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• ผนึกชาวบางสะพานร่วม1,000คน
• ปล่อยสัตว์น้ํา-เก็บขยะวันคุ้มครองโลก

สหวริยิาจดัรกัษส์ิง่แวดล้อม

ธรุกจิเหลก็หนนุ ศก.บางสะพาน

กลุ่มเอสเอสไอเข้มวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการทำางาน เผยผลจัดโครงการ
ต่างๆ อาทิ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (BBS)
การตรวจสอบพื้นท่ีการปฏิบัติงาน 
(Safety Patrol) การอบรมเพื่อป้องกัน

การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการ
ทำางานให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัย 
ท้ังด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพ
อนามัย ส่งผลค่าอัตราความถี่การบาด
เจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
การทำางาน (LTIFR) ของกลุ่มเอสเอสไอ

ในป ี2559 ลดลงเหลอื 0.31 จากเดมิในปี
2558 อยู่ที่ 1.55 สะท้อนความใส่ใจด้าน
ความปลอดภัยของพนักงานเพ่ิมข้ึน  ส่งผล
ให้บริษัทในกลุ่มได้รับรางวัลความปลอดภัย
ระดับชาติอย่างต่อเน่ือง  ผู้บริหารยำา้ความ
ปลอดภัยต้องมาอันดับหน่ึง   อา่นต่อ น.4

           เข้มวัฒนธรรมปลอดภัยเห็นผล ความถี่อุบัติเหตุขั้นหยุดงานลด

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัด “สหวิริยา
รักบางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
เนือ่งในวนัคุม้ครองโลก  ผนกึหนว่ย
ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
อ่าวน้อย ผู้นำาชุมชน ผู้นำาท้องถิ่น
ตำาบลธงชัย และประชาชน กว่า 
1,000 คน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์
ปูม้าและพันธ์ุกุ้งกุลาดำา จำานวน 
3 ล้านตัว และเก็บขยะชายหาด
บ้านปากคลอง หมู่  2 ต.ธงชัย 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อร่วมรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกระตุ้นจิตสำานึก
ในการปกป้องคุ้มครอง  ดูแลรักษา
สิง่แวดลอ้มของโลก เพือ่เพิม่ความ
อดุมสมบรูณท์รพัยากรชายฝัง่ เพิม่
แหล่งอาหาร เพิ่มรายได้ให้แก่ชาว
ประมงในทอ้งถ่ิน ผู้บรหิารเผยเปน็
หน้าที่ของทุกคนในการปกป้อง
คุม้ครอง และดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ของโลก ผู้นำาชุมชน-กลุ่มประมง
ท้องถิ่นยิ้มช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์นำ้า
  เนื่องด้วยวันที่ 22 เมษายนของ
ทกุป ีโครงการสิง่แวดลอ้มแหง่องคก์าร
สหประชาชาต ิ(United Nations Environ-
ment Program หรอื “UNEP”) ไดก้ำาหนด
ให้เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ได้
ร่วมจัดกิจกรรม               อ่านต่อ น.2

  สหวิริยารักบางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม
  ประชาชน กวา่ 1,000 คน รว่มทำากจิกรรมปลอ่ยพนัธุป์มูา้และพนัธุ์
กุ้งกุลาดำา จำานวน 3 ล้านตัว และเก็บขยะชายหาดบ้านปากคลอง หมู่ 2 
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการ “สหวิริยารัก
บางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดโดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา หน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ผู้นำาชุมชน ผู้นำาท้องถิ่นตำาบล
ธงชัย เพื่อร่วมรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาจัด
เคมเปญพิเศษบรรเทาภาระ
ทางการเงินสมาชิกช่วงเปิด
เทอมบุตรหลาน ซึ่งต้องใช้จ่าย
เงินเป็นจำานวนมากเพื่อการ
ศึกษา ประกาศลดดอกเบี้ยการ
กู้ยมืเงนิสหกรณท์ัง้แบบฉกุเฉนิ
และกู้สามัญจากร้อยละ 9 และ 8 
เหลือร้อยละ 7.5 ทั้งนี้มีสมาชิก
เข้าร่วมแล้ว 252 คน เป็นการกู้
ฉุกเฉิน 231 คน และกู้สามัญ 21 
คน คาดมีแนวโน้มสมาชิกเข้า
ร่วมเพิ่มขึ้นตลอดเดือนนี้
  นายสุชาติ  พลายศิริ  
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) เนือ่งจาก
ชว่งเดอืนเมษายน - พฤษภาคมเปน็
ช่วงใกล้เปิดภาคการศึกษาใหม่
ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำาให้
สมาชิกสหกรณ์ต้องมีภาระค่าใช้
จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำาไปจ่าย
ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ชุด
นักเรียน ของบุตรหลานและหรือ
นำาไปใชจ้า่ยในครอบครวั หรอืชำาระ
หนี้ เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระ
ทางการเงิน และเสริมสภาพคล่อง 
ให้กับสมาชิกฯ สหกรณ์ออมทรัพย์
สหวิริยาฯ จึงได้จัดเคมเปญพิเศษ 
ดว้ยการปรบัลดอตัราดอกเบีย้การ
กู้ยืมเงิน  อ่านต่อ น.3

