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ใสใจส่ิงแวดลอม-ความปลอดภัย
กลุมSSIจัดงานแสดงบางสะพาน

ส่ีบริษัทในกลุมเอสเอสไอ “SSI   TCRSS
PPC WCE” ใสใจดานสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย และพลังงาน ไดรวม
จัดแสดงผลงานนิทรรศการดาน   
สิง่แวดลอมของโรงงาน ภายในงาน
“เครือสหวิริยารวมใจดูแลส่ิงแวดลอม
ความปลอดภัย และพลังงาน” ข้ึนเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของบริษัทในกลุม
เอสเอสไอ และเครือสหวิริยา ดาน
การอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม 
ความปลอดภยั โดยมพีนกังานและ
ประชาชนบางสะพานสนใจเขารวม
งานกวา 400 คน  ณ อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่  
21 ธ.ค. ที่ผานมา     อานตอ น.2

เอสเอสไอสงเสริมแนวคิดผลิต
นวัตกรรมจัดกิจกรรม “SSI QCC 
Contest 2016” เปดเวทีใหพนักงาน
นําเสนอผลงานปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการทาํงาน (Quality Control 
Circle หรอื QCC) เพือ่พฒันาคณุภาพ
ของกระบวนการและผลิตภัณฑใหมี

คณุภาพอยางตอเนือ่ง เผยปนีม้ผีูเขา
รวมกิจกรรมถึง 21 กลุม จํานวน 149 คน
ผลงานชนะเลิศ ไดแกผลงาน “การปรับ
ปรุงงานซอม Roll Sleeve F1-F3 of 
Spindle FM” อนัดบัสองไดแกผลงาน
“New System for Regeneration Cation
Tank for Demin Water” และอันดับสาม

ผลงาน “ปรบัปรงุชดุขาคบีแผนเหลก็
รถสแลป Carrier” และ “การปรบัปรงุ 
Power Track Load Car”
      ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สหวิริยา 
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอส-
เอสไอ ไดจัดกิจกรรม          อานตอ น.4

มุงเปน“โรงงานผลิตนวัตกรรม” SSIจัดประกวดผลงานคุณภาพ

X  สี่บริษัทในกลุมเอสเอสไอ ประกอบดวย บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI บริษัท 
เหลก็แผนรดีเยน็ไทย จาํกดั (มหาชน) หรอื TCRSS บรษิทั 
ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ PPC บริษัท เวสทโคสทเอ็น-
จเินยีริง่ จาํกดั หรอื WCE รวมกบับรษิทัในเครอืสหวริยิา 
จดันทิรรศการสรปุผลการดาํเนนิงานในรอบระยะเวลา 
1 ป ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และพลังงาน 
ในงาน “เครือสหวิริยารวมใจดูแลสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัย และพลังงาน บางสะพาน” ซึ่งจัดโดยศูนย
บริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2559 นายวิน 
วิริยประไพกิจ ประธานเจาหนาที่
บริหารกลุมและ กรรมการผูจัดการ
ใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) ไดแจงตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง 
ศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนฟนฟู
กิจการและสรุปสาระสําคัญของ
แผนฟนฟกูจิการ วาตามที ่ บรษิทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) ไดย่ืนคํารองขอฟนฟูกิจการ
ตอศาลลมละลายกลาง (“ศาล”) และ
ศาลไดมคีาํสัง่ใหฟนฟกูจิการโดย
แตงตัง้บรษิทัฯ เปนผูทาํแผนฟนฟู
กิจการ (“ผูทําแผน”)   อานตอ น.2

           ศาลมีคําส่ังเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการเอสเอสไอ

ผักไฮโดรโปนิกส
เอสเอสไอ

ในสถานศึกษา

กาวอยางยั่งยืน
สูปที่ 5

อานตอ น.3



สุขสันตประกา  ๒๕๖๐
เนื่องในโอกาสปใหม 2560

ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
อํานวยอวยพรใหพนักงานทุกทาน ประชาชนบางสะพานและครอบครัว

มีความสุขในทุกๆ ดานตลอดทั้งป สําหรับผูที่มีแผนไปทองเที่ยว
หรือกลับบานในชวงวันหยุดเทศกาล

ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ ตั้งตนอยูในความไมประมาท
และปลอดภัยกลับมาพรอมกันทุกคน
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ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ต่อจากหน้า 1
 
  ผู้ส่ือข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มเอส
เอสไอ ซึง่ประกอบไปดว้ย บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิ
ดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ SSI บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TCRSS บริษัท 
ทา่เรอืประจวบ จำากดั หรอื PPC บรษิทั เวสทโ์คสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ WCE ร่วมกับบริษัทใน
เครือสหวิริยา ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำากัด หรือ TCS บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด 
LINE บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) 
BSBM บริษัท บี เอส เมทัล จำากัด BSM จัด
นิทรรศการสรุปผลการดำาเนินงานของบริษัท
ที่ผ่านมาในรอบระยะเวลา 1 ปี ในงาน “เครือ
สหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และพลังงาน บางสะพาน” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา 
และบริษัทในเครือสหวิริยา เนื่องในโอกาสวัน
สิ่งแวดล้อมไทยวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี โดย
มีวัตุประสงค์เพื่อตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
บรษิทัในเครอืสหวริยิา ทีต่ระหนกัและใสใ่จในการ
บรหิารจดัการดแูลสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั เปน็
การตอกยำ้าให้ชุมชนในอำาเภอบางสะพานมั่นใจ
ในคณุภาพสิง่แวดลลอ้มทีด่ ีนอกจากนีย้งัเปน็การ
สื่อสารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม อำาเภอ
บางสะพาน โดยได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ 
ทุมเสน นายอำาเภอบางสะพานเป็นประธานเปิด
งาน โดยมีประชาชนบางสะพานเข้าร่วม 400 คน 
  ทั้งนี้กิจกรรมหลักภายในงานประกอบ
ไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านสิ่ง
แวดล้อม ความปลอดภัยและการจัดการด้าน
พลังงานของบริษัทต่างๆ ในเครือสหวิริยา พร้อม

แผนฟื้นฟูกิจการ   ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2559 ในท่ีประชุมเจ้าหน้ี ได้ลงมติยอมรับ
แผนและแผนที่แก้ไขคิดเป็นร้อยละ 91.90 ของ
เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียง พร้อมทั้งมีมติตั้งคณะ
กรรมการเจ้าหนี้ จำานวน 3 ราย ได้แก่ ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) ธนาคารทสิโก ้จำากดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)  
  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลาย
กลางไดม้คีำาสัง่เหน็ชอบดว้ยแผนฟืน้ฟกูจิการและ
โดยท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการได้กำาหนดให้ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี  จำากัด  (มหาชน)  เป็นผู้บริหารแผน
(“ผู้บริหารแผน”)  ซึ่งสาระสำาคัญของแผนฟื้นฟู
กิจการตามเอกสารท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://ssi.listedcompany.com/newsroom/151220
161736040021T.pdf
  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และผลักดันให้การ
จัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการสำาเร็จได้อย่างเหมาะ
สมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งเป็นแผนที่ให้บริษัทฯ 
สามารถดำาเนินธุรกิจได้โดยปกติและมีเงิน
ทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ และขอขอบคุณผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ติดตามความคืบหน้าของแผนฟื้นฟู
กิจการ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนจะมุ่ง
มั่นในการดำาเนินการตามแผนให้ได้ถึงผลสำาเร็จ
ของแผนตามที่กำาหนดไว้โดยเร็วที่สุด

แจกของที่ระลึกสำาหรับผู้เข้าเยี่ยมชม เวทีสาน
เสวนา “แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภยั และพลงังานแบบมสีว่นรว่ม” โดย 
อาจารยป์ระสาร แยม้ประดษิฐ ์และตวัแทนแตล่ะ
บริษัทในเครือสหวิริยาตอบข้อซักถาม 
  นอกจากนีย้งัมกีารขบัรอ้งเพลงของพอ่ จาก
คุณพัชรมณฑ์ ฉายแก้ว การแสดงประกอบเพลง 
“ตน้ไมข้องพอ่” จาก นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นทา่ขาม
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ อีกด้วย การ
ออกร้านจำาหน่ายผักปลอดสารพิษของโรงเรียน
บ้านท่าขามซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากเอสเอสไออีกด้วย
  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ กลา่ววา่ 
“กลุ่มเอสเอสไอและเครือสหวิริยาได้เล็งเห็นถึง

