่สามารถตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าก่อนระบายสู่ภายนอก พร้อม    
ส่งรายงานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ และ
กรมโรงงานอตุสาหกรรมทกุเดอืน อีกทัง้ นายบรรเจิด 
ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บมจ.เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย ไดร้ว่มตอบขอ้สงสยัตา่งๆ
กับชุมชน  ทั้งเรื่องคุณภาพอากาศ  นํ้าฝน  รวมถึงการ
จัดการนํ้าจากระบวนการผลิตและร่วมพูดคุยแลก
เปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบังานดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่
ยืนยันถึงการดูแลคุณภาพน้ําท่ีดีของภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งชุมชนได้ให้ความสนใจในขั้นตอนของการจัดการ
ระบบนํ้าเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ ทั้ง 4 ชุมชน ได้
เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบการผลิต ขั้นตอนต่างๆ กว่า
จะออกมาเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน ส่งต่อไปยัง
ลกูคา้ในอตุสาหกรรมรถยนต ์และอตุสาหกรรมเครือ่ง
ใชไ้ฟฟา้ตา่งๆ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องโรงงานรว่มบรรยาย
ให้ความรู้ตลอดการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ก็ต้องยอมรับว่ามีนํ้าเสียเกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะปล่อย
ออกไปข้างนอก ในหลายๆ โรงงานของเครือฯ เรามี
กระบวนการบาํบดัคณุภาพนํา้ ตรงตามมาตรฐานของ
ภาครัฐที่กําหนด ก่อนปล่อยสู่พื้นที่สาธารณะต่างๆ 
อย่าง TCRSS และ TCS เรามีบ่อพักนํ้าที่ใช้เลี้ยงปลา 
ซึ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เราให้
ความสําคัญควบคุมดูแลอยู่เสมอ และศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีการว่าจ้างบริษัทที่
ปรกึษา มารว่มตรวจสอบคณุภาพในหลายๆ ดา้น อาท ิ
การตรวจคณุภาพนํา้บอ่ นํา้ผวิดนิ นํา้ฝน นํา้ทะเล รวม
ถึงอากาศ และรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 
อ.บางสะพาน และจงัหวดัประจวบฯ ทกุป ีและหลายๆ 
กจิกรรมไดเ้ชญิตวัแทนชมุชน เขา้มามสีว่นรว่มในการ
ตรวจสอบดว้ย เพือ่เปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ระหวา่ง
ชมุชนและบรษิทัในเครอืสหวริยิา และหวงัวา่กจิกรรม
ในครัง้นี ้จะเปน็ประโยชนต์อ่ชมุชน และในฐานะทีเ่ปน็
คนบางสะพานด้วยกัน และอีกบทบาทของประธาน
คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมฯ เครือสหวิริยา ขอ
ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลพี่น้องพนักงาน 
และชุมชนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งภาค
อุตสาหกรรมและสังคม”
  ด้านความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการประชาเสวนาฯ ในฐานะผู้นําชุมชน นาย
สมชาย หลิมสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน    
ท่ามะนาว ต.แม่รําพึง กล่าวภายหลังกิจกรรมฯ ว่า 
“รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงงานของเหล็ก
แผน่รดีเยน็ไทย ฟงัขอ้มูลและดกูระบวนการผลติ การ
จดัการนํา้ และควบคมุจากอตุสาหกรรมจงัหวดัฯ ดว้ย 
ทาํใหเ้รามัน่ใจในคณุภาพนํา้ทีป่ลอ่ยออกจากโรงงาน 
และอยากให้บริษัทต่างๆ ในเครือฯ มีส่วนร่วมกับ
ผู้นําชุมชนบางสะพาน ในงานพัฒนาและหนุนเสริม
กิจกรรมต่างๆ อาทิ ร่วมปรับปรุงศาลา ปรับภูมิทัศน์ 
และอืน่ๆ เพือ่เปน็การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง
โรงงานและชุมชน”  
  นายพีรพงษ์  ฉายสุขเกษม  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี 3
บ้านอ่าวยาง ต.แม่รําพึง ให้ความเห็นว่า “ที่ผ่านมา 

มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของเอสเอสไอ แต่ครั้งนี้ ตั้งใจนําชุมชน หมู่ 3 และ 
หมู่ 5 มาศึกษาดูงานของรีดเย็น เนื่องจากทราบมา
ว่าในกระบวนการผลิตมีการใช้นํ้า ซึ่งเป็นทรัพยากร
ทีส่าํคญัทีช่มุชน ตอ้งใชร้ว่มกนักบัโรงงาน อยา่งชมุชน
อ่าวยาง มีความเกี่ยวข้องกับวิถีของนํ้า เพราะอาชีพ
หลกัสว่นใหญ ่คอื ประกอบอาชพีประมง ในเมือ่พีน่อ้ง
มคีวามกงัวลใจ ในฐานะทีเ่ปน็ผูน้าํกต็อ้งประสานกบั
โรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคําตอบร่วมกัน และ
เชื่อว่าชุมชนที่มาในวันนี้ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 
เกี่ยวกับการจัดการระบบนํ้าของโรงงาน เนื่องจากมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาบรรยายให้ฟัง และ
ชุมชนได้พูดคุยซักถามในสิ่งอยากรู้  ขอให้บริษัทใน
เครือสหวิริยา รักษามาตรฐานในการทํางานอย่าง
จริงจัง เพื่อประโยชน์แก่โรงงานและชุมชนในพื้นที่  
โดยรอบ สุดท้ายขอขอบคุณทีมส่ิงแวดล้อมของโรงงาน
ทีร่บัอาสาเรือ่งตรวจคณุภาพนํา้ใหก้บัชมุชนบา้นอา่ว
ยาง เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป”
  ดา้นตวัแทนชมุชน นางอบุล จริยรัตนไพศาล 
หมู่ท่ี 4 บ้านท่าขาม ต.แม่รําพึง กล่าวภายหลังการดูงาน
ในครัง้นีว้า่ “รูส้กึดทีีม่สีว่นรว่มในการศกึษาดงูานดา้น
การจัดการนํ้าเสียของโรงงาน เพราะชุมชนหมู่ 4 อยู่
ด้านหลังโรงงานรีดเย็น มีความกังวลใจว่าอาจมีการ
ปล่อยนํ้าเสียลงสู่คลองแม่รําพึง แต่ได้ฟังจากการ
บรรยาย และไดเ้หน็บอ่บําบดันํา้แลว้ กค็ลายกงัวลใจ
มากขึ้น และขอฝากเรื่องสิ่งแวดล้อม ขอให้พนักงาน
ช่วยกันดูแล ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีต่อไป” 
  นางอ่อน หงษ์พันธ์ กล่าวในฐานะประธาน
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ่า้น (อสม.) หมูท่ี ่5
บ้านปากคลอง ต.แม่รําพึง “เป็นคนบางสะพาน มี   
ลูกหลานทํางานในโรงงาน และที่ผ่านมา รับรู้และ
เหน็การเปลีย่นแปลงเยอะมาก โรงงานมรีะบบจดัการ
ระบบบําบดันํา้เสยีดมีาก  เปน็ไปตามมาตรฐานทีก่รม
แรงงานกาํหนด ตรงบอ่พกันํา้ทีไ่ปดูกม็ปีลาหลายชนดิ
สร้างความม่ันใจในคุณภาพน้ําท่ีปล่อยออกจากโรงงาน
ว่าไม่เกิดผลเสียอย่างแน่นอน”

กจิกรรมตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 360 องศา
ต่อจากหน้า 1
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เฉลิม  บุญเทียบ