เผยผลสำารวจทัศนคติชุมชนปี 2559 กลุ่ม
เหล็กเอสเอสไอ ชุมชนยิ้มโรงงานเหล็กหนุน
เศรษฐกิจชุมชนคึกคัก ค้าขายดีขึ้น ช่วยสร้าง
งานให้กับชุมชนในอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน พร้อม
ออกมาตรการเสริมเข้มตรวจสอบและกำากับ
ดูแลคุมรถขนส่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ เชน่การจดัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารควบคมุ

ขนส่งสินค้า ตรวจสอบการเดินรถผ่านระบบ 
GPS 24 ช่ัวโมง เพิ่มจุดตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรของรถขนส่ง เพื่อลดข้อกังวลใจ
ด้านการจราจร
  นายผดุงศักดิ์ ปราณาอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ 
เอสเอสไอ              อ่านต่อ น.3
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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25602 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

รักษ์สิ่งแวดล้อม   ต่อจากหน้า 1

อนรุกัษธ์รรมชาตแิละพฒันาสิง่แวดลอ้มกนัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ดงันัน้ กลุม่เหลก็สหวริยิา ในฐานะองคก์ร
เอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำาเภอบางสะพานและ
ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จึง
ถือโอกาสนี้จัด โครงการสหวิริยารักบางสะพาน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth 
Day) เพื่อให้เกิดการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำาเภอบางสะพานอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน
  นายเลิศยศ  แย้มพราย  ปลดัอาวโุสอำาเภอ
บางสะพาน กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและ
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสหวิริยารักบางสะพาน รักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมมือกับ
ผู้นำาชุมชน ต.ธงชัย และพี่น้องชาวบางสะพาน
จัดขึ้นเนื่องในวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่ง
ตรงกบัวนัที ่22 เมษายนของทกุป ีซึง่ถอืวา่เปน็อกี
วันหนึ่งที่ทั่วโลกพร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อำาเภอบางสะพาน
เป็นอำาเภอหนึ่งที่มีการผนึกกำาลังระหว่างหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในพืน้ทีร่ว่มกนับรูณาการจดักจิกรรม
เพื่อพัฒนาบางสะพานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำาทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วม
มือกันพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการ
จัดกิจกรรมในวันนี้  ซึ่งเป็นการรวมพลังชาว
บางสะพานในการร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า
จำานวนถึง 3 ล้านตัวซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสัตว์นำ้า
ที่ลดจำานวนลง ทั้งยังช่วยเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่
ชาวประมงในพื้นที่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สำาคัญ
อาชีพหนึ่งของชาวตำาบลธงชัย รวมถึงการร่วม
กนัเกบ็ขยะบรเิวณชายหาดปากคลองบา้นกรดูซึง่
ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญแห่งหนึ่งในอำาเภอ
บางสะพานอีกด้วย 
  ดงันัน้กจิกรรมในวนันีน้บัไดว้า่เกดิประโยชน์
อยา่งมากเพราะนอกจากจะเปน็การแสดงออกถงึ
พลงัความสามคัคขีองชาวบางสะพานในการรว่ม
กนัพฒันาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่แลว้ กจิกรรมนีย้งั
คืนความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง ช่วยเพิ่ม
แหล่งอาหารและแหล่งรายได้ให้แก่ชาวประมง
ในชุมชน และสิ่งสำาคัญคือโครงการนี้ยังช่วยส่ง
เสริมและปลูกฝังให้ชาวบางสะพานได้ตระหนัก
และใส่ใจให้ความสำาคัญกับการรณรงค์อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งตรง
กับวัตถุประสงค์ในวันคุ้มครองโลกและยังเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนอีกด้วย
  ท้ายนี้ผมขอขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยา 
และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้
ขึ้นมา รวมถึงขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามา
ร่วมกิจกรรมพัฒนาบางสะพานของเราและรวม
พลังกันคุ้มครองโลกใบนี้ของเรา”
  นายมนนิทร์ อนิทรพ์รหม ผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ผู้แทน    
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา เปิดเผยว่า “กลุ่ม
เหลก็สหวริยิาจดัโครงการสหวริยิารกับางสะพาน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth 
Day) ขึ้นเพื่อสานต่อการดำาเนินกิจกรรมพัฒนา
ชมุชนดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่กลุม่เหลก็สหวริยิาไดใ้ห้
ความสำาคัญและดำาเนินการต่อเนื่องเป็นประจำา 
อาท ิการปลกูพนัธุไ์มป้า่ชายเลน การปลกูพนัธุไ์ม้
ชายหาด การปล่อยพันธุ์สัตวน์ำ้า การจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานลดการใช้พลังงาน การเก็บขยะ