ความสำาคญัในดา้นสิง่แวดลอ้ม  ความปลอดภยั
และพลังงาน พร้อมกับการดำาเนินธุรกิจให้สามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันนี้จึงถือ  
เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ข้อมูลผลการ
ดำาเนินงานของเอสเอสไอและบริษัทในกลุ่มให้
ประชาชนได้รับทราบทางตรงครบถ้วนถูกต้อง 
  การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน 
และความปลอดภัยเราได้ดำาเนินงานในเรื่องนี้
อย่างจริงจังและเข้มงวดมาก  เพื่อไม่ให้เกิดผล
กระทบกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎ
ระเบียบ มาตรการด้านความปลอดภัยรองรับ

อยา่งเขม้งวดในการดำาเนนิงาน พรอ้มกนันีบ้รษิทั
ยงัไดม้โีครงการตา่งๆ เพือ่พฒันาสิง่แวดลอ้มและ
ชุมชนอีกด้วย 
  นายศักรินทร์  ทุมเสน  นายอำา เภอ
บางสะพาน กล่าวว่า ผมมีความยินดีและรู้สึก
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน
นทิรรศการ “เครอืสหวริยิารว่มใจดแูล สิง่แวดลอ้ม 
ความปลอดภัย และพลังงาน” ในวันนี้ ทราบ
ดีแล้วว่ากลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยามีการดำาเนิน
งานด้านอุตสาหกรรมเหล็ก อยู่ในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน และด้วยบทบาทในเรื่องของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทต้องควบคุม

คุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา ผม
จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
ชุมชนและบริษัทในเครือสหวิริยา 
  “การจัดกิจกรรมนิทรรศการสิ่งแวดล้อมนี้
จงึเปน็การดทีีท่ำาใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงงานในเครือสหวิริยา
ได้อย่างดี ซึ่งผมหวังว่าทุกท่านที่มาร่วมงานใน
วันนี้ จะได้รับประโยชน์และความรู้ความเข้าใจ
จากกิจกรรมในงาน และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่น ความยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพานได้เป็นอย่างดี และตลอดไป” นาย
อำาเภอบางสะพานกล่าว

     ท่าเรือประจวบให้การต้อนรับตำารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 14 ศึกษาดูงาน
 นายชนยธุ  นลิพานชิ  ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิารทา่เรอื

บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั ใหก้ารตอ้นรบั พ.ต.อ.เกรยีงศกัดิ ์
ศรีสุวรรณ์ ผู้กำากับตำารวจตระเวนชายแดนที่ 14 พร้อมคณะ
จำานวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่
การทำางานท่าเทียบเรือประจวบพร้อมกับบรรยายสรุป
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำาเนินงาน
ต่างๆ ภายในเขตท่าเทียบเรือ ณ อำาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

X
 

          กลุ่มจิตอาสาท่าเรือ
ประจวบ ร่วมฟ้ืนฟู
บางสะพานหลงันำา้ลด
     พนักงานจิตอาสา “ท่าเรือ
ประจวบ”  จำานวน 20 คน  ได้นำา
รถนำ้า บริษัท ท่าเรือประจวบ 
จำากัด ช่วยทำาความสะอาด
บริเวณชุมชน อาทิ ซอยรัตน-
โกสินทร์ (ตลาดล่าง) ชุมชนหอ
นาฬิกา ซอยถนนโรงนำา้แข็งโตโต้
ซอยธนาคารกสิกรไทย ร้าน      
จิ๊กโก๋เป้ และถนนริมทางรถไฟ 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากนำา้ทว่มขงั
เพือ่ชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้น
ของประชาชนอำาเภอบางสะพาน

X
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ประจําวันที่  1  มกราคม  2560 ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