   โดยกิจกรรมในคร้ังน้ี
ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร
นายเฉลิม บุญเทียบ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญส่ายการผลติ บมจ.
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย 
ห รื อ  T C R S S  ก ล่ า ว
ต้อนรับชุมชน พร้อมมี
การบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับระบบการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมของ  บริษัทฯ  และนางสาวสาธินี
อินทรสุภา ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม ร่วมให้ข้อมูล พร้อมนําชุมชนไปสัมผัสกับ
แหล่งนํ้า บริเวณบ่อบําบัดนํ้า และรางระบายนํ้าที่มา
จากกระบวนการผลิต ซึ่งนํ้าดังกล่าวฯ ภายหลังการ
บําบัดแล้วได้นํากลับมาใช้อีกครั้งในการผลิต เพื่อลด
การระบายนํ้าเสียสู่ภายนอก ลดการใช้นํ้าดิบอีกทั้งมี
เครื่องตรวจติดตามระบบคุณภาพนํ้าที่เรียกสั้นๆ ว่า 
COD ย่อมาจาก Chemical Oxegen Demand คือ ค่าที่
บอกคุณภาพของนํ้า ซึ่งเครื่องดังกล่าวฯ มีตัวเลข
รายงานผลตรงแบบต่อเนื่อง ทุก 30 นาที ไปยังกรม
โรงงานอตุสาหกรรม ทาํใหส้ามารถตรวจสอบคณุภาพ
นํา้ไดท้กุเวลา และอกีหนึง่กจิกรรม ทีอ่า้งองิไดว้า่นํา้ที่
ปลอ่ยออกไปนัน้ ไมเ่กดิผลเสยีกบัชมุชน คอื กจิกรรม
นกัสบืสายนํา้ทีร่ว่มกบัศนูยบ์รหิารจดัการและสง่เสรมิ
สิง่แวดลอ้ม นํานอ้งๆ เยาวชนโรงเรยีนบา้นทา่ขาม มา
ร่วมตรวจคุณภาพนํ้าในบ่อพักนํ้าและรางระบายนํ้า 
เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตในบ่อนํ้า อาทิ ตัวอ่อนแมลงปอ 

สมเกียรติ ตงสกุลรุ่งเรือง

  ท้ังน้ี ยังได้รับเกียรติ
จากนายสมเกรียรติ
ตงสกุลรุ่งเรือง ประธาน
คณะทํางานด้านส่ิงแวด-
ล้อมฯ เครือสหวิริยา กล่าว
ว่า “รู้สึกยินดีท่ีได้มีโอกาส
มาต้อนรับคณะชุมชน
ซึ่ ง เ ป็ น ตั ว แ ท น จ า ก
บ้านอ่าวยาง และบ้าน
ปากคลอง  ต.แม่รําพึง
อ.บางสะพาน สําหรับโครงการประชาเสวนาฯ นี้ เกิด
จากความร่วมมือของทีมงานหลายฝ่าย เพื่อต้องการ
สรา้งความเขา้ใจในดา้นการดสูิง่แวดลอ้ม และชมุชน 
รวมถึงงานพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ต้องดําเนิน
ไปด้วยกัน เมื่อเรามีการใช้นํ้าในกระบวนการผลิต  

และติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างนํ้าฝน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและวางใจให้กับชุมชนบางสะพาน ในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยา
  โครงการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ถือเป็นพันธกิจหลักที่
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาดําเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ 
นํา้ผวิดนิ นํา้ใตด้นิ นํา้ทะเล และคณุภาพนํา้ฝน รวมถงึ
งานนเิวศและการอนรุกัษใ์นพืน้ทีช่มุชน อ.บางสะพาน 
และถอืเปน็นโยบายหลกัของเครอืสหวริยิา ทีใ่หค้วาม
สําคัญและตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม จึงใส่ใจ
ควบคุมดูแลให้อยู่ในมาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
กําหนด พร้อมรายงานผลต่อหน่วยงานภาครัฐ
  ล่าสุดช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีม
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ศูนย์ฯ ส่ิงแวดล้อม ลงตรวจสอบ
คณุภาพน้ําและอากาศบางสะพาน

ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิริยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จํากัด ลงพื้น
ที่ชุมชนบางสะพาน ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ และติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างนํ้าฝน  เพื่อเฝ้า
ระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศและนํ้าฝน โดย
รอบพื้นที่ อ.บางสะพาน ซึ่งกําหนดจุดเก็บตัวอย่าง
นํา้ฝน ทัง้หมด 9 สถานนตีรวจวดั และจดุตดิตัง้เครือ่ง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอีก 3 สถานนีตรวจวัด ได้แก่

  จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 สถานีตรวจวัด
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
จุดที่ 1 บรเิวณ หมู ่1 ร.ร.บา้นดอนสาํราญ ต.แมร่าํพงึ 
จุดที่ 2 บริเวณ หมู่ 3 อบต.กําเนิดนพคุณ 
จุดที่ 3 บริเวณ หมู่ 1 เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ
  จุดตรวจวัดคณุภาพนํา้ฝน 9 สถานตีรวจวดั 
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
ตําบลแม่รําพึง 
จุดที่ 1 บริเวณ หมู่ 1  บ้านดอนสําราญ
จุดที่ 2 บริเวณ หมู่ 4  บ้านท่าขาม 
จุดที่ 3 บริเวณ หมู่ 3  ย่านชุมชนบ่อทองหลาง 
จุดที่ 4 บริเวณ หมู่ 2  ย่านชุมชนทับมอญ 
จุดที่ 5 บริเวณ หมู่ 5  ย่านชุมชนกลางอ่าว (บ้านปากคลอง) 
ตําบลกําเนิดนพคุณ 

ตรวจวดัคณุภาพนํา้ฝน ทัง้ 9 สถานตีรวจวดั ไมม่จีดุใด
มีค่า pH ตํ่ากว่า 5.6 (ถ้าตํ่ากว่าค่าดังกล่าวจัดว่ามีค่า
เปน็ฝนกรด) และคณุภาพอากาศทัง้ 3 สถานนตีรวจวดั
มีค่าการตรวจวัดอยูในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงาน
ราชการกําหนด 
  นางศศิธร พิริยกิจ ในฐานะผู้จัดการทั่วไป 
บจก.บางสะพานสมัพนัธ ์ทีดู่แลทมีศูนยบ์รหิารจดัการ
และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้รายละเอียดว่า “เครือ
สหวิริยาให้ความสาํคัญในการดําเนินงานการตรวจวัด
คุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมในทุกๆ ด้าน และประสานความ
ร่วมมือไปยังโรงงานในเครือฯ ซึ่งทุกหน่วยงานที่ดูแล
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างก็ตระหนัก
และให้ความสําคัญรวมทั้งช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วย
งานราชการกําหนด โดยทีมศูนย์บริหารจัดการฯ ได้
เข้าดําเนินการตรวจวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง
โรงงานและจุดชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งในทุกๆ ปีที่
ผ่านมากิจกรรมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวบางสะพาน 
รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลและ
โรงเรียน เป็นต้น และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบ
คุณภาพในด้านต่างๆ แล้ว ทีมศูนย์บริหารจัดการฯ   
ก็จะนําผลรายงานให้หน่วยงานภาครัฐ และพี่น้อง
ชาวบางสะพานได้รับทราบ เพื่อเป็นการรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่บางสะพานร่วมกับชุมชน”

จุดที่ 6 บริเวณ หมู่ 3
อบต.กําเนิดนพคุณ
จุดที่ 7 บรเิวณ  หมู ่1
เทศบาลกําเนิดนพคุณ
ตาํบลพงศป์ระศาสน์
จุดที่ 8 บรเิวณ  หมู ่1
อบต.พงศ์ประศาสน์ 
จุดที่ 9 บรเิวณ  หมู ่5
บ้านหลักเมือง
  โ ด ย ผ ล ก า ร
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ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ในงาน “Giving 
Strategy Forum 2559” ตามโครงการ Happy Heart 
to Happy Society จากคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม 
ประธานมลูนธิหิวัใจอาสา ณ หอ้งชฎาแกรนด ์ชัน้ 2
โรงแรมบางกอกชฏา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย
มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับ “ประกาศ
เกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน” รับ
มอบจาก นายมนตรี วายุพา รักษาการนายอำาเภอ
บางสะพาน พร้อมด้วยนายสมหมาย ปานทอง 
ประธานชมรมกำานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบฯ 
เนือ่งในโอกาสทีเ่ครอืสหวริยิา รว่มมอืกบัผูน้ำาชมุชน
เปน็แกนนำาขบัเคลือ่นชว่ยกนัพฒันาโครงการตา่งๆ 
ในพื้นที่อำาเภอบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง โดย
มีพิธีมอบในวันประชุมประจำาเดือนของอำาเภอ