ชายหาด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวม
ทั้งกระตุ้นจิตสำานึกในการปกป้องคุ้มครอง และ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  “ เ ร า ไ ด้ มี ก า ร ห า รื อ ร่ ว ม กั บ ก ลุ่ ม ผู้ นำ า
ชุมชนและผู้นำาท้องถิ่น ถึงความต้องการของ
ชุมชนบริเวณบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย 
อ.บางสะพาน  จ.ประจวบครีขีนัธ ์พบวา่ สว่นใหญ่
ประกอบอาชีพประมงและเกิดปัญหาปริมาณ
สัตว์นำ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ชุมชนขาด
แหล่งอาหารและแหล่งรายได้ ดังนั้น สหวิริยา 
จึงได้ร่วมมือกับหน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลอ่าวน้อยในการจัดหาพันธุ์สัตว์นำ้า
ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมอบพันธุ์ปูม้าและพันธุ์กุ้ง
กลุาดำา จำานวน 3 ลา้นตวั ใหน้ำามาปลอ่ยลงสูท่ะเล 
เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง เพิ่ม

แหล่งอาหารและรายได้ให้แก่ชาวประมง รวมถึง
ปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำาคัญใน
การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้าและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่อง
ในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) พร้อมทั้งร่วมกัน
เก็บขยะบริเวณชายหาดเพื่อแสดงให้เห็นถึง
พลังความสามัคคีและการร่วมมือกันขององค์กร
ภาครัฐ กลุ่มเหล็กสหวิริยา และชาวบางสะพาน
ในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
บางสะพานตามแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน”
  “ผมขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานที่ทำาให้กิจกรรมนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี รวมถึงขอบคุณกลุ่มประมงท้องถิ่นที่ได้นำา
เรอืออกมาชว่ยปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ำา้ ขอบคณุพีน่อ้ง

ชาวบางสะพานทกุทา่นทีม่ารว่มแสดงพลงัในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้อง
ถิ่นของเรา โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าจำานวน
กว่า 3 ล้านตัวลงสู่ทะเลร่วมกัน ภายใต้โครงการ
สหวิริยารักบางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่อง
ในวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ในวันนี้ ผมมี
ความเชื่อว่าทรัพยากรในบางสะพานของเราจะ
อุดมสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน หากทุกคนร่วมมือ
กันดูแล ขอบคุณครับ”
  นางสาวแอนนา คงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
บ้านปากคลอง ต.ธงชัย กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องที่
น่ายินดีที่ได้เห็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ภาครฐั  ภาคเอกชน  และชาวบางสะพานทกุทา่น
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ต.ธงชยัเปน็อยา่งมาก เนือ่งจากอาชพีประมงเปน็
อาชีพหลักอย่างหนึ่งของชาวตำาบลธงชัย การนำา
พนัธุป์ทูะเล และพนัธุก์ุง้ทะเลมาปลอ่ยกจ็ะทำาให้