นับเปนเวลา 5 ป เต็มท่ี  
“เอสเอสไอ” หรือบริษัท 
ส ห วิ ริ ย า ส ตี ล อิ น ดั ส ต รี  
จํากัด (มหาชน) ไดดําเนิน
โครงการปลูกผักไรดินระบบ
ไฮโดรโปนิกส (Hydroponics
System) ข้ึน เพ่ือสงเสริมการ
ปลูกผักใหแกสถานศึกษา
และชุมชน ชวยใหนักเรียน
ไดฝกทักษะทางอาชีพ การ
ผลิตและการจัดจําหนาย 
ลดภาระคาใชจายดานอาหาร
กลางวนัใหกับนกัเรยีน และ
โรงเรียน 
  โครงการเกษตรอินทรีย
แผนใหม เปนโครงการที่เอส-
เอสไอ ไดรเิริม่มาตัง้แต ป พ.ศ. 
2555 โดยสงเสริมการปลูก
ผักไรดินระบบไฮโดรโปนิกส 
(Hydroponics System) ใหแก
สถานศึกษาและชุมชนที่มี
ศักยภาพและมีความพรอม 
โดยเร่ิมดําเนินโครงการคร้ังแรก

จากโครงการ จะนาํเขาสูโครงการอาหารกลางวนั
ของโรงเรยีน และจาํหนายใหผูปกครองและชมุชน
ตอไป สําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ ก็จะมี
รายไดเสริมในระหวางเรียน
  ในป  2558  บริษัทไดขยายผลโครงการไปสู
ชุมชนในพ้ืนท่ียุทธศาสตรรอบโรงงานท่ีมีความพรอม
มีศักยภาพและยอมรับเงื่อนไขโครงการได โดย
ทําการสํารวจความตองการของชุมชนในพื้นที่
พรอมประชุมหารือรวมกับผูนําชุมชน คณะกรรมการ
หมูบาน และประชาชนในพ้ืนท่ีมาแลวหลายหมูบาน
เพื่อประเมินศักยภาพที่จะทําใหโครงการประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งไดคัดเลือกชุมชนบานกรูด หมูที่ 3 

เพาะลงแปลงปลูก และใหนํ้า
ที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร
เชาและเย็นทุกวัน โดยจะใช
เวลาประมาณ 20 - 25 วันก็
สามารถเก็บผลผลิตแปลงผัก
นํารองแหงนี้ได”
  นอกจากเสริมความรูใน
เร่ืองการทําเกษตรสมัยใหมแลว
เยาวชนยังมีผักปลอดสารพิษ
ไวรับประทาน ลดคาใชจาย
ในการซื้ออาหารกลางวัน และ
ชวยผูปกครองลดคาใชจาย
ภายในบานไดอีกดวย 
  ทัง้นีเ้มือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 
2559  ที่ผานมา  บริษัทไดมีพิธี
สงมอบแปลงผกัใหแกโรงเรยีน
บานทองมงคลอยางเปนทางการ
โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณ-
อดุมรตัน ผูจดัการทัว่ไปสาํนกั
ประชาสัมพันธและชุมชน
สัมพันธ  บริษัท  สหวิริยาสตีล

ในรูปแบบสหกรณของโรงเรยีน มนีกัเรยีน
ไดรับผลประโยชนจากโครงการ จํานวน 354
คน โดยผลผลิตนําเขาสูโครงการอาหาร
กลางวัน และสวนที่เหลือจําหนายใหกับ
ชุมชน สรางรายไดเสริมใหกับนักเรียน และ
บูรณาการกิจกรรมโครงการ ใหเขากับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  ในป 2557 เอสเอสไอขยายโครงการฯ
ไปยังพื้นที่โรงเรียนบานหวยทรายขาว 
ต.กําเนิดนพคุณ มีนักเรียนไดรับผล
ประโยชนจากโครงการ จํานวน 214 คน และ
โรงเรยีนบานสวนหลวง ต.พงศประศาสน 
มนีกัเรยีนไดรบัผลประโยชนจากโครงการ 
จํานวน 141 คน  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ทักษะธุรกิจ ดานการผลิต การบริหาร
จัดการ และดานการตลาด โดยผลผลิตท่ีได

