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TCRSSรวมใจ
กิจกรรมอาสา
ชวยสัตวพิการ
บานปากเกร็ด

สงเสรมิการออมเงนิ - ความมัน่คงพนกังาน
สหกรณสหวริยิาสตลีปนผลสมาชกิ4.5%
สรางความม่ันคงการเงินใหแกพนักงาน SSI - WCE - PPC
สหกรณออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
ประกาศจายผลตอบแทนเปนเงนิปนผลประจาํป 2560 
แกสมาชิก รอยละ 4.50 จากยอดฝากเงินของสมาชิก

รวม 148 ลานบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานมาก
ถึง 6.8 ลานบาท เพื่อสงเสริมการออมเงิน สํารองไวใช
จายยามฉกุเฉนิ ทัง้นี ้มสีมาชกิ 786 รายไดรบัประโยชน 
คาดป 2561 มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้น อานตอ น.4

เอสเอสไอหนนุเยาวชนชนเรยีนรูอาชพี รวมมอื
โรงเรียนบานหนองจันทรจัด “ตลาดนัดโรงเรียน”
สอนกระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ดวยการลงมือปฏิบัติ สงเสริมอาชีพและสราง

รายไดเสริมใหกับนักเรียนระหวางเรียน โดย
การนําผลผลิตภายในโครงการมาจําหนายและ
แปรรูปขาย สามารถสรางยอดขายไดกวา 30,000
บาท มผีลกาํไรจากการดาํเนนิงานกวา 10,000

บาท ชมุชนไดสนิคาทีม่คีณุภาพปลอดสารพษิ
รับประทาน โครงการดังกลาวเอสเอสไอไดรวม
เปนพ่ีเล้ียงโดยจัดกระบวนการเรียนรู ถายทอด
ทักษะธุรกิจใหแกโรงเรียน          อานตอ น.2

SSIเตมิทกัษะธรุกจิเดก็บางสะพาน จดัตลาดนดัผลผลิตร.ร.หนองจนัทร

กลุมเอสเอสไอสนับสนุนการจางงานใน
ทองถิ่นในอําเภอบางสะพานและพื้นที่
ใกลเคยีง จากนโยบายมุงเนนเพิม่สดัสวน
การรบัพนกังานจากบคุคลในพืน้ทีม่ากขึน้
ป 2560 มีพนักงานท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1,511 คน คิดเปน
รอยละ 60.40 จากยอดพนักงานรวม 2,502 
คน นอกจากน้ียังมีการจางพนักงานรับเหมา 
จํานวน 425 คน เผยเดือนเมษายนมีตําแหนง
งานวาง จํานวน 46 อัตรา สามารถสมัคร
ไดโดยตรงกับบริษัทในกลุม
  นายยงยุทธ มลิทอง ผูชวยกรรมการ    
ผูจดัการใหญ สายทรพัยากรบคุคลและธรุการ
กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับผูสื่อขาว 
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “เอสเอสไอ ยังคง
มุงเนนสงเสริมการจางงานในพ้ืนท่ีและตองการ
ใหประชาชน       อานตอ น.2

พนกังานSSI 149คนรวมวิง่สรางสขุภาพดี
รายไดซือ้อปุกรณกฬีาโรงเรยีนบางสะพาน
สงเสรมิพนกังาน-ชมุชนสขุภาพด ีโรงงานเอสเอสไอบางสะพานจดั “SSI 
Run For Health” นํารายไดจากการสมัครรวมกิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ
กีฬามอบใหโรงเรียนในเขตบางสะพาน ผูบริหารเผยเปาประสงค

รณรงคการออกกาํลงักายดวยการวิง่ และสงเสรมิการมสีขุภาพทีด่ขีอง
พนักงาน ครอบครัวพนักงานและชุมชน สามารถรวบรวมเงินรายได
จากการสมัครวิ่งได 8,250 บาท              อานตอ น.3

           

                          

กลุมเหลก็SSI ชจูางงานทองถิน่ 
เดอืนเมษายนเปดอกีรบั46อตัรา  ิ

กลุมเอสเอสไอเปดรับพนักงาน 46 อัตรา
  ●   วิศวกร          13 อัตรา
  ●   พนักงานปฏิบัติการ       13 อัตรา
  ●   พนักงานจางเหมา         18 อัตรา
  ●   ชางเชื่อมประจําเรือ  1 อัตรา
  ●   พนักงานขับรถ   1 อัตรา