บางสะพานสมัพันธ์
รับ 2 รางวัล ความสำาเร็จ

ต่อจากหน้า 1

ร่วมกันในหลายๆ ภาคส่วน โดยนโยบายหลักของ
เครอืสหวริยิา คอื การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน

ภายในองค์กร ให้ร่วมคิด ร่วมทำา สร้างวัฒนธรรม

จติอาสาของการเปน็ “ผูใ้ห”้ ขยายผลไปสูช่มุชนใน

บางสะพาน ณ หอประชุม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
  ซึ่ง 2 รางวัลดังกล่าวฯ ที่ได้รับในนาม บจก.
บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา เกิดจากการ
ดำาเนนิงานกจิกรรมเพือ่สงัคม ในดา้นพฒันาชมุชน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ
ทำาหน้าที่เป็นทีมพี่เลี้ยง ร่วมเป็นแรงหนุนด้านที่
ปรึกษาและพัฒนาโครงการต่างๆ ทำางานร่วมกับ
พี่น้องชุมชนในพื้นที่ 4 ตำาบล ณ อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบฯ โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การขับ
เคล่ือนของ 10 บริษัทในเครือสหวิริยา ขับเคล่ือนงาน
พัฒนา ผ่านโครงการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำา
ชุมชน นับเป็นโครงการหลัก ที่ดำาเนินมากว่า 8 ปี 
ดว้ยเปา้หมาย คอื ตอ้งการพฒันาคณุภาพชวีติของ
พ่ีน้องชาวบางสะพานโดยเน้นการพัฒนาเชิงกระบวน-
การ สรา้งชมุชนเขม้แขง็ใหเ้กดิพลงัของคนในชมุชน 
ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา ต่อยอดแนวทาง
พัฒนาให้ชุมชนสามารถดำารงชีวิตเป็นรากฐานที่
มั่นคงของสังคม ทำาให้ได้มาซึ่งรางวัลและความ
สำาเร็จท่ีเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน
ทั้งภาคอุตสาหกรรมเครือสหวิริยา และชุมชน  
  นางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป บจก.
บางสะพานสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจ
ในครั้งนี้ ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนรับ
รางวัลดีเด่นองค์กรแห่งการให้ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน จากมูลนิธิหัวใจอาสา และจาก
สว่นงานราชการในอำาเภอบางสะพาน ถอืเปน็ความ
สำาเร็จและการยอมรับ ที่เกิดจากการดำาเนินงาน

l

ภาพข่าว

กลุ่มสหแลนด์
พรอ็พเพอตีโ้ฮล-
ด้ิงส์ (SLPH) ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 
เครือสหวิ ริยา 
จัดการประชุม 
Saha Land Prop-
erty Holdings 
Kick Off Busi-
ness Plan 2017 
นำาโดยนายสุร
เดช มุขยางกูร 

ประจำ�วันที่  1  พฤศจิก�ยน  2559 ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

อำาเภอบางสะพาน และจังหวัดประจวบฯ ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร และทีมพนักงานทุกส่วนในเครือฯ โดยเฉพาะ
ทีมของบางสะพานสัมพันธ์ ที่ทุ่มเทและเสียสละ 
ทำางานร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพาน ด้วยมีหัวใจ
เดยีวกนั เพือ่ตอ้งการพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บั
ชุมชน รางวัลท่ีได้จากการพัฒนาชุมชน จะเป็นเหมือน
แรงบันดาลใจ ผลักดันให้ทีมทำางานด้วยใจอาสา และ
การเปน็  “ผูใ้ห”้  อยา่งไมส่ิน้สดุ  และเครอืฯ  กย็งัคง
เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ร่วมดำาเนินงานกับ
พ่ีน้องชาวบางสะพาน เพ่ือสร้างชุมชน สังคม พัฒนา
งานภาคสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมและย่ังยืนต่อไป”

สหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส์
จัดประชุม Saha Land Property Holdings Kick Off Business Plan 2017

ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบนโยบายและประกาศทิศทางวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการดำาเนิน
ธุรกิจ โดยเน้นการนำานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าในสินทรัพย์ มาเป็น
กลยุทธ์สำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของกลุ่ม เพื่อให้ตอบ
โจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า และพร้อมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเดินหน้าไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาใฝ่รู้ สำานักงานพระราม 3 กรุงเทพ

ประมวลภาพ
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 คณะผูบ้ริหารและพนกังาน	บรษิทัในเครอืสหวริยิา	รว่ม
น้อมเกล้าฯ	 ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร		
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้	 ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำาเพ็ญพระราช
กรณียกิจนานัปการ	 เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศ
ชาติ	 และประชาชนชาวไทย	ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์
ยาวนานกว่า	70	ป	ีโดยผูบ้รหิารและพนกังานรว่มเปน็สว่นหนึง่
ในตัวแทนถวายความอาลัย	 พร้อมร่วมกันทำากิจกรรมอาสา
ต่างๆ	ณ	ศาลากลางจังหวัด	 รวมถึงบริเวณพิธีที่ภาครัฐจัด

ให้มีขึ้น	และ	ณ	บริษัทในเครือสหวิริยา
	 และเมื่อวันศุกร์ที่	 28	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 ชมรมกำานัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	 อ.บางสะพาน	จ.ประจวบฯ	 และบริษัท	 บางสะพาน
สัมพันธ์	 จำากัด	 ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ	 โดยเดินทางมาจาก	
อ.บางสะพาน	จ.ประจวบฯ	เพือ่เปน็ส่วนหนึง่ของกลุม่ทำาความดี	
ร่วมแจกนำา้	ของทีร่ะลึกใหก้บัผูม้าถวายความอาลัย	ณ		บริเวณ
ท้องสนามหลวง	 พร้อมกันนั้นคณะฯ	 ได้ร่วมลงนามถวาย			
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง
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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 บทความและภาพท้ังหมดท่ีลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธ์ิของ คณะทํางาน
ในเครือสหวิริยา หามมิใหผูใดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรับอนุญาต และบทความใดๆ ท่ีเปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจัดทําขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ

ประจําวันที่  1  พฤศจิกายน  25594 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

 “Q-MARK เปนตราสญัลกัษณทีแ่สดงวาไดมกีาร
ตรวจประเมินกิจการของ ผูผลิต ผูคา และผูใหบริการ
ถงึความรบัผดิชอบในการสงมอบสนิคาและบรกิาร
ทีม่คีณุภาพ  ตลอดจนการเอาใจใสตอผูบรโิภคและ
มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ผานการประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญแลววาสินคาและบริการ มีความ
นาเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมี
คุณภาพตรงตามที่ผูผลิตระบุไวในฉลาก หรือตรง
ตามทีผู่ผลติอางองิไว  ผูผลติ ผูคา และผูใหบรกิารมี
ความรบัผดิชอบในสนิคาและมบีรกิารหลงัการขาย
ที่ดี และมีจริยธรรมในการทําธุรกิจและรับผิดชอบ
ตอสังคม”
  โดยทีมงานฯ บริษัทที่ปรึกษาผูแทนของ       
กรมการขนสงทางบก ไดลงพื้นที่เขาตรวจสอบ
ประเมนิ  ณ  สาํนกังาน  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ
เม่ือชวงเดือนตุลาคมท่ีผานมา ผูบริหารและพนักงาน
สวนงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ
พนักงานสวนท่ีเก่ียวของของ  บจก.ไลน ทรานสปอรต
ไดรวมกันตอนรับ พรอมใหขอมูล ภายใตกิจกรรม 
“การประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวย
รถบรรทุก (Q Mark)” ประจําป 2559 ซึ่งถือเปน        
คร้ังท่ี 2 ตามกําหนดของใบรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ
คือ ตองตออายุทุก 5 ป และทีมตรวจประเมินฯ ได
สาํรวจพืน้ทีใ่นหลายสวนงานทีเ่กีย่วของ รวมพดูคยุ

ไลน ทรานสปอรต การนัตผีลงานผาน Q Mark
ตอจากหนา 1 จนทาํใหไดรบัรางวลัสถานประกอบกจิการตนแบบ