ชาวบา้นมแีหลง่อาหาร และชาวประมงกม็รีายได้
เพิม่ขึน้ ในนามของพีน่อ้งชาวบา้นปากคลองบา้น
กรดู หมู ่2 ต.ธงชยั ตอ้งขอบคณุทกุหนว่ยงานทีจ่ดั
กจิกรรมในครัง้นีข้ึน้มาเปน็อยา่งมาก และหวงัวา่
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่องแบบนี้ตลอดไป ขอบคุณค่ะ” 
  นายอาคม ดำาแดง หัวหน้าหน่วยป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย 
กล่าวว่า “ได้รับทราบข้อมูลมานานแล้วว่าทาง
กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็น การปลูกป่าชายเลน การปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า 
โดยร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านหลายๆ พื้นที่ไม่
ว่าจะเป็นในเขตตำาบลธงชัย หรือเขตพื้นที่ตำาบล
ข้างเคียงในอำาเภอบางสะพาน ซึ่งเห็นด้วยกับ

วัตถุประสงค์ของทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาและ
หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัด
กิจกรรมที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ซึ่ง
พนัธุส์ตัวน์ำา้ในปจัจบุนัมแีนวโนม้ทีจ่ะลดลงเรือ่ยๆ 
ทกุๆ ป ีดงันัน้ กจิกรรมวนันีเ้ปน็กจิกรรมดมีากครบั 
เพราะชว่ยเพิม่ผลผลติสตัวน์ำา้ในทอ้งทะเล ซึง่กม็ี
ผลกับอาชีพประมง ส่งเสริมให้เกิดรายได้ รวมถึง
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นให้ดี
มากยิ่งขึ้น”
  พ.ต.ท.ขวญัชยั ไทยปรชีา สารวตัรปอ้งกนั
และปราบปราม สถานีตำารวจภูธรธงชัย “ใน
ฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน ต.ธงชัย ผม
รูส้กึดใีจทีไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมโครงการ
สหวิริยารักบางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม นับว่า
เป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
และชุมชน ต.ธงชัย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปล่อย
พันธุ์สัตว์นำ้าลงสู่ทะเล เพื่อขยายพันธุ์สัตว์นำ้า
ชายฝั่ง รวมไปถึงกิจกรรมเก็บขยะ รักษาความ
สะอาดสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดไว้ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็อยาก
ใหก้ลุม่เหลก็สหวริยิา จดักจิกรรมดีๆ  แบบนีอ้ยา่ง
ต่อเนื่องครับ”
  ร้อยตรีอภิศักดิ์ อุณาศรี หัวหน้าชุดกอง
กำาลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการ
ช่วยรบที่ ๓ (บางสะพาน) “นับเป็นนิมิตหมาย
อันดีนะครับที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับชุมชน
ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้าและเก็บ
ขยะบริเวณชายหาด ภายใต้ โครงการโครงการ
สหวิริยารักบางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อมในวัน
นี้ เพราะโดยส่วนใหญ่ชุมชนในพื้นที่ ต.ธงชัย 
ประกอบอาชีพประมง จึงเป็นการช่วยขยายพันธุ์
สตัวน์ำา้ในทอ้งถิน่ รวมถงึเปน็การอนรุกัษพ์นัธุส์ตัว์
นำา้ ทำาใหช้าวประมงมแีหลง่อาหารและแหลง่ราย
ไดเ้พิม่ขึน้ นอกจากนีย้งัเปน็การสง่เสรมิใหช้มุชน
ของเรามคีวามสามคัคกีนัในการรว่มพฒันาชมุชน
ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผมก็ขอให้กลุ่มเหล็ก
สหวิริยาจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนแบบนี้ต่อไป
เรื่อยๆ นะครับ”
  นางสาย ช่วยแต้ม ชาวบ้านหมู่ที่  11 
ต.ธงชัย “ป้าดีใจมากค่ะ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้าในวันนี้  
และได้เห็นพี่น้องในท้องถิ่นๆ มาร่วมกิจกรรมกัน
เยอะ เพราะเปน็กจิกรรมทีจ่ะทำาใหท้อ้งถิน่นีเ้จรญิ
ไปด้วยปูและกุ้ง ทำาให้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
ชาวประมงที่นี่ก็จะได้มีรายได้มากกว่าแต่ก่อน 
ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น
มานะคะ อยากให้กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรม
นี้อีก ป้าจะมาเข้าร่วมแน่นอนค่ะ”
  นางประนอม ครุฑสิงห์ ชาวบ้านหมู่ที่ 4 
ต.ธงชัย “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
สหวิริยารักบางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะ
เปน็กจิกรรมทีช่าวบา้น ตา่งรว่มแรงรว่มใจสามคัคี
กันในการอนุรักษ์สัตว์นำ้า ซึ่งโดยปกติจะเข้าร่วม
กิจกรรมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาทุกครั้ง  เพราะ
มีส่วนช่วยเหลือให้ชุมชนของเราพัฒนาในด้าน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ”
  นายจักรกฤช สามเกลียว พนักงานกลุ่ม
เหลก็สหวริยิา “สำาหรบักจิกรรมโครงการสหวริยิา
รักบางสะพาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่
มีประโยชน์มากครับ ช่วยพัฒนาระบบนิเวศส่ง
เสริมให้มีพันธุ์สัตว์นำ้าเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ชาว
บ้าน ชาวประมง มีแหล่งอาหารและแหล่งราย
ได้เพิ่มมากขึ้น รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ 
เพราะเหมือนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องในวันคุ้มครองโลก ซึ่ง
ถ้ากลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก
ผมจะเข้าร่วมอย่างแน่นอนครับ”
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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  2560 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ธุรกิจเหล็ก      ต่อจากหน้า 1
 

ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว “ฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า “โรงานเอสเอสไอ
บางสะพานได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา จัดทำาการสำารวจ
ทัศนคติชุมชน โดยการว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาซึ่งเป็นองค์กรกลางในการ
ทำาแบบสำารวจ เพื่อให้บริษัทเกิด
ความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน โดย
สะท้อนผ่านผู้นำาชุมชนและหัวหน้า
ครัวเรือนในเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่
เกดิขึน้จากการดำาเนนิงานของโรงงาน
ในรอบปี และนำาไปสู่กระบวนการ
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วม
กับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
เช่น การประชุมสภาผู้นำาชุมชน การ
ประชมุหมูบ่า้น ฯลฯ ซึง่บรษิทัจะนำาขอ้
สรุป จากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว
นำามาจัดทำาโครงการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการและมุมมองของชุมชน
อย่างตรงประเด็น นำาไปสู่ความพึง
พอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน
  จากผลสำารวจทัศนคติชุมชน
ในปี 2559 ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่
ประชาชนในอำาเภอบางสะพาน รับ
ทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงาน
ในแง่ที่มีส่วนช่วยให้การค้าขายดี
ขึ้น สมาชิกในชุมชนสามารถทำางาน
ร่วมกับโรงงาน สาธารณูปโภคใน
ครัวเรือนดีขึ้น รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การให้
ทนุการศกึษา กจิกรรมอนรุกัษส์ตัวน์ำา้ 
การสนับสนุนอาชีพชุมชน โครงการ
พัฒนาด้านอาชีพ โครงการธนาคาร
ชุมชน และโครงการอนุรักษ์ป่าชาย
เลน เป็นต้น 
  สำาหรับกิจกรรมที่มีความพึง
พอใจ ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้มาก
ที่สุด กิจกรรมที่มีความพึงพอใจรอง
ลงมา กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชาย
เลนแม่รำาพึง โครงการอนุรักษ์สัตว์นำ้า 
กจิกรรมใหท้นุการศกึษา โครงการเกบ็