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม คอลัมน “งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

TCRSS รวมใจชวยเหลือสัตวพิการและ
ถูกทิ้งเรรอน ผานมูลนิธิบานสงเคราะห
สัตวพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดย
การดําเนินกิจกรรมอาสาของพนักงาน
เพื่อชวยระดมทุนนําเงินชวยเหลือสัตว 
และกระตุนจติสาํนกึในการดแูลสตัวเลีย้ง
ที่มีอยูของพนักงาน กิจกรรมดังกลาว
สามารถมอบเงินชวยเหลือไดจํานวน 
10,000 บาท พรอมดวยอาหารสุนัขและ
แมว และรวมทํากิจกรรมปอนขนมใหกับ
สุนัขจํานวน 50 ตัว
 ผูส่ือขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา “เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 
2561 ตัวแทนพนักงานจากบริษัท เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
TCRSS ไดมอบเงินบริจาคจํานวน 10,000 
บาท พรอมดวย               อานตอ น.3

เดินทางปลอดภัย เลนสงกรานตอยางสรางสรรค
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

จ้างงานท้องถิ่น    ต่อจากหน้า 1

ในอำ�เภอบ�งสะพ�นและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอย�่งตอ่

เนื่อง เพื่อให้สม�ชิกในครอบครัวไม่ต้องอพยพ

ย้�ยถิ่นออกนอกพื้นที่เพื่อห�ร�ยได้  ส�ม�รถอยู่

ร่วมกันในครอบครัว และช่วยในก�รพัฒน�ท้องถ่ิน

ให้เจริญก้�วหน้� บริษัทจึงได้ปรับนโยบ�ยเพิ่ม

สดัสว่นก�รรบัพนกัง�นจ�กบคุคลในพืน้ทีม่�กขึน้ 

  โดยกลุ่มเอสเอสไอที่โรงง�นบ�งสะพ�น

มีก�รจ้�งง�นพนักง�นในปี 2560 จำ�นวน 2,502 

คน เป็นพนักง�นที่มีภูมิลำ�เน�ในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์จำ�นวน 1,511 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 60.40 นอกจ�กนี้ ยังมีก�รจ้�งพนักง�น