ดีเดน ระดับทอง ดานความปลอดภัย ประเภท
ธุรกิจขนสงระดับประเทศ ประจําป 2559 ถือเปน
ความรวมมือที่เกิดจากพนักงานและผูบริหารใน
หลายสวนงานที่รวมใจกันปฏิบัติงานอยางเต็ม
กําลัง และในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
บรกิารขนสงดวยรถบรรทกุ (Q Mark) ในปนี ้เปนการ
ตออายุใบรับรองมาตรฐาน 5 ป และครั้งนี้ บริษัท
ที่ปรึกษา ไดกลาวชื่นชมที่องคกรเรามีการพัฒนา
ศักยภาพในหลายๆ ดาน ทําใหไลน ทรานสปอรต 
ผานเกณฑครั้งที่ 2  ตอเนื่อง (รวมเปนการรับรอง
ทัง้สิน้ 10 ป) พรอมใหขอมลูคาํแนะนาํตางๆ ซึง่เปน
ประโยชนอยางยิง่ และผลการรบัรองทีไ่ดรบั เปนอกี
มาตรฐานที่การันตีวาองคกรไดใหความสําคัญใน
ขอกําหนดและระบบมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ 
ตามกรอบของกรมการขนสงทางบก”
  ความสําเร็จในครั้งนี้ เปนอีกความรวมมือ 
รวมใจ ของทีมผูบริหารและพนักงาน บจก.ไลน 
ทรานสปอรต ผูใหบรกิารขนสงสนิคาดวยรถบรรทกุ
ขนาดใหญ ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส ท่ีรวมกัน
พัฒนาคุณภาพงานดานการขนสงสินคาและบริการ
อยางตอเน่ือง เพ่ือสรางมาตรฐานท่ีดีในทุกมิติ สราง
มาตรฐานความปลอดภัย สูงานบริการที่ดีใหกับ
ลูกคา พัฒนาศัยภาพของการบริการขนสงใหมี
ประสิทธิภาพ กาวไปสูระดับสากลในอนาคต

และซักถามขอมูลจาก
ทีมพนักงานของไลน 
ทรานสปอรต เกี่ยวกับ
การปฏิบัติ งานการ
ดําเนินงานดานการขนสง
สินคาและบริการ ตรวจ
ประเมินผลงานความ
กาวหนาจากเดิม รวม
ถึงตรวจเอกสารตางๆ 
ตามประกาศของกรมการขนสงทางบก ดานการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก
(Q Mark) กอนออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ 
พรอมมอบสัญลักษณแสดงมาตรฐานรับรองจาก
กรมการขนสงทางบก ซึง่องคกรทีจ่ะผานการรบัรอง
ตองมีกระบวนการทํางานและนโยบายที่ตรงตาม
ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถ
บรรทุก ประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ประกอบดวย

ด า น อ ง ค ก ร  ด า น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข น ส ง 
ดานพนักงาน ดาน
ยานพาหนะ และดาน
ลูกคาและภายนอก 
ซึ่งสรุปผลการตรวจ
ประเมิน บจก.ไลน  
ทรานสปอรต ผานขอ
กําหนดหลักครบทุกขอ

ตามหลักเกณฑของกรมการขนสงทางบก และ
เตรียมรับตราสัญลักษณแสดงมาตรฐานตอไป
  ดานผูบริหาร นายอุดม สดใส กรรมการ         
ผูจดัการ บจก.ไลน ทรานสปอรต กลาววา “บรษิทัฯ 
ใหความสําคัญในระบบมาตรฐานตางๆ ดวยนโยบาย
คณุภาพองคกร ซึง่ในปนี ้นบัเปนปแหงการรณรงค
ในหลายๆ เรือ่ง โดยเฉพาะการลดอบุตัเิหตทุีบ่รษิทั
ไลนฯ ใหความสําคัญและดําเนินการมาอยางตอเน่ือง

●

เปดศูนยพักรถ Rest Center Cha-amภาพขาว

  นายอุดม สดใส กรรมการผูจัดการ บจก.ไลน ทรานสปอรต ผูใหบริการขนสงสินคา     
ดวยรถบรรทุกขนาดใหญ ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส นําทีมเปด Rest Center Cha-am
ศูนยพักรถท่ีเปนท้ังจุดพักรถและออฟฟศสําหรับพนักงานขับรถขนสงสินคา ท่ีประกอบไปดวย
Smart Offi ce และ Sleep Station ที่ผสมผสานความลงตัวของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความเปนมติรกบัสิง่แวดลอม ทีม่ลีกัษณะเฉพาะและจดุเดน อาท ิSmart Offi ce ออฟฟศ
ที่ใชพลังงานไฟฟาจาก Solar Rooftop ฯลฯ พรอมกันนี้ไดกําหนดใหจุดพักรถดังกลาว
เปนจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกอนที่จะปฏิบัติงานตอไป เปนหนึ่งในนโยบาย
คณุภาพสรางมาตรฐานความปลอดภยัในธรุกจิการขนสง ภายใต new LINE 4.0 “ระบบ
ใหม ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ”  ณ ปมกาซลิ้มเจริญ (NGV) อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

  คณะผูบริหารและพนักงาน กลุมสหวิริยาโลจิสติกส และกลุมเครือสหวิริยา เขาเยี่ยมชม
และศกึษาดงูานธรุกจิขนสงอืน่ๆ โดยเมือ่วนัที ่12 ต.ค.ทีผ่านมาไดเขาเยีย่มชมการบรหิารจดัการ
ดานไปรษณียไทย โดยไดรับเกียรติจากนายบัณฑิต แกวพูกัม ผูชวยผูจัดการฝายกลยุทธ 
เปนวิทยากรใหความรู ดานการบริหารจัดการ การคัดแยกพัสดุไปรษณีย และระบบการจัดสง
พัสดุไปรษณีย ณ ศูนยไปรษณียดวนพิเศษกรุงเทพฯ ถ.แจงวัฒนะ หลักสี่ 
  และวนัที ่14 ต.ค.เขาเยีย่มชมการดาํเนนิงานกระบวนการอดัดอกยางพรอมรบัฟงขอมลู และ
กลยุทธการดําเนินธุรกิจของ บริษัท ยูโรไทร จํากัด (ราชบุรี) เพ่ือศึกษากระบวนการอัดดอกยางระดับ
คุณภาพพรีเมี่ยม ผานขั้นตอนการทํางานของ ระบบ RFID ในการติดตั้งระบบปอนยางอัตโนมัติ 
ณ บริษัท ยูโรไทร จํากัด (ราชบุรี) นับเปนอีกประสบการณธุรกิจโลจิสติกสระดับประเทศ เพ่ือตอยอด
ธุรกิจดวยแนวคิดของการบริหารจัดการที่ทันสมัยครบวงจร ตอบโจทยความตองการของลูกคา

สหวิริยาโลจิสติกสและกลุมเครือสหวิริยา ศึกษาดูงาน

รับสมัครพนักงาน
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

สวัสดิการที่จะไดรับ มีดังนี้
ชุดยูนิฟอรมพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพบัตรอาคเนย เงินตอบแทน

วันหยุดประจําป วันลาพักรอน คาทําศพ คลอดบุตร เปนตน

สอบถามรายละเอียด โทร. 063- 196-0505 ฝายทรัพยากรบุคคล
หรือ สมัครดวยตนเอง ณ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด วันจันทร - เสาร ต้ังแตเวลา 09.00 - 16.00 น.

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด  ผูใหบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกขนาดใหญ
ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

ประกาศรับสมัครพนักงาน  ในตําแหนงตางๆ ดังนี้
• ตําแหนงพนักงานขับรถเทรลเลอร  เพศชาย  จํานวน 5 อัตรา ดวน!
 วุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา ต้ังแต ช้ัน ป.4 ข้ึนไป (มีใบขับข่ีประเภท 3)
• ตําแหนงพนักงานชางไฟฟายานยนต  จํานวน 1 อัตรา 
 วุฒิการศึกษา ในระดับ ปวช.-ปวส. สาขาชางไฟฟา
• ตําแหนงพนักงานชางเครื่องจักรกลหนัก  จํานวน 11 อัตรา 
 วุฒิการศึกษา ในระดับ ปวช.-ปวส. สาขาชางยานยนต
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