ขยะบริเวณชายหาด โครงการบริจาค
เงิน/อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ชุมชน 
โครงการเฝา้ระวงัสิง่แวดลอ้มในชมุชน 
ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และ
กจิกรรมหรอืโครงการอืน่ๆ ตามลำาดบั
  นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า ด้านข้อ
กงัวลของชมุชนตอ่การดำาเนนิการของ
โรงงาน 3 อันดับแรกจากการสำารวจ
ในปี 2559 ได้แก่ ปัญหาการจราจร
ติดขัด ร้อยละ 5.8 ปัญหาอุบัติเหตุ
จากการจราจร ร้อยละ 4.1 และ เส้น
ทางคมนาคมชำารดุ รอ้ยละ 2.2  ซึง่เมือ่
เปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรก
ของปี 2558 ได้แก่ ปัญหาการจราจร
ติดขัด ร้อยละ 10.3 ปัญหาฝุ่นละออง
และอุบัติเหตุ ร้อยละ 9.8 และนำ้าเสีย 
ร้อยละ 3.0 ซึ่งจะพบว่าข้อกังวลใจ
ยังคงเป็นเรื่องปัญหาจราจรเป็นหลัก 
เพื่อบรรเทาข้อกังวลของชุมชนต่อ
ปัญหาด้านจราจร ทางบริษัทได้ร่วม
กบับรษิทัขนสง่ กำาหนดมาตรการเพิม่
เติมในการตรวจสอบและกำากับดูแล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1) รว่มกบัสำานกังานขนสง่ วทิยาลยั
การอาชีพ และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งในการใหค้วามรูก้บัพนกังาน
ขับรถในด้านการดูแลรักษารถ การ
ขับขี่อย่างปลอดภัยและปฎิบัติตาม
กฎจราจรร้อยละร้อย
 2) โครงการสนับสนุนและฝึกอบรม
บุคลากรในชุมชนให้เป็นนักขับมือ
อาชพีและเมือ่จบหลกัสตูรกใ็หโ้อกาส
เข้าเป็นพนักงานของบริษัทขนส่ง ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในพื้นที่
ได้มีงานทำา และช่วยกำากับดูแลความ
ปลอดภัยด้านการจราจร
 3) จดัใหม้จีดุพกัรถเพือ่ใหพ้นกังาน
ขับรถได้หยุดพักและได้รับการตรวจ
สอบความพร้อมด้านสุขภาพ
 4) เพิม่ศกัยภาพของศนูยป์ฏบิตักิาร
ควบคมุขนสง่สนิคา้ (Operation Control
Center) ให้ตรวจสอบการเดินรถและ
การใช้ความเร็วในเขตพ้ืนท่ีบางสะพาน

ผ่านระบบ GPS ตลอด 24 ชม.
 5) สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัย
ด้านจราจรกับ ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ช.ร.บ) ในเขตบางสะพาน 
เพื่อช่วยกำากับดูแลด้านจราจรกับ
รถยนต์ทั่วไปและรถขนส่งสินค้าของ
เครือสหวิริยาฯ
 6) ฝึกอบรม ชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบ่า้น (ช.ร.บ) ใหม้ทีกัษะในการกูภ้ยั
และช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ด้านจราจรหรือเพลิงไหม้เบื้องต้น
 7) เพิ่มจุดตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรของรถขนส่งด้วยกล้อง
วงจรปิดเพิ่มอีก 4 จุด ตามเส้นทาง
เดินรถในบางสะพาน
 8) เพิ่มพนักงานขับรถโดยให้มีการ
สลบัเทีย่วขบัเพือ่ใหพ้นกังานไดม้เีวลา
พักผ่อนมากขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ 
“TAG TEAM” 
  มาตรการดงักลา่วเปน็สว่นทีเ่พิม่
เติมจากสิ่งที่ได้ดำาเนินการประจำาอยู่
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบริหาร
จดัการเวลาปลอ่ยรถขนสง่สนิคา้ หลกี
เลีย่งชว่งเวลาการจราจรหนาแนน่ การ
ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกเกินกว่า
กฎหมายกำาหนด การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด การจัดรถสายตรวจ การจัด
ตั้งกองทุนรถขนส่งเครือสหวิริยา การ
สัมมนาผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น
  ผู้จัดการทั่วไป กล่าวเพิ่มเติมว่า 
“การจดัทำาแบบสำารวจดงักลา่ว บรษิทั
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยามุ่งหวังการอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้าน
การดำาเนินงานไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณูปโภคหรือ
อืน่ๆ ทีบ่รษิทัสามารถเขา้ไปชว่ยเหลอื
ได้ และเป็นการแสดงความจริงใจใน
การดำาเนินงานให้ชุมชนได้เห็นพร้อม
กับร่วมส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนได้อย่าง
ตรงจุด”

 TCRSS ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระ
อภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

 บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS) ร่วมเป็น

เจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระ

อภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

เพือ่นอ้มรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุและถวายเปน็พระราชกศุล โดย

มี นายมิสึโอะ ยาสุฮิสะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งคณะผู้บริหาร

และพนักงานเข้าร่วม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหา-

ราชวัง เมื่อเร็วๆ นี้
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ทั้งแบบฉุกเฉิน และกู้สามัญ จากร้อยละ 9 และ 8 เหลือ
ร้อยละ 7.5 ในอัตราเดียวกัน โดยเคมเปญดังกล่าวจัด
ขึ้นในทุกๆ ปีช่วงเปิดภาคเรียน ปีละ 2 ครั้งคือในช่วง
เดือน เมษายน - พฤษภาคม และช่วงเดือน ตุลาคม -
พฤศจิกายน
  “การออกเคมเปญในปีนี้ ได้รับความสนใจจาก
สมาชิกเป็นอย่างมาก โดย ณ เดือนเมษายน ปี 2560 มี
สมาชิกยื่นกู้เงินกับสหกรณ์แล้ว 22,143,500 บาท โดย
แบ่งเป็นการกู้แบบกู้สามัญ 15,055,500 บาท และกู้
ฉุกเฉิน 7,088,000 บาท ซึ่งสูงกว่ายอดการยื่นกู้เดือน
เมษายน ปี 2559  ที่มียอดการกู้ยืมรวม 20,905,400 
บาท แบ่งเป็นการกู้แบบกู้สามัญ 15,645,500 บาท และ
กูฉ้กุเฉนิ 5,259,900 บาท และคาดวา่เมือ่สิน้สดุเคมเปญ
ในเดือนพฤษภาคมจะมียอดการปล่อยกู้เพิ่มขึ้น“
  เมื่อพิจารณาจากจำานวนผู้ยื่นกู้ พบว่าสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สหวิริยามี   1) สมาชิกกู้เงินแบบฉุกเฉิน
ทัง้หมด  240 ราย โดย 36 รายในจำานวนนีเ้ปน็ผูกู้ร้ายใหม ่
(ไม่เคยยื่นกู้ หรือ ไม่มียอดหนี้คงค้างในบัญชีสหกรณ์) 
และ  2) สมาชกิกูแ้บบสามญัทัง้หมด 135 ราย ในจำานวน
นี้เป็นผู้กู้รายใหม่ 21 ราย 
  ประธานสหกรณอ์อมทรพัยส์หวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า  การกู้ทั้งสองประเภทนั้นมี
กฎเกณฑท์ีแ่ตกตา่งกนั คอืการกูฉ้กุเฉนิ ตอ้งเปน็สมาชกิ
ติดต่อกันไม่ตำ่ากว่า  2  เดือน  และเมื่อเป็นสมาชิกเกิน
กว่า 12  เดือน  จะได้กู้ตามระดับชั้นของพนักงาน  ส่วน
การกู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกครบ 2 เดือน และเป็น
พนักงานที่มีอายุงาน  6  เดือนขึ้นไปจึงจะสามารถกู้ได้
อยา่งไรกต็ามสมาชกิตอ้งสง่คนืเงนิกูก้อ่น จงึจะสามารถ
ขอกู้รอบใหม่ได้
  ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของบรรดาสมาชกิ โดยวธิชีว่ยเหลอื
ตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ ์
มีหน้าที่สำาคัญในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์อยู่สอง
ประเภทคือ การบริการรับฝากเงิน และการบริการให้
กู้ยืมเงิน ดำาเนินงานมาด้วยความโปร่งใสภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2560  มีสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยพนักงาน
จากบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอสามแห่ง ประกอบด้วย 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) บริษัท 
เวสทโ์คสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั และบรษิทั ทา่เรอืประจวบ 
จำากัด รวมทั้งสิ้น 1,033 คน
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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25604 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ , นายยงยุทธ  มลิทอง  /  คณะผู้จัดทำา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ  ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,  นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  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

 เอสเอสไอ ร่วมงานประเพณีวันผู้สูงอายุตำาบลกำาเนิดนพคุณ ประจำา
ปี 2560 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูง
อายุตำาบลกำาเนิดนพคุณ ประจำาปี 2560 เพื่อร่วมสร้างความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และ
อนรุกัษว์ฒันธรรมประเพณอีนัดงีามของไทย โดยไดร้บัเกยีรตจิากนายศกัรนิทร ์ทมุเสน นายอำาเภอ
บางสะพาน เปน็ประธานในพธิเิปดิ พรอ้มกนันีเ้อสเอสไอไดส้นบัสนนุของทีร่ะลกึใหแ้กผู่ส้งูอายทุี่
เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต ณ หอ
ประชมุองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลกำาเนดินพคณุ ต.กำาเนดินพคณุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์
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  นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี  จำากัด 

(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ผู้แทนผู้บริหาร

กลุ่มเอสเอสไอ กล่าวว่า “กลุ่มเอสเอส

ไอเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร ดูแล

พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพ

การทำางานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวม

ทั้งถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการ

จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำาคัญต่อการ

ดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีเจตจำานงในการ

จัดทำาระบบการจัดการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้

ดำาเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุน

ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีว

อ น า มั ย  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ เ ป็ น ไ ป

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการพัฒนา

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปตาม

มาตรฐานของระบบการจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ที่กำาหนดไว้

  ทั้งนี้  บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอได้

มีการดำาเนินการและพัฒนางานด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำางาน โดยมุ่งเน้นให้
พนักงานได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ
ในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้
ทำางานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ

จากการทำางานผ่านโครงการต่างๆ เช่น 
การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำางาน 
(Zero Accident Campaign) โครงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วย

ความปลอดภัย (BBS) การฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน เป็นต้น เพื่อ
สนับสนุนให้ค่าอัตราความถี่การบาด

เจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมง
การทำางาน หรือ LTIFR ลดลงอย่างต่อ
เนื่อง 
  จากผลการส่งเสริมกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ

เข้มข้น ทำาให้ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บ

ถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการ

ทำางานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 

ที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.31 จากปีที่แล้ว

อยู่ที่ 1.55 นั้นแสดงให้เห็นว่าพนักงาน

บริษัทในกลุ่มเอสเอสไอมีความใส่ใจด้าน

ความปลอดภัยในการทำางานเพิ่มขึ้น ซึ่ง

เป็นมิติที่ดีว่าการดำาเนินงานด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เดินมาถูกทางแล้ว

  นายมนินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผล

จากการปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสิ่งแวดล้อม ของพนักงาน 

และบริษัทในกลุ่มเอสเอสไอทำาให้ใน

ทุกปีกลุ่มเอสเอสไอได้รับรางวัลสถาน

ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ดี เ ด่ น  ด้ า น ค ว า ม

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำางานระดับประเทศ

อยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีตอ้งขอบคณุพนกังาน

ทุกท่านที่ใส่ใจต่อกฎระเบียบของโรงงาน 

และคำานึงถึงความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน ไม่ว่าด้านชีวิต และทรัพย์สิน 

และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วน

ช่วยขับเคลื่อนการทำางานด้านความ

ปลอดภัยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จนเห็นผลสำาเร็จในการดำาเนินงาน

ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน

บริษัท

SSI

TCRSS

WCE

PPC

SSI Group

พ.ศ. 2557

1.10

0.00

2.32

2.94

2.00

พ.ศ. 2558

0.76

0.52

2.12

0.00

1.55

พ.ศ. 2559

0.35

0.00

0.77

0.00

0.31

LTIFR = (จำานวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทำางานทั้งหมด
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559

 ฅนเหลก็มินมิาราธอนมอบเงนิสนบัสนนุการดำาเนนิงาน
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  นายยงยุทธ  มลิทอง  ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เป็น
ผูแ้ทนองคก์รรว่มจดักจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล ฅนเหลก็มนิมิาราธอน ครัง้ที ่9 มอบ
เงินสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในงานวันสร้างพลัง
ความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 13 โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์(พม.) และศาสตราจารย ์วริยิะ นามศริพิงศพ์นัธุ ์
ประธานกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นผู้แทนรับมอบ
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