รับเหม�จำ�นวน 425 คนอีกด้วย

  ในป ี2561 เดอืนมกร�คมจนถงึปจัจบุนั กลุม่

เอสเอสไอได้รับพนักง�นไปแล้ว 32 อัตร� โดย

มีภูมิลำ�เน�อำ�เภอบ�งสะพ�น จำ�นวน 19 คน 

ภมูลิำ�เน�อำ�เภอข�้งเคยีง จำ�นวน 5 คน ภมูลิำ�เน�

อื่น จำ�นวน 8 คน 

  น�ยยงยุทธ กล่�วว่� ตอนน้ี เร�กำ�ลังเดินหน้�

ประช�สมัพนัธข์อ้มลูก�รรับสมคัรง�นของบรษิทั

กลุ่มเอสเอสไอ ลงในหนังสือพิมพ์ข่�วฅนเหล็ก

ประจำ�ทุกเดือน โดยจะมีคอลัมน์เพื่อประช�-

สัมพันธ์ง�นว่�งให้รับทร�บ  ซึ่งจะเริ่มต้นเดือนนี้

เปน็เดอืนแรก พรอ้มกบัสง่พนกัง�นเข�้ไปประช�-

สมัพนัธใ์นชมุชนไดร้บัทร�บดว้ย และในขณะนีย้งั

มีตำ�แหนง่ว่�งรวม 46 ตำ�แหนง่ ห�กท่�นใดสนใจ

ส�ม�รถสมัครได้โดยตรงที่บริษัท ส่วนพนักง�น

จ้�งเหม� หรือ Outsource ส�ม�รถสมัครได้ท่ีบริษัท

ที่เป็นตัวแทนน�ยจ้�งให้กับบริษัทในกลุ่ม โดย

ส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดได้ในคอลัมน์

  ทั้งนี้  บริษัทมีนโยบ�ยด้�นก�รจ้�งง�น

โดยก�รคัดเลือกผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ มี

คุณสมบัติ และมีศักยภ�พส�ม�รถปฏิบัติง�นใน

ตำ�แหน่งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ หน่วยง�นต่�งๆ 

ที่มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจรับบุคคลเข้�ทำ�ง�น 

จะต้องพิจ�รณ�คัดเลือกบนพื้นที่ฐ�นของคว�ม

โปร่งใสยุติธรรม ต�มหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด

เพื่อให้ได้ม�ซึ่งบุคล�กรที่มีคุณภ�พดี โดยมีคุณ-

สมบตัทิัว่ไป ดงันี ้ 1. มอี�ยไุมต่ำ�่กว�่ 18 ปบีรบิรูณ ์

ในวันที่เริ่มปฏิบัติง�นกับบริษัท  2. มีคุณวุฒิหรือ

ประสบก�รณ์ต�มหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด

3. ต้องมีร่�งก�ยแข็งแรงและสุขภ�พสมบูรณ์

4. ต้องผ่�นก�รตรวจสุขภ�พต�มม�ตรฐ�นท่ีบริษัท

กำ�หนด  5. เป็นผู้ที่มีกิริย�ว�จ�สุภ�พเรียบร้อย

6. มีคว�มประพฤติดี ไม่เคยถูกคำ�พิพ�กษ�ถึงท่ีสุด

ใหจ้ำ�คกุ เวน้แตเ่ปน็คว�มผดิลหโุทษหรอืคว�มผดิ

อันได้กระทำ�โดยประม�ท ไม่เป็นบุคคลท่ีหลบหนีคดี

อ�ญ� หรอืหลบหนทีีค่มุขงั และไมม่ปีระวตัเิสือ่ม

เสีย 7. ผู้สมัครท่ีเป็นช�ย ต้องเป็นผู้ท่ีเคยรับร�ชก�ร

ทห�รหรือได้รับก�รยกเว้นก�รเป็นทห�รแล้ว 

  “นอกจ�กนีบ้รษิทัยงัไดเ้หน็ถงึคว�มสำ�คญั

ของบุคล�กรซึ่งเป็นทรัพย�กรสำ�คัญที่ทำ�ให้

องค์กรดำ�เนินธุรกิจได้ประสบคว�มสำ�เร็จจึงได้

กำ�หนดโครงสร้�ง ก�รจ้�งง�น ค่�ตอบแทนและ

สัวสดิก�ร ก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้ และกิจกรรม

ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์พนักง�น และครอบครัว

พนักง�นให้มีคว�มเหม�ะสม รวมถึงก�รสร้�ง

บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นร่วมกันที่มีประสิทธิภ�พ 

และมีคว�มสุข ระหว่�งพนักง�นกับพนักง�น 

ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์เชิงบวกระหว่�งพนักง�น

กับบริษัท ก�รสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งชีวิตก�ร

ทำ�ง�น ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (Work Life 

Balance) และส่งเสริมพนักง�นที่เป็นคนดี คนเก่ง 

ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและเชดิชเูกยีรตใิหพ้นกัง�นทัว่ไป

ทร�บอีกด้วย” น�ยยงยุทธกล่�ว

ตลาดนัดโรงเรียน   ต่อจากหน้า 1
   

 
  เม่ือเร็วๆ น้ี (15 มี.ค. 61) บริษัท สหวิริย�สตีล

อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน ) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้�นหนองจันทร์ และ

ชุมชนบ้�นหนองจันทร์  จัดกิจกรรม  “ตล�ดนัด

โรงเรียน” ข้ึน ท่ีโรงเรียนบ้�นหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม

อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้�งก�ร

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เย�วชน ชุมชน 

ส่งเสริมอ�ชีพและมีร�ยได้เสริม ส�ม�รถพึ่งพ�

ตนเองได้ ลดค่�ใช้จ่�ยท่ีไม่จำ�เป็น ด้วยก�รปฏิบัติจริง

จนครบวงจร ซ่ึงกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงใน “โครงก�ร

โรงเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีงต�มแนวพระร�ชดำ�รฯิ 

เพื่อคว�มยั่งยืน”  