ตาํบลธงชยั เปนพืน้ทีด่าํเนนิโครงการ มกีารจดัตัง้
กลุม โดยใชชือ่วา “กลุมวสิาหกจิชมุชนบานกรดู” 
มสีมาชกิเขารวมโครงการจาํนวน 33  คน โดยไดมี
การคดัเลอืกคณะกรรมการ มกีารระดมหุนในการ
ดําเนินโครงการ  สมาชิกรวมแรงรวมใจปรับพื้นที่ 
กอสรางโรงเรอืนเพาะปลกูรวมกบัพนกังานอาสา
จากบรษิทัไดมกีารศกึษาดงูานและฝกอบรมเรือ่ง
การปลูกพืชเกษตรอินทรียแผนใหมจากผูเช่ียวชาญ
และดําเนินกิจกรรมตอไป โดยใชรูปแบบการ
บริหารจัดการผานคณะกรรมการกลุม 
  โดยขัน้ตนมผีูสมคัรเปนสมาชกิกลุม จาํนวน 
33 คน มกีารคดัเลอืกคณะกรรมการกลุมทีม่าจาก
สมาชิก เพื่อบริหารโครงการ มีการระดมหุน โดย
สมาชิก 1 คน สามารถถือหุนไดไมเกิน 5 หุน ๆ   ละ 
200 บาท โดยปจจุบันมีหุนจํานวนทั้งสิ้น จํานวน  
45 หุน รวมมูลคา 9,000 บาท โดยจะนําเงินดังกลาว

ไปบริหารจัดการโครงการตอไป 
  กลุมวิสาหกิจชุมชนบานกรูด
ไดจัดทําโครงสรางการบริหาร
จัดการ  โดยแบงเปนฝายตาง ๆ
ไดแก ฝายการผลิต ฝายการตลาด
ฝายบญัช/ีการเงนิ และฝายเลขา-
นุการ โดยมีรายละเอียดในบทบาท
หนาที่ชัดเจน จากการดําเนิน
กิจกรรมท่ีผานมา  สามารถปลูกผัก
ไดแลวจํานวน 6 รุน มียอดการ
จําหนายจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 
9,655 บาท นอกจากน้ียังมีแนวทาง
ในการนําผลิตภัณฑมาแปรรูป
เพื่อที่จะสรางมูลคาเพิ่มอีกทาง
หน่ึง เนนการพัฒนาศักยภาพกลุม
ใหเขม็แขง็มากยิง่ขึน้ มกีารจดัทาํ
กฎระเบียบขอบังคับกลุมท่ีชัดเจน
และในอนาคต จะจดัทาํเปนศนูย
การเรยีนรูใหกบัชมุชนอืน่ ๆ  ไดมา
ศึกษาดูงาน ตอไป
  ดวยประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับท้ังนักเรียน ครู และ
สถานศกึษา และชมุชนทัง้ดานเศรษฐกจิ และองค
ความรูทีเ่กดิขึน้ ในป 2559 เอสเอสไอไดขยายพืน้ที่
ดาํเนนิงานโครงการไปยงัโรงเรยีนบานทองมงคล 
หมู 6 ต.ทองมงคล เมือ่ตนเดอืนธนัวาคมทีผ่านมา 
  นายสมบัติ  แกวบุดดา  ผูจัดการสวนชุมชน
สัมพันธ เอสเอสไอ เลาวา “เอสเอสไอไดจัดใหมี
การอบรมใหความรูเรื่องการปลูกพืชไรดินซึ่งมี
นายศุภชัย  พึ่งสังวาลย  ผูเชี่ยวชาญการปลูกพืช
ไรดินระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics System) เปน
วทิยากรใหความรูกบัตวัแทนคณะครแูละนกัเรยีน 
เปนการใหความรูในทางวิชาการในเรื่องความ
เปนมา และความสําคัญของการปลูกพืชไรดิน
ประเภทตางๆ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโต
ของพชื การจดัการสารละลายธาตอุาหารพชื การ
จัดการดูแลพืช และการจัดการผลิต และตอดวย
การทดลองปฏบิตัใินสถานทีจ่รงิ ในเรือ่งการเพาะ
ตนกลา การผสมและการใหสารละลายธาตุอาหาร
พืช การจัดการสภาพแวดลอมในแปลงปลูก 
  หลงัจากนัน้เมือ่มคีวามพรอมในการดาํเนนิ
งานแลว เอสเอสไอจึงไดรวมสรางโรงเรือน ติดตั้ง
ระบบการปลูกในโรงเรือนใหกับโรงเรียนบาน
ทองมงคล และนักเรียนไดทําการปลูกตั้งแตการ
เพาะเมล็ดลงในถาดเพาะ ยายตนกลาจากถาด

อินดัสตรี  จํากัด  (มหาชน)  หรือเอสเอสไอ
ผูแทนบริษัทฯ เปนผูสงมอบแปลงผัก        
ดังกลาวใหกับโรงเรียนและนักเรียน คาดวา
มีนักเรียนไดรับประโยชนจากโครงการ
จํานวน 611 คน”
   นางสาววรลักษณ จันทรผา             
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทองมงคล บอกวา
“ตองขอขอบคณุทาง บรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนอยางมาก 
ที่จัดหา จัดทําโรงเรือน วัสดุ อุปกรณ รวม
ทัง้นาํผูเชีย่วชาญมาใหความรูกบันกัเรยีน 
โรงเรียนและนักเรียนรูสึกยินดีและดีใจที่
ทางบริษัทฯ เห็นความสําคัญของทักษะ
งานอาชีพท่ีจะเปนอีกหน่ึงทักษะท่ีจะติดตัว
นักเรียนออกไปประกอบอาชีพไดในอนาคต
และทําใหนักเรียนไดรับความรู ทักษะ ใน
การปลูกและดูแลผักไฮโดรโปนิกส“
  “นกัเรยีนจะไดเรยีนรูในการวางแผน 
การปฏิบัติ ฝกแกปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ผลผลิตจากโครงการนักเรียนสามารถนําไป
ขาย นําทุนมาวางแผนหมุนเวียนซึ่งถือวา
เปนโครงการท่ีสรางสรรคและฝกฝนทักษะ
ตาง ๆ ใหกับนักเรียนอยางรอบดาน”
  นับเปนปที่ 5 สําหรับกาวยางที่
ยั่งยืนของโครงการนี้

ผักไฮโดรโปนิกสเอสเอสไอในสถานศึกษา

ที่โรงเรียนบานทาขาม หมู  4 ตําบล
แมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนโรงเรียนนํารองแหง
แรก  มีนักเรียนจํานวน 150 คน ไดรับผล
ประโยชน และโรงเรียนไดมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 
  ป 2556 บริษัทไดขยายโครงการไปยัง
โรงเรียนบานมรสวบ หมูที่ 3 ต.ชัยเกษม  
ในรูปแบบความรวมมือกันระหวางโรงเรียน
และบริษัท ในการจัดสรางแปลงปลูกผัก
ไฮโดรโปนกิส เพือ่ใหนกัเรยีนไดฝกทกัษะ
ทางธุรกิจ การผลิต และการจัดจําหนาย

        กาวอยางยั่งยืนสูปที่ 5
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ประจําวันที่  1  มกราคม  25604 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษวานิช ,
นายมนินทร  อินทรพรหม  ,  นายณัฏตพงศ  จงสุรสิทธิวัฒน  ,  นางสาวดิสยากุล  แซอึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแกว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจดัทาํหนงัสอืพมิพ ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเผยแพรในหนงัสอืพมิพ “ขาวคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปนลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) หามมใิหผูใดเผยแพร หรอืทาํซาํ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

แขงสปอรตเดยSSIคกึคกั  สงเสรมิสขุภาพดพีนกังาน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอไดจัด
กิจกรรมสปอรตแอนดแฟมิลี่เดยเพื่อ
สงเสรมิการมสีขุภาพทีด่ขีองพนกังาน 
และครอบครวัพนกังาน กระตุนความ
สามัคคี การทํางานเปนทีม โดยการ
รวมแขงขันกีฬาสี ในประเภทตางๆ 
ไดแก วิ่ง ปนจักรยานชา ไตรกีฬา (สกี
บก วิ่งกระสอบ วิ่ง 4 ขา) อัศวินขี่มาคู 
เปตอง ตะกรอ วอลเลยบอล ฟุตบอล 
ชักกะเยอ ปงปอง นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดดวยการ
แตงกายอยางสวยงาม ประกวดกอง
เชียร และมีการแปลตัวอักษรของ

พนักงานเปนเลขเกา จุดเทียนเพื่อ
ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยมีพนักงานเขารวมกวา 800 คน 
 ทั้ งนี้  ไดรับเกียรติจากนาย          
มนินทร  อินทรพรหม  ผูชวยกรรมการ
ผูจดัการใหญ สายการผลติ เอสเอสไอ
เปนประธาน โดยมีนายสยาม ศรีงาม 
ประธานชมรมกีฬาและสันทนาการ 
เอสเอสไอ เปนผูกลาวรายงาน 
บรรยากาศการดํา เนินกิจกรรม
เต็มไปดวยความสนุกสนานคึกคัก 
จากบรรดากองเชียร และนักกีฬา 
ครอบครัวพนักงาน

นวัตกรรม     ตอจากหนา 1

ประกวด ภายใตช่ือ “SSI QCC Contest 2016”
ขึ้น เพื่อกระตุนใหพนักงานไดมีเวทีในการ
นาํเสนอผลงาน และรวมคดินวตักรรมใหมๆ  
ในการปรบัปรงุพฒันาโรงงาน กระบวนการ
ผลิต เครื่องจักร กระบวนการทํางาน และ
สรางความสามคัค ีซึง่กจิกรรมนีส้งผลทาํให
ลดปญหาการสญูเสยีทัง้วตัถดุบิ ตนทนุการ
ผลิต เวลาการทํางานลงได
  นายมนินทร อินทรพรหม ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี  จํากัด  (มหาชน)  หรือ  เอสเอสไอ
กลาวกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา 
“กจิกรรม “SSI QCC Contest 2016” (Quality
Control Circle หรือ QCC) เปนเวทีที่ไดเปด
ขึ้นมาใหม เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานที่
เขารวมกจิกรรม QCC ไดมเีวททีีจ่ะนาํเสนอ
ผลงานของตัวเองที่ไดจัดทําขึ้นมาตลอด
ทั้งป ซึ่งกิจกรรมนี้อยูภายใตโครงการการ
บํารุงรักษาเชิงทวีผล (Total Productive 
Maintenance หรือ TPM) ที่ไดดําเนินการตอ
เนื่องตั้งแตป  2014  จนถึงปจจุบัน  เพื่อชวย
ใหพัฒนาคุณภาพของกระบวนการและ
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดย
พนักงานระดับปฏิบัติการเปนผูดําเนินกิจกรรม
  การจัดกิจกรรม QCC ไดรับการตอบ
รบัจากพนกังานเอสเอสไอเพิม่ขึน้ทกุป โดย
ปนี้มีผูเขารวมกิจกรรมถึง 21 กลุม จํานวน 
149 คน” 
  ดานการประกวดผลงานคณะกรรมการ
ไดทําการคัดเลือกในรอบที่หนึ่งไดผูผาน
การคัดเลือกจํานวน 9 กลุม จากนั้นทําการ

คัดเลือกใหเหลือ 4 กลุมเพื่อไดรับรางวัล 
ผลปรากฎวา ผลงานชนะเลศิ ไดแกผลงาน 
“การปรับปรุงงานซอม Roll Sleeve F1-F3 of 
Spindle FM” อนัดบัสองไดแกผลงาน  “New 
System for Regeneration Cation Tank for 
Demin Water” และอนัดบัสามมสีองผลงาน
ทีไ่ดรบัรางวลัไดแกผลงาน “ปรบัปรงุชดุขา
คีบแผนเหล็กรถสแลป Carrier” และ “การ
ปรับปรุง Power Track Load Car”
  นายสงกรานต  บุญญะริกพันธุชัย  
พนักงานเอสเอสไอ ตัวแทนกลุม ไสวาสิบ
ถิ่มกัน ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ กลาวกับทีม
ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ วา “กลุมของผมได
นําเสนอผลงานการปรับปรุงงานซอม Roll 
Sleeve F1-F3 of Spindle FM” ทีมงานดีใจ
มากๆ ครับ ที่ไดรับรางวัลในปนี้ เราทุมเท
ทาํงานรวมกนัมา 7 - 8 เดอืนครบั ซึง่ผลงาน
ลดคาใชจายงานซอม SPINDLE  WITH  ROLL
SLEEVE ไดถึง 1,241,000 บาท ผลงานสามารถ
ขยายผลไปทุก STAND F1 - F7 ไดครับ 
  นายธรรมนูญ  ภมรนาค  พนักงาน
เอสเอสไอ ตัวแทนกลุม POP Advance ที่ได
รับรางวัลที่ 2 และ Popular vote กลาววา 
“กลุมของผมไดนําเสนอผลงานที่มีชื่อวา 
New System for Regeneration Cation Tank 
for Demin Water ซึง่ผลงานสามารถนาํไปใช
ประโยชน ในการผลิตนํ้า Demineral Water 
ใหเพียงพอตอการผลิตเหล็ก สําหรับ Po 
line ซึ่งผมและสมาชิกกลุมรูสึกดีใจมากที่
สามารถนาํหลกัการและความคดิใหมๆ  มา
พัฒนากระบวนการผลิตใหเกิดประโยชน
แกองคกรใหมากที่สุดได”
  นายกิตติศักด์ิ ศรีรอด พนักงาน

เอสเอสไอตัวแทนกลุม ชางกลานะ ที่ได
รับรางวัลที่ 3 กลาวกับทีมขาวฅนเหล็กเอส
เอสไอวา “กลุมของผมไดนาํเสนอผลงานที่
มชีือ่วา ปรบัปรงุชดุขาคบีแผนเหลก็รถ Slab 
Carrier ซึง่ผลงานสามารถนาํไปใชประโยชน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคีบแผนเหล็ก
ใหแนนกวาเดมิ และสามารถประหยดัเวลา
การแกไขในกรณีคีบแผนเหล็กไมแนน ได
รอยละ 50 จากปทีแ่ลว เหลอืเพยีง 25 ชัว่โมง
เทานั้น โดยผมรูสึกภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
ที่สงผลงานเขาประกวดเปนครั้งแรกแลว
ไดรับรางวัล โดยผมจะนําเสนอผลงานครั้ง
ตอไปถามีโอกาสอยางแนนอนครับ”  
  นายวัชรินทร ตั้งใจ พนักงานเอส-
เอสไอ ตัวแทนกลุมแมนจัง ท่ีไดรับรางวัลท่ี 3
กลาวกบัทมีขาวฅนเหลก็เอสเอสไอวา “ผม
รูสกึดใีจกบักลุมทีป่ระสบความสาํเรจ็ ไดรบั
รางวลัชนะเลศิ และขอบคณุเอสเอสไอทีจ่ดั
กจิกรรมดีๆ  แบบนี ้ขึน้ เพือ่สงเสรมิใหมกีาร
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยกลุมของ
ผมไดนาํเสนอผลงานทีม่ชีือ่วา การปรบัปรงุ 
Power Track Load Car เพื่อใหสามารถยืด
อาย ุPower Track Load Car จาก 2 ป เปน 3ป 
และสามารถประหยัดตนทุนการผลิตของ
บรษิทัไดมากถงึ 444,507 บาท และสามารถ
ตอยอดไปทํากับเครื่องจักรพื้นที่อื่นๆ ได”
  กิจกรรม QCC (Quality Control Cycle) 
คือ การควบคุมคุณภาพดวยกิจกรรมกลุม 
กิจกรรมที่สรางความรวมมือรวมใจในการ
สรางผลงานใหไดคุณภาพตามเปาหมาย 
โดยการคนหาจุดออน และหาสาเหตุแหง
ปญหา แลวระดมปญญาแกไขปรบัปรงุและ
วางแผนคุณภาพอยางเปนระบบ

       เอสเอสไอรับรางวัลองคกรสนับสนุนงาน
ดานคนพิการดีเดน ป 2559
 พลตํารวจเอกสุวัฒน จันทรอิทธิกุล ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยมอบ “รางวัลองคกรสนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน 
ประจําป 2559” แกนายยงยุทธ มลิทอง ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ กํากับดูแลสํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธกลุม
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) (SSI) รางวลัดงักลาว
จัดขึ้นโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องใน
วนัคนพกิารสากลประจาํป 2559 เพือ่สงเสรมิองคกรทีม่กีารดาํเนนิ
งานดานผูพิการอยางตอเนื่อง ณ หองรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร
ชาเลนเจอร เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
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