
WCE รุกงานใหบริการวิศวกรรมตอเน่ือง ลาสุดเขารับ

งานโซนภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี ของบริษัท    

ดารามิค (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตผลิตภัณฑแผน

พลาสติก มูลคา 20.6 ลานบาท และบริษัท โอคิซึโมะ 

อินเตอรเนชั่นแนล เอเซีย จํากัด ผูผลิตผลิตภัณฑ

ประเภทสีนํ้ามันชักเงาและสารเคลือบ มูลคา 9 ลาน

บาท โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ ดําเนินการติดตั้ง

ระบบและเครื่องจักร

  นายกิตติศักด์ิ มาพะเนาว กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE เปดเผย

วา “เมื่อเร็วนี้ บริษัทไดเซ็นสัญญารับงาน 2 โครงการใน

โซนภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304) 

ไดแกบริษัท บริษัท ดารามิค (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิต

ผลติภณัฑแผนพลาสตกิ LDPE, LLDPE (ชิน้สวนแบตเตอรี่

รถยนต) มลูคา 20.6 ลานบาท โดยรบัดาํเนนิการจดัหาวสัดุ

อุปกรณ  ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองจักรกล    อานตอ น.2

           

เวสทโคสทรุกงานภาคตะวันออก
ควาสองโครงการวิศวกรรม29ลาน

ปที่  7   ฉบับที่  146   ประจําวันที่  1  ธันวาคม  2559

หาบรษิทัผูผลติเหลก็ยกัษใหญของ
ประเทศ SSI - TCRSS - NS Blue 
Scope - NS - SUS - JSGT รวมจัดการ
แขงขันเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็ก
มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 (Thailand 
Iron Man Mini Marathon 2016) นาํ
เงินรายไดไมหักคาใชจายมอบ 22 
องคกรการกุศล รวมจํานวน 2 ลาน
บาท เพื่อชวยเหลือและสรางความ
แข็งแกรงใหกับผูดอยโอกาส จัด 9 
ครัง้ ยอดเงินสะสมแลว 20 ลานบาท 
ผูบริหารยํ้ามุงมั่นดําเนินกิจกรรม
เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสตอไป
อยางตอเนื่อง
  ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
ที่ผานมา พันธมิตรธุรกิจเหล็กไดแก  
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท 
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด 
(NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยาม
ยูไนเต็ดสตีล จํากัด (NS-SUS) และบริษัท
เจเอฟอ ีสตลี กลัวาไนซิง่ (ประเทศไทย) 
จํากัด (JSGT) ผนึกกําลังจัดการแขงขัน
เดนิ-วิง่การกศุล ฅนเหลก็มนิมิาราธอน 
เพือ่นาํรายไดจากการจดักจิกรรมนาํไป
สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาสใหมี
คณุภาพชวีติ และโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพดานตางๆ ใหหยดัยนือยูไดใน
สังคมอยางเขมแข็ง ณ ลานตะวันยิ้ม 
สวนลุมพินี
  ภายในงานไดรับเกียรติจากนาย
วทิย  วริยิประไพกจิ  เปนประธานกลาว
เปดงาน โดยนายผดุงศักด์ิ ปราณอุดมรัตน
ประธานคณะทํางานจัดกิจกรรมแขงขัน
เปนผูกลาวรายงาน     อานตอ น.2

หนนุงานสงเสรมิคนพกิาร
พม.มอบองคกรดเีดนSSI
เอสเอสไอสงเสริมความเทาเทียมกัน
ของมนุษย  กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (พม.)
ประกาศเกียรติคุณองคกรสนับสนุน
งานดานคนพิการ รับรางวัลองคกร
สนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน  
ป  2559  เผยคุณสมบัติเปนองคกร
ท่ีมีสวนรวมยกระดับคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการใหแกคนพิการ ทั้ง
การจางงาน และกิจกรรมตางๆ ที่
พัฒนาสมรรถภาพผูพิการ  โดยเขา
รับมอบรางวัลในวันที่  2  ธันวาคม
2559  ณ  อาคารชาเลนเจอร เมืองทอง
ธานี
  นายยงยุทธ มลิทอง ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ สํานักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับ
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดเปด 
รบัสมคัรคดัเลอืกบรษิทัทีไ่ดดาํเนนิงาน
สนบัสนนุงานดานคนพกิาร เพือ่เขารบั
รางวัลองคกรสนับสนุนงานดานคนพิการ
ดีเดน ป 2559 นั้น เอสเอสไอมีการสง
เขารับการพิจารณารางวัลนี้ดวย โดย
ไดสงเอกสารแสดงการดําเนินงาน      
สงเสรมิงานดานคนพกิาร ไมวาจะเปน
การจางงาน ดานสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวก กิจกรรมเพื่อมุงยกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนตน
  ผลปรากฏวาเอสเอสไอไดรับรางวัล
องคกรสนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน
ป  2559  เปนหนึ่งในสิบสองบริษัทที่
ไดรับคัดเลือก       อานตอ น.2

วิ่งฅนเหล็กมอบ2ล.ผูดอยโอกาส
• SSI-TCRSS รวมพันธมิตรจัด
• รวมรายไดจัด 9 ครั้ง 20 ลาน
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25592 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

วิ่งฅนเหล็ก         ต่อจากหน้า 1
 
สว่นการแขง่ขนัเดนิ-วิง่การกศุลมผีูร้ว่มงานคบัคัง่
ถงึ 1,200 คน ทัง้ชาวไทยและตา่งชาตจิากประเทศ
ต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย เคนยา และญี่ปุ่น โดย
การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่การแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 
5 กม. (2 รอบ สวนลุมพินี) แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 
ประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปี
ขึ้นไป และประเภทหญิง อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 
40 ปขีึน้ไป และการแขง่ขนัเดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพ 2.5 
กม. (1 รอบ สวนลุมฯ) ซึ่งไม่มีการแข่งขัน และไม่
แบง่กลุม่อาย ุโดยการแขง่ขนัทัง้ 2 ประเภทปลอ่ย
ตัวเวลา 06.00 น.
  นายวนิ  วริิยประไพกจิ  ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI) เปิดเผย
กับผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ฅนเหล็ก
มินิมาราธอน หรือ Thailand Iron Man Mini Marathon 
2016 ในปีนี้ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างยิ่ง เรา
สามารถรวบรวมรายได้ได้ถึง 2 ล้านบาท (ณ วันที่
25 พ.ย. 2559) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมรวมปีนี้เป็น
ปีที่ 9 สามารถรวมรวมรายได้กว่า 20 ล้านบาท 
นำาไปมอบสนบัสนนุองคก์รทีด่แูลผูด้อ้ยโอกาสได้
มากมาย ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เห็นผู้บริหาร
พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสนับสนุน
กิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือองค์กร
เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย”
  “นอกจากน้ีในฐานะตัวแทนขององค์กรร่วมจัด
ผมขอขอบคุณทุกคนท่ีทำาให้กิจกรรมในคร้ังน้ีประสบ
ความสำาเร็จ  และรู้สึกยินที่ได้เห็นความร่วมมือ

ของบริษัทเหล็กชั้นนำาของประเทศไทยที่ได้จัด   
กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน และจะมุ่งมั่น
ดำาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเช่นนี้
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง” นายวินกล่าว
  Mr. Sam McMahon รองประธานฝ่าย
การเงิน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) 
จำากัด (NS Blue Scope) กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ เพราะนอกจากจะได้
เห็นความร่วมมือของบริษัทเหล็กในประเทศไทย
แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ไทยอีกด้วย ผมอยู่เมืองไทยมา 5 ปีแล้ว เมืองไทย
เป็นประเทศที่สวยงาม และน่าอยู่ ผมตั้งใจจะทำา
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและเป็นประโยชน์กับคน

ไทยเช่นนี้อีกในปีต่อๆ ไปอย่างแน่นอนครับ”
  Mr. Toshiya Iwano กรรมการบริษัท เจเอฟอี
สตลี กลัวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จำากดั (JSGT) กลา่ว
กบัผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่ “ผมเพิง่
มโีอกาสไดม้ารว่มกจิกรรมฅนเหลก็มนิมิาราธอน
เป็นปีแรก ได้เห็นผู้คนเข้าร่วมการแข่งขันเป็น
จำานวนมาก รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการให้ความ
ช่วยเหลือองค์กร มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส นับเป็น
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีเป็น
อย่างยิ่ง และผมยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ 
เช่นนี้ต่อไปในอนาคต”
  สำาหรบัผลการแขง่ขนั ผูช้นะเลศิการแขง่ขนั
ประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 ได้แก่ เด็กชายอรรถ
พันธ์ ปิ่นแก้ว ด้วยเวลา 18.45 นาที ประเภทชาย

เวสท์โคสท์           ต่อจากหน้า 1

ติดตั้งระบบท่อ และดำาเนินการติดตั้งเครื่องจักร

สำาหรับเพิ่มกำาลังการผลิต

  และบริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล 

เอเซีย จำากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสีนำ้ามัน

ชักเงาและสารเคลือบ มูลค่า 9 ล้านบาท โดย

รับดำาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผลิตถังบรรจุ

สารเคมี ระบบท่อ และดำาเนินการติดตั้งทั้งระบบ 

สำาหรบัปรบัปรงุและยกเลกิการใชช้ดุถงับรรจสุาร

เคมีใต้ดินเดิมที่ใช้งานมา กว่า 20 ปี

  ความสำาเรจ็ครัง้นีเ้กดิจากความมุง่มัน่ตัง้ใจ

ในการให้บริการงานวิศวกรรม ความไว้วางใจที่มี

ให้ต่อ WCE  ทำาให้ สามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่

อุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลายประเภท และ

ขยายสู่กลุ่มลูกค้าภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

  ทั้งนี้บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
ยังคงมุ่งเดินหน้าในการให้บริการด้วยคุณภาพ 
รวดเร็ว ประหยัด ตอบสนองความพึงพอใจแก่
ลูกค้าสูงสุด ด้วยจริยธรรมที่มุ่งมั่น และความ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ และไม่หยุดยั้งในการ
พฒันาเพือ่เพิม่พนูทกัษะ ศกัยภาพใหร้ดุหนา้ยิง่ๆ 
ขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  ท้ังน้ีหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใด
ต้องการใช้บริการงานด้านวิศวกรรมสำาหรับ
อุตสาหกรรม  ไม่ว่าจะเป็น  งานเครื่องกล  ไฟฟ้า 
อเิลก็ทรอนกิส ์ โยธา  งานบรกิารแรงงานและงาน
บริหารโครงการในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
ความรูค้วามชำานาญเฉพาะทาง โดยเนน้การผลติ
การติดต้ังและการซ่อมบำารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายทางเทคโนโลยี สามารถ
ตดิตอ่บรษิทัไดโ้ดยตรงหรอืสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่
เบอร์โทรศัพท์ 032 548 450

อายรุะหวา่ง 16-39 ไดแ้ก ่Mr. Wale Yohanis Algaw 
จากประเทศเอธโิอเปยี ดว้ยเวลา 14 นาท ีประเภท
ชายอายุระหว่าง 40-49 ได้แก่ นายสราวุธ งามศรี 
สังกัดชมรมเพื่อนสวนลุม ด้วยเวลา 17.58 นาที 
ประเภทชายอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป ได้แก่ Mr. 
Soeren Oestergaard จากประเทศเดนมาร์ก ด้วย
เวลา 17.50 นาท ีสว่นประเภทหญงิ อายไุมเ่กนิ 15 
ไดแ้ก ่เดก็หญงิพกิลุ ทองลอื สงักดัชมรม Jog&Joy 
ด้วยเวลา 21.53 นาที ประเภทหญิง อายุระหว่าง 
16-39 ได้แก่ Ms. Yehualeye BeLetew Mitiku จาก
ประเทศเอธิโอเปีย ด้วยเวลา 18.40 นาที และ
ประเภทหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางสาว
ช่อทิพย์ กันอ่วม สังกัดชมรมดอกบัวคู่ ด้วยเวลา 
21.59 นาที
  ส่วนผลการแข่งขันของพนักงานบริษัท        
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขันประเภทชาย อายุไม่เกิน 39 ปี ได้แก่ 
นายพงศธร ตัง้ฤกษว์ราสกลุ ดว้ยเวลา 25.08 นาท ี
ผูช้นะเลศิการแขง่ขนัประเภทชายอาย ุ40 ปขีึน้ไป 
ได้แก่นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ด้วยเวลา 25.01 
นาที ส่วนประเภทหญิงอายุไม่เกิน 39 ปี ได้แก่ 
นางสาวอญัญาพร วรโชตศิาศวตั ดว้ยเวลา 32.37 
นาที อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางสาวนวฉัตร เรือง
นภาพร ด้วยเวลา 29.20 นาที
  ทัง้นีก้จิกรรมการแขง่ขนัเดนิ-วิง่การกศุล ฅน
เหล็กมินิมาราธอน หรือ Thailand Iron Man Mini 
Marathon ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งปี 2551 ด้วย
การริเริ่มของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) (SSI) เพื่อนำาเงินรายได้จากการจัดการ
แข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมสนับสนุนองค์กร 
และมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย

หนุนงานคนพิการ  ต่อจากหน้า 1

โดยจะเข้ารับมอบรางวัลในวันที่ 2 ธ.ค. 2559  ณ 

อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์

  นายยงยุทธ กล่าวว่า ถึงแม้อุตสาหกรรม

เหล็กจะมีข้อจำากัดในการรับผู้พิการเข้าปฏิบัติ

งานแต่บริษัทมีความพยายามในการรับผู้พิการ

เข้าร่วมทำางานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปิด

กั้นโอกาส ซึ่งคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 

มีคุณสมบัติ และมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงาน

ในตำาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน

มีพนักงานผู้พิการเข้ามาทำางานกับบริษัท 2 คน 
ส่วนที่เหลือ 9 อัตราบริษัท ได้ส่งเงินสมทบเข้า
กองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตามกฎหมายเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี พร้อมกับ
จัดสวัสดิการให้มีความทัดเทียมเท่ากับคนปกติ 
และยังได้จัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกภายใน
โรงงานที่จำาเป็นไว้ให้ไม่ว่า ห้องนำ้า ทางลาดต่าง
ระดับ ลิฟต์  ที่จอดรถ เป็นต้น
  นอกจากการส่งเสริมด้านการจ้างงาน
ภายในองค์กรแล้ว เอสเอสไอยังได้มีการดำาเนิน
งานกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย ทั้ง
ดา้นจดัการฝกึทกัษะประกอบอาชพีใหก้บัผูพ้กิาร 
กจิกรรมอาสาทีช่ว่ยเหลอืผูพ้กิาร การบรจิาคเพือ่

ชว่ยเหลอืสนบัสนนุการดำาเนนิงานสำาหรบัผูพ้กิาร 
เปน็ตน้  ซึง่การดำาเนนิงานสนบัสนนุดา้นคนพกิาร
เอสเอสไอได้ดำาเนินงานมาเป็นระยะเวลา 11ปี   
ต่อเนื่อง
  เกณฑก์ารพจิารณารางวลัองคก์รสนบัสนนุ
งานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559 จะต้องมีการ
ดำาเนินงานด้านคนพิการ อาทิ 1. มีการจ้างงาน
คนพิการมากกว่าหรือตามจำานวนที่กฎหมาย
กำาหนด (มาตรา 33) โดยการจ้างงานนั้นจะต้อง
เปน็การจา้งงานในตำาแหนง่หนา้ทีเ่หมาะสมตาม
ความสามารถของคนพกิารนัน้ และการสนบัสนนุ
ส่งเสริมให้ลูกจ้างคนพิการมีความก้าวหน้าตาม
สายงาน 2. มีการจัดสถานที่จำาหน่ายสินค้าหรือ
บริการ มีการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา

บริการโดยวิธีกรณีพิเศษ หรือมีการจัดสิ่งอำานวย
ความสะดวก ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน (มาตรา 
35) 3. มีการจัดอุปกรณ์ สิ่งอำานวยความสะดวก 
หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือ
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ให้คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา 
37) 4. การส่งเสริมหรือจัดการศึกษาสายสามัญ
หรือสายวิชาชีพให้แก่คนพิการ 5. การผลิตสินค้า
หรอืบรกิารเพือ่ชว่ยสรา้งเสรมิความสามารถหรอื
ความสะดวกของคนพกิารในการดำารงชวีติประจำา
วัน หรือการประกอบอาชีพ 6. กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเอสเอสไอร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้
            จากเหตกุารณเ์พลงิไหม ้บา้นเลขที ่5/5 ม.1 ซ.บงึผกัหนาม ต.รอ่นทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีผู้ที่อาศัยทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย คุณตา
คุณยาย และเด็กเล็กอีก 4 คน ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเอสเอสไอจึงได้ร่วมใจเพ่ือนพนักงานให้การช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบเหตุ ด้วยการมอบสิ่งของอาทิ ที่นอน ผ้าห่ม และเครื่องใช้ที่
จำาเป็น เป็นต้น ท้ังน้ีชมรมทีบีนัมเบอร์วันเอสเอสไอยังได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง

X 
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ปที่  7   ฉบับที่  146   ประจําวันที่  1  ธันวาคม  2559

SVL จัดประชุม Business Plan 2017
ภายใตแนวคิด SVL logistics Innovation เพียร พัฒนา พอดี

แผนงาน “การเพิ่มมูลคาใหสินทรัพย” ของสหแลนดพร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส 
ผานการนําเสนอแผนธุรกิจ ป 2017
บริษัท  สหแลนดพร็อพเพอตี้
โฮลดิ้ งส  จํากัด กลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เครือสหวิริยา 
จัดประชุม SV Property Group 
Business Plan 2017 งานประชุม
เพื่อนําเสนอแผนธุรกิจ โดยมี
กลยุทธในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ตางๆ ของกลุมอสังหาริมทรัพย  
ณ หองประชุม Spicy อาคาร SV 
City ถนนพระราม 3
 ในชวงปลายปของทุกๆ 
ปจะเปนชวงระดมสมองเพื่อ
นําเสนอแผนธุรกิจของบริษัท
ตางๆ               : อานตอหนา 2

น.4

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผานมา 
บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส จํากัด 
[SVL] รวมดวยคณะผูบริหารและ
พนกังาน จดัประชมุแผนธรุกจิ 2017 
: SVL Logistics Innovation เพียร 
พัฒนา พอดี งานประชุมนําเสนอ
วิสัยทัศน แผนการดําเนินธุรกิจใน
ป 2017 โดยนอมนําสวนหนึ่งของ
พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระ-
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มา
ปฏบิตัเิพือ่กาวสูการเปนองคกรทีข่บั
เคลื่อนธุรกิจผานนวัตกรรม ความ
คิดสรางสรรคสูการเปนผูใหบริการ
ดานโลจิสติกสที่ตอบโจทยลูกคา
อยางเหมาะสม ณ หองไปรษณยีฤดี
สราญ ชั้น 3 อาคารไปรษณียกลาง 
บางรัก กรุงเทพฯ
   สําหรับป  2017 นั้น SVL                
ไดใหคําจํากัดความวาเปนปแหง 
Innovation หรอืการขบัเคลือ่นใหเกดิ
นวัตกรรม : อานตอหนา 2

กาวสูปท่ี 10 กับกิจกรรมสํารวจระบบนิเวศ อ.บางสะพาน
โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา และทีมผูเชี่ยวชาญ
เมื่อชวงเดือนกันยายน 
และพฤศจกิายนทีผ่านมา 
คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม จาก 10 
บริษัทในเครือสหวิริยา  
มอบหมายใหทีมศูนย
บรหิารจดัการและสงเสรมิ
สิ่งแวดลอมเครือสหวิริยา 
พรอมดวยทมีผูเชีย่วชาญ
จากมหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร ลงพื้นที่สํารวจ
ระบบนิเวศ รอบๆ พื้นที่
โรงงานอตุสาหกรรมเหลก็ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ในเครือสหวิริยา ประจําป
2559 ซึ่งงานดานนิเวศ 
และการอนุรักษส่ิงแวดลอม
เปนอีกหนึ่งภารกิจหลักที่
ทีมศูนยฯ สิ่งแวดลอม ได
ดําเนินการ
    : อานตอหนา 2

ประมวลภาพ

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม
รวมกับ

TCRSS
ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ตามที่ชุมชนขอมา

:อานตอหนา 2
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ประจำ�วันที่  1  ธันว�คม  25592 : ข่าวฅนเหล็ก เครือสหวิริยา

ดา้นตา่งๆ ในองคก์ร โดยมผีลงานการคดิคน้นวตักรรม
ของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท และกลุ่มบริษัท 
  นำาโดยนายสุรเดช มุขยางกูร  ประธาน
กรรมการบริหาร บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ ได้มอบ
หมายแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรและวิสัยทัศน์
การดำาเนินงาน ของกลุ่มธุรกิจขนส่ง โดยได้กล่าวถึง
โครงสรา้งกลุม่ SVL ทีม่กีารจดัโครงสรา้ง และเพิม่กลุม่
ธรุกจิใหม ่รวมถงึเปา้หมายและทศิทางธรุกจิของ SVL 
ทั้งหมด ซึ่งมีทีมงานทั้งจากสำานักงานกรุงเทพฯ และ
สำานกังาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มารว่มนำาเสนอ
กลยุทธ์การดำาเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน อาทิ จาก
ทีมงาน บจก.ท่าเรือประจวบ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต 
บจก.เรือลำาเลียงบางปะกง  และฝ่ายงานต่างๆ เช่น 
ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ เป็นต้น โดยแต่ละฝ่ายฯ ต่างก็นำาเสนอกลยุทธ์
การดำาเนินงานที่สะท้อนถึงไอเดียและความสามารถ
ของทมีฯ  อาท ิการเพิม่ยอดขาย การตดิตามคา่บรกิาร
จากลกูคา้ดว้ยระบบทีท่นัสมยั การประหยดัทรพัยากร
ภายในองคก์ร เพือ่ลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย เปน็ตน้ ทัง้หมด
กเ็พือ่รว่มกนัขบัเคลือ่นให ้SVL เตบิโต และเดนิหนา้ไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน สามารถขึ้นเป็นบริษัท
แถวหนา้ในดา้นโลจสิตกิสท์ีล่กูคา้เลอืกใชบ้รกิาร และ
พร้อมแข่งขันในธุรกิจนี้ได้ 
  นอกเหนือจากการนำาเสนอความสามารถในการ

ขบัเคลือ่นแผนธรุกจิของทมีงานตา่งๆ แลว้ ภายในงาน
ยงัจดัใหม้บีรรยายพเิศษ เรือ่งนวตักรรม จากวทิยากร
มากความสามารถ - คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร เจ้าของ
ผลงานหนังสือ 8 บรรทัดครึ่ง ที่มานำาเสนอเรื่องราว
ของโลกธุรกิจ รวมทั้งนวัตกรรมทางธุรกิจ พร้อมด้วย
คณุรฐัภมู ิวฒุจิำานงค ์คนไทยหนึง่เดยีวในทมีออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple มาร่วมเสริมทักษะองค์ความรู้
เรือ่ง Innovation ใหก้บัพนกังาน รวมถงึแนะนำาแนวทาง
แหง่การคน้หานวตักรรม เสรมิทพัเพิม่เตมิดว้ยความรู้
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากคุณนนุสรณ์ พจน์-
พิพัฒน์ ผู้ชำานาญการด้านคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ 

ซึ่ง Innovation หรือนวัตกรรม และระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จะเป็นหนึ่งในกุญแจสำาคัญในการขับ
เคลื่อนองค์กรสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
  ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลพนักงานเพียร  

พัฒนา พอดี Innovation จำานวน 10 รางวัล เพื่อเป็น
กำาลังใจให้กับพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความ
รับผิดชอบ และมุ่งมั่นพัฒนาในการทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ประมวลภาพ   ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ TCRSS  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามที่ชุมชนขอมา
ชุมชนขอมา ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จัดให้ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนํ้าไปตรวจสอบ

ทีมศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา 
ภายใต้ บจก.บางสะพานสัมพันธ์ พร้อมด้วยส่วนงานความ
ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม บมจ.เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย หรอื TCRSS 
ลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านอ่าวยาง ต.แม่รําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
เพื่อช่วยกันตรวจสอบและเก็บตัวอย่างนํ้าในคลองแม่รําพึง 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อตรวจวัดคุณภาพนํ้าความเป็น 
กรด - เบส (pH) ในเบื้องต้น ตามที่ชุมชนร้องขอ และมีการนํา
ไปวิเคราะห์ผลผ่านห้อง Lab ของ TCRSS (ขึ้นทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม) เป็นการร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าในคลองแม่รําพึง และเดินหน้ารักษาคุณภาพนํ้าที่ดีไปด้วยกัน

และตดิตามตรวจสอบมาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยรว่มมอืกบั
คณะอาจารย์ผู้ชำานาญการจากภาควิชา สัตววิทยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ลงพืน้
ที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของพื้นที่ สำารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทำาการศึกษาสัตว์ป่าที่
อาศยัและดำารงชวีติตามธรรมชาตใิน 4 ชัน้คอื ชัน้สตัว์
สะเทินบกสะเทินนำ้า 
ชั้นสัตว์เลื้อยคลาน 
ชั้นนก และชั้นสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม 
  ซึ่งการสำารวจ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ใ น ร ะ บ บ
นเิวศนี ้ไดด้ำาเนนิการ
ตรวจสอบมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำา 
และปนีีน้บัเปน็ปทีี ่10
โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
อนุกรมวิธานด้านนก
และสัตว์ป่า นำาโดย รศ.ดร.วีรยุทธ์  เลาหะจนิดา ดร.วฒุ ิ
ทักษิณธรรม  พร้อมด้วยคณะทำางาน  ซ่ึงในคร้ังน้ีคณะฯ
ได้ลงพ้ืนท่ีทำาการสำารวจเป็นเวลา 3 วัน ท้ังในช่วงกลางวัน
และกลางคืน โดยทำาการสำารวจบนพื้นที่ 5 แห่ง ได้แก่ 
บริเวณทุ่งดอนสำาราญ ทุ่งลานควาย ทุ่งนกกระเรียน 
ป่าชายเลนริมฝั่งคลองแม่รำาพึง และป่าดิบชื้นของ
วนอุทยานป่ากลางอ่าว จากการสำารวจ พบจำานวน
สัตว์ทั้งหมด 99 ชนิด โดยแบ่งเป็นชั้นสัตว์สะเทินบก 
สะเทินนำา้ 13 ชนิด  เช่น  เขียดจิกเขียว  อ่ึงข้างดำา ปาด
หัวใหญ่ อ่ึงลายแต้ม เป็นต้น ช้ันสัตว์เล้ือยคลาน 16 ชนิด 
เชน่  แยใ้ต ้ ตะกวด  งเูหลอืม  จิง้เหลนเรยีวทอ้งเหลอืง
งหูมอก เปน็ตน้ ชัน้นก 65 ชนดิ เชน่ นกกระสาแดง นก

ปากหา่ง นกกระแตหวัเทา นกเอีย้งควาย นกกระจอ้ย
ปา่โกงกาง เปน็ตน้ และชัน้สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม 5 ชนดิ 
เชน่ กระแตใต ้หนพูกุใหญ ่หนทูอ้งขาว กระรอกปลาย
หางดำา พงัพอนเลก็ ตามลำาดบั โดยเมือ่เทยีบกบัขอ้มลู
ล่าสุดในปี 2558 พบว่าในปี 2559 นี้ มีสัตว์เพิ่มขึ้นและ
มีความหลากหลายชนิดมากกว่าปีก่อนๆ ที่สำาคัญ
กิจกรรมการสำารวจระบบนิเวศ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ได้รับ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ป็ น
อย่างดีจากชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ที่
ร่วมเป็นเครือข่ายใน
การดูแลสิ่งแวดล้อม 
อ.บางสะพาน 
    โดยผลจากการ
สำารวจ ท่ีมีการพบสัตว์
ท่ีเป็นดัชนีชี้วัด ทั้งนก 
สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ 
สามารถเป็นเครื่อง
ยืนยันได้ว่า  ภาค

อุตสาหกรรมดำาเนินงานแบบมีธรรมาภิบาล เพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อมโรงงาน ไม่ปล่อยของเสียต่างๆ รวมถึง
ร่วมด้วยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผ่านกิจกรรม
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มหลายๆ กจิกรรม ทำาใหด้ชันชีีว้ดัที่
เปน็สิง่มชีวีติสามารถดำารงอยูใ่นพืน้ทีร่อบๆ โรงงานได้
  ทมีศนูยฯ์ สิง่แวดลอ้ม เครอืสหวริยิา มุง่มัน่ทีจ่ะ
ดำาเนินกิจกรรมดูแลส่งเสริม อนุรักษ์ และตรวจสอบงาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม  ในพืน้ที ่ อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ
อย่างต่อเน่ือง พร้อมรายงานผลให้ชุมชนและหน่วยงาน
ภาครฐัรบัทราบ เพือ่นำาไปสูค่วามเขา้ใจและตระหนกั
ในการร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อม อ.บางสะพาน ไปด้วยกัน
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โดยบริษัท  สหแลนด์พร็อพเพอต้ี
โฮลด้ิงส์  จำากัด  กลุ่มธุรกิจอสังหา-
ริมทรัพย์ เครือสหวิริยา ได้จัด
ประชุม SV Property Group 
Business Plan 2017 เพือ่รว่มกนั
นำาเสนอแผนการดำาเนินงาน
ของแต่ละธุรกิจภายในกลุ่มฯ 
อาทิ การเพิ่มยอดขาย การ
ลดต้นทุนการดำาเนินงาน การ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อมาช่วยให้ธุรกิจสำาเร็จอย่าง
ก้าวกระโดด ฯลฯ ที่สำาคัญคือ แผนงานต่างๆ เพื่อ
รองรับและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ 
เพราะบริษัทฯ เป็นธุรกิจในการพัฒนาที่ดิน 
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์
สำาคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาประเทศไทย 
อาท ิพืน้ที ่อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พืน้ทีบ่รเิวณ 
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ชุมพร เป็นต้น 
  โดยในการประชุมนำาเสนอแผนงานครั้งนี้ 
ได้รับเกียรติจากนายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริหาร เป็นประธานเปิดงานและได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมแผน
ธุรกิจในครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องการทำาธุรกิจผ่าน
กลยทุธต์า่งๆ ซึง่ประกอบไปดว้ยการนำานวตักรรม 
- เทคโนโลย ีความคดิทีส่รา้งสรรค ์มาเปน็สว่นหนึง่
ในการขบัเคลือ่นธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสนิคา้และ
บริการของกลุ่มฯ และที่สำาคัญคือการตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า และนางวารุณี วุฒิศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ พูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้าง
ธุรกิจ และธุรกิจใหม่ในกลุ่ม
  ปจัจบุนับรษิทั สหแลนดพ์รอ็พเพอตี ้โฮลดิง้
จำากัด  ดูแลและบริหารสินทรัพย์ประเภทพัฒนา

ที่ดิน และอาคารสำานักงานให้เช่า (อาคารประภาวิทย์ 
ถ.สุรศักด์ิ, อาคาร SV City ถ.พระราม 3) ธุรกิจสวนเกษตร
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ภายใต้ บจก.สวนทรายงาม ธุรกิจบริการ
วิศวกรรม ธุรกิจบริการทีมงานรักษาความปลอดภัย 
  โดยในรายละเอียดของแผนแต่ละธุรกิจ อยู่
ภายใตแ้นวทาง “การเพิม่มูลคา่ใหส้นิทรพัย”์ ทัง้ทีด่นิ 
อาคารสำานักงานให้เช่า การทำาธุรกิจการเกษตร และ
อืน่ๆ อาท ิการปรบัปรงุพืน้ทีภ่ายในอาคาร SV City เพือ่
รองรับการเพิ่มจำานวนลูกค้ารายใหม่ๆ ที่สนใจมาเช่า
พืน้ทีภ่ายในอาคาร การกา้วไปสูธ่รุกจิใหม่ๆ  เชน่ ธรุกจิ
ประเภทซปุเปอรม์ารเ์กต็ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกค้า นำาไปสู่การเพิ่มยอดขาย เป็นต้น รวม
ถึงธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มที่จะเกิดขึ้น
  ซึง่แผนงานทัง้หมดของแตล่ะบรษิทัในกลุม่ฯ มี
การวางแผนการดำาเนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดผล
โดยคาดการณ์เป็นตัวเลขได้จริง ทั้งหมดคือแผน
ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องไปกับการพัฒนา
บุคลากร โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับการ
เรียนรู้และนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือต่อยอดให้แนวคิดต่างๆ เกิดความโดดเด่น
และสามารถนำาไปปฎิบัติได้จริง
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