  ภ�ยในกิจกรรมดังกล่�ว  ได้รับเกียรติจ�ก

นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ประถมศกึษ� ประจวบฯ เขต 1

เป็นประธ�นในพิธี บรรย�ก�ศภ�ยในง�นมีก�ร

ออกร้�นค้�ต่�งๆ เพื่อจำ�หน่�ยสินค้�ที่ได้จ�ก

ผลผลิตในแต่ละชุมนุมของเย�วชน รวมถึงก�ร

แปรรปูสนิค�้เพือ่เพิม่มลูค�่โดยนกัเรยีนจำ�หน�่ย

ให้กับผู้ปกครอง และช�วบ้�นในชุมชนรอบข้�ง

ได้ม�อุดหนุนซื้อสินค้�จ�กเย�วชนในท้องถิ่น

อีกด้วย อ�ทิ เนื้อหมูหลุมสด กบทอดกระเทียม 

ปล�แดดเดียว ปล�ดุกย่�ง ผักปลอดส�รพิษ 

และอื่นๆ ซึ่งส�ม�รถสร้�งยอดข�ยรวมได้กว่� 

30,000 บ�ท และมีผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น

กว่� 10,000 บ�ท

  นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดก�รส่วนก�ร

พัฒน�อย่�งยั่งยืน บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี 

จำ�กัด (มห�ชน) หรือเอสเอสไอให้สัมภ�ษณ์กับ

ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่� สำ�หรับ

ตล�ดนัดโรงเรียน เป็นกิจกรรมต่อยอดที่ท�ง

โรงเรียนได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะธุรกิจ ตั้งแต่ก�รว�งแผน

ก�รผลิต ก�รบริห�รจัดก�ร และก�รตล�ดจัด

จำ�หน่�ยสินค้� นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รส่งเสริม

ก�รเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอย่�งครบ

วงจร ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้�นหนองจันทร์ ยัง

เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถ�นศึกษ� 

ที่โรงเรียนทั้งใน และนอกพื้นที่ อ.บ�งสะพ�น ได้

เข�้ม�เรยีนรูศ้กึษ�ดงู�นอย�่งตอ่เนือ่ง ผูป้กครอง

นักเรียนและคนชุมชน ได้ม�เรียนรู้ก�รทำ�เกษตร

แบบวถิพีอเพยีง และนำ�กลบัไปปฏบิตัจิรงิทีช่มุชน

ของตนเอง นบัเปน็ผลสมัฤทธิท์ีน่�่ภ�คภมูใิจของ

โครงก�ร ทีบ่รษิทัฯ โรงเรยีน และชมุชน ไดร้ว่มมอื 

รว่มใจกนัส�นตอ่กจิกรรมม�อย�่งตอ่เนือ่ง จนถงึ

ปัจจุบัน

  นางสาวจินตนา พุ่มไสว ผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรียนบ้�นหนองจันทร์  กล่�วว่� “กิจกรรม

ตล�ดนัดโรงเรียนบ้�นหนองจันทร์ เป็นกิจกรรม

ทีส่ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนก�รทำ�ง�น

อย่�งเป็นระบบ ตั้งแต่ก�รปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ก�ร

ดูแลให้อ�ห�ร ก�รคำ�นวณต้นทุนก�รผลิต ก�ร

คิดวิเคร�ะห์แปรรูปผลิตภัณฑ์ ของตนเองเพื่อ

เพิ่มมูลค่� ส�ม�รถนำ�ประสบก�รณ์คว�มรู้ที่ได้ 

ไปใช้ในก�รประกอบอ�ชีพได้ ต�มแนวท�งหลัก

ปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีง สิง่ทีโ่รงเรยีนไดร้บัจ�ก

ก�รจัดตล�ดนัดโรงเรียน คือก�รที่ชุมชนเข้�ม�มี

ส่วนร่วมในก�รแปรรูปสินค้� มีวิทย�กร ปร�ชญ์

ช�วบ้�นเข้�ม�สอนก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ

นักเรียน ตลอดจนเข้�ม�อุดหนุนสินค้�ภ�ยใน

โรงเรียน และเป็นก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรม   

ต่�ง ๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทร�บด้วย” 

  นายมงคล บุญมาก ครูผู้ประส�นง�น    

โครงก�รฯ โรงเรียนบ้�นหนองจันทร์ ได้กล่�วว่� 

“ก�รจัดกิจกรรมตล�ดนัดโรงเรียนในครั้งนี้เป็น

กจิกรรมทีท่�งโรงเรยีนบ�้นหนองจนัทรไ์ดต้อ่ยอด

ม�จ�กโครงก�รโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต�ม

แนวพระร�ชดำ�ริฯ โดยกิจกรรมดังกล่�วเป็นก�ร

เพิ่มประสบก�รณ์ และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

ได้นำ�เอ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงฯ ไปใช้

ในวันข้�งหน้�ผ่�นก�รบริห�รจัดก�รโดยชุมนุม

ของนกัเรยีนทีเ่ปน็สม�ชกิอยูซ่ึง่สว่นใหญน่กัเรยีน

จะนำ�วัตถุดิบต่�งๆ ม�แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่�ให้

กบัสนิค�้เพือ่นำ�ผลกำ�ไรม�เข�้ชมุนมุ และปนัผล

ตอ่ไป ซึง่ก�รจดัตล�ดนดัโรงเรยีนไมใ่ชแ่คก่�รจดั

กจิกรรมเพือ่มุง่ข�ยสนิค�้ของนกัเรยีนแตเ่ร�ไดใ้ห้

คว�มรู้กับนักเรียนในเรื่องก�รคำ�นวณต้นทุน ผล

กำ�ไร วธิกี�รแกป้ญัห�และอปุสรรค ฝกึก�รทำ�ง�น

อย่�งเป็นทีมอีกด้วย และกิจกรรมในครั้งนี้ท�ง

โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง และช�วบ้�น

โดยรอบทีใ่หก้�รสนบัสนนุคอยชว่ยเหลอืกจิกรรม

ที่ท�งโรงเรียนด้วยดีเสมอม�ครับ”

  นายจุฬา สุขสะอาด ผู้ใหญ่บ้�นหมู่ที่ 3 

บ้�นหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม กล่�วว่� “ก�รจัด

ตล�ดนดัโรงเรยีน ซึง่ท�งโรงเรยีนบ�้นหนองจนัทร์

ได้จัดม�อย่�งต่อเนื่องทุก ๆ ปี ตั้งแต่สหวิริย�ฯ 

ได้เข้�ม�ส่งเสริม สนับสนุนโครงก�รโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งโครงก�รดังกล่�วนับว่�

เปน็ประโยชนต์อ่นกัเรยีน และคนในหมูบ่�้นไดม้�

เรยีนรูท้ำ�ก�รเกษตรต�มศ�สตรพ์ระร�ช� สำ�หรบั

กิจกรรมตล�ดนัดโรงเรียนในครั้งนี้  สิ่งที่เด็ก

นักเรียนได้เรียนรู้ คือได้รู้จักก�รแปรรูปอ�ห�ร 

เพือ่เพิม่มลูค�่ใหก้บัผลผลติแตล่ะชมุนมุ นอกจ�ก

นี้ยังมีผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้เข้�ม�มี

ส่วนร่วม โดยช่วยสอนวิธีก�รแปรรูปอ�ห�ร เช่น

ช่วยสอนก�รทำ�ไข่เค็ม และก�รประกอบอ�ห�ร

ประเภทต่�ง ๆ โดยใช้ผลผลิตของแต่ละชุมนุม 

นอกเหนือจ�กนี้ยังมีสินค้�ด้�นก�รเกษตรของ

ช�วบ้�นและของกลุ่มแปรรูปผลผลิตท�งก�ร

เกษตรในหมูบ่�้นม�รว่มจำ�หน�่ยดว้ย เชน่ ผกั ผล

ไม ้สบัปะรดกวน กลว้ยกวน และช�วบ�้นทีไ่ปรว่ม

กจิกรรมทกุคนกอ็ดุหนนุสนิค�้ของนกัเรยีนซึง่เปน็

บุตรหล�นของตนเอง  ในน�มตัวแทนชุมชนบ้�น

หนองจันทร์ ขอขอบคุณบริษัทฯ และโรงเรียนที่

จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งส�ม�รถเอ�

ไปประกอบอ�ชีพได้ในอนคต ชุมชนพร้อมที่จะ

ให้ก�รสนับสนุนอย่�งต่อเนื่อง”

  ทั้งนี้ โครงก�รโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ต�มแนวพระร�ชดำ�ริฯ เพื่อคว�มยั่งยืน เป็น

โครงก�รที่เอสเอสไอ ได้ริเริ่ม และได้ดำ�เนิน

โครงก�รเป็นแห่งแรก ที่โรงเรียนบ้�นหนองจันทร์

ต.ชยัเกษม เมือ่ป ีพ.ศ. 2555 ซึง่รปูแบบก�รบรหิ�ร

จัดก�รโครงก�รจะเน้นก�รบูรณ�ก�รกิจกรรม

โครงก�รเข้�กับก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียน

เป็นหลัก มีกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ส�ม�รถ

ดำ�เนินกิจกรรมได้อย่�งต่อเนื่อง มีก�รแบ่ง

กิจกรรมต�มคว�มชอบและถนัดให้แก่คณะครู

และนกัเรยีนในรปูแบบชมุนมุต�่งๆ โดยเอสเอสไอ

ได้เข้�ไปร่วมจัดกระบวนก�รเรียนรู้ ถ่�ยทอด

ทักษะธุรกิจให้แก่โรงเรียน และเป็นพ่ีเล้ียงโครงก�ร

  เอสเอสไอ หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�กิจกรรมที่

กำ�ลังดำ�เนินก�รอยู่นี้จะเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่ง

ที่สำ�คัญเพื่อใช้ในก�รดำ�รงชีวิตในอน�คต ที่ไม่

ส�ม�รถห�ได้ภ�ยในหนังสือเรียน หรือห้องเรียน 

แต่ต้องผ่�นก�รปฏิบัติจริง เป็นก�รพัฒน�ทักษะ

คุณภ�พชีวิตของเย�วชนได้อย่�งเข้มแข็ง ต่อเน่ือง

และยัง่ยนื เพือ่นำ�ไปเปน็ตน้แบบใหเ้กดิประโยชน์

ต่อโรงเรียนอื่น ๆ  และชุมชนโดยรอบต่อไป
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

SSI ร่วมวิ่ง         ต่อจากหน้า 1   
 
โดยมีพนักงานเข้าร่วมวิ่ง 149 คน พร้อมตั้งเป้า
จดักจิกรรมวิง่เพือ่สขุภาพภายในโรงงานอยา่งตอ่
เนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทำา
ประโยชนแ์กส่งัคม-ชมุชน พรอ้มมสีขุภาพแขง็แรง
ตามแนวคิด “องค์กรแห่งความสุข”
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ 
ภายใต้ชื่องาน “SSI Run For Health” 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน 
พนกังานจา้งเหมา (Outsource) ครอบ-
ครวัพนกังาน สรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด และนำาเงินรายได้จาก
การสมัครวิ่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 
เข้าสนับสนุนการศึกษา ซื้ออุปกรณ์
กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม
จำานวน 149 คน 
  กจิกรรมการแขง่ขนัวิง่มทีัง้หมด 
4 ระยะ ได้แก่ ระยะ 2, 4, 6, และ 10 
กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านที่วิ่ง
ครบระยะ 2 กิโลเมตร จะได้รับนำ้าดื่ม 
1 แพ็ค วิ่งครบระยะ 4 กิโลเมตร จะ
ได้รับไข่ไก่เบอร์ศูนย์ จำานวน 1 แผง 
วิ่งครบระยะ 6 และ 10 กิโลเมตร จะ
ได้รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม และผู้วิ่งเข้า
เส้นชัยคนแรกประเภทชายและหญิง 
รับเงินรางวัล 1,000 บาท  
  ส่วนเส้นทางการวิ่งเริ่มตั้งแต่ 
หน้าโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน    
วิ่งตามเส้นทางเข้าไปถึงสี่แยกพื้นที่
วางเหล็กแท่งแบน (Slab) รวมระยะทาง
2 กิโลเมตรต่อรอบ
  ทั้งนี้ ผู้เข้าเส้นชัย 10 กิโลเมตร
คนแรก เพศชายได้แก่ นายต่อศักดิ์ พิริยะสงวน
พงศ์ พนักงานเอสเอสไอ เวลา 43 นาที  เพศหญิง
ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ปัญญา พนักงาน
เอสเอสไอ เวลา 61 นาที ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วย
ความสนกุสนานและไดร้บัรางวลัตดิมอืกนัทกุคน
  นายยงยุทธ  มลิทอง  ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กล่าวว่า เอสเอสไอเล็งเห็นความสำาคัญของการ

มีสุขภาพที่ดีของพนักงาน ครอบครัวพนักงาน 
ตลอดจนประชาชน จึงอยากส่งเสริมให้ทุกคนหันมา
ออกกำาลังกายและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ให้
หา่งไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็ ดงันัน้ จงึไดจ้ดักจิกรรม
“SSI Run For Health” ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใน      
โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน โดยเป็นกิจกรรม
นำาร่องและจะมีการดำาเนินการจัดกิจกรรมว่ิงอย่าง
ต่อเน่ืองภายในโรงงาน เพ่ือส่งเสริมแนวคิดองค์กร
แหง่ความสขุทีบ่รษิทัไดด้ำาเนนิการมาหลายปแีลว้

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ในครั้งแรกได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มี
สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ภายในโรงงานไดส้มคัรเขา้รว่ม
โดยมคีา่สมคัรวิง่เพยีงคนละ 50 บาท เพือ่เปน็การ
เข้าถึงกิจกรรม โดยเงินรายได้จากค่าสมัครท้ังหมด
(ไม่หักค่าใช้จ่าย) นำาไปสนับสนุนการศึกษาและ
ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพานทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายไว้จำานวน 
3 โรงเรียน 
  ทัง้นี ้ในวนัที ่27 มนีาคมทีผ่า่นมา มพีนกังาน 

พนงังานจา้งเหมา (Outsource) ครอบครวัพนกังาน 
เข้าร่วมวิ่งถึง 149 คน มีรายได้จากการสมัครวิ่ง 
ร่วมทั้งผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมร่วมบริจาคถึง 
8,250 บาท
  ต้องขอขอบคุณแผนกพนักงานสัมพันธ์ 
ที่ เป็นโต้โผในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ เป็น
ประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงาน และขอขอบคุณทุก
คนที่มาร่วมวิ่งและทำาบุญร่วมกัน
  นายวรีะชยั  ฟุง้เฟือ่ง  ผูจ้ดัการทัว่ไป  สาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรพัยากรบคุคลและธรุการ  บรษิทั  สหวริยิาสตลี
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ กลา่ววา่
“ขอขอบคณุเอสเอสไอทีส่นบัสนนุงบประมาณใน
การจัดงาน และให้ความสำาคัญกับพนักงานทุก
กลุ่มภายในโรงงาน ตลอดจนครอบครัวพนักงาน 
ในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดี  ลดความเสี่ยงของ
การมปีญัหาตอ่สขุภาพ เพราะเมือ่เขา้สูว่ยัทำางาน
นานๆ เข้าทำาให้หลายคนลืมนึกถึงสุขภาพพลานามัย
ของตนเอง กิจกรรมนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้เห็น

ความสำาคญั ผมเชือ่วา่ถา้เราจดักจิกรรมกนัอยา่ง
ตอ่เนือ่งจะเกดิเปน็คา่นยิมทีด่ใีหก้บัพนกังานดา้น
สขุภาพ และสามารถชว่ยลดความเครยีดจากการ
ทำางานได ้พนกังานมจีติใจแจม่ใส ่ทางออ้มทำาให้
บริษัทได้พนักงานที่มีร่างกายที่แข็งแรง มีความ
พร้อมในการทำางานสร้างสรรค์ต่อไป แถมยังได้
พนักงานที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากการได้  
ร่วมกันทำาบุญอีกด้วย”
  นางสาวรัตนาภรณ์ คงสงฆ์ ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม กล่าวว่า “ตอนแรกเวลาเพ่ือน
พนกังานถามวา่วิง่กีร่อบ เรากจ็ะบอก
ไปเลยว่า วิ่ง 5 รอบ (10 กิโลเมตร) 
เพราะคิดว่าแค่นี้ไม่เห็นไกลเลย แต่
พอว่ิงเข้าจริงๆ แล้ว รู้สึกเลยว่ายากมาก
และเหนื่อยมาก 2 กิโลเมตรแรก แทบ
จะไม่ไหว หยุดพักตลอดทางเลย แต่
ในสุดก็สามารถวิ่งได้จนถึง 3 รอบ คือ
6 กิโลเมตร การมาวิ่งครั้งนี้กับเพื่อน
พนักงานทำาให้ตนเองเกิดแรงบันดาลใจ
อยากจะวิ่งให้มากขึ้น และพัฒนา
ศักยภาพในการวิ่งของตวัเองให้ดีขึ้น
และต้ังเป้าหมายในการออกกำาลังกาย
ว่าอย่างน้อยขอให้ออกกำาลังกายให้
ได้สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อสุขภาพที่ดี
ของตวัเราเอง ขอบคณุเอสเอสไอทีจ่ดั
กจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งนีใ้หก้บั
พนักงาน คร้ังหน้าหากมีการจัดกิจกรรม
อีก จะเข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอน”
       นายมนตรี ชูจบ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจมาก
ครับที่บริษัทฯมีโครงการดีๆ อย่างนี้
เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็น 
เทรนท่ีดีมาก ชอบครับ และก็มาร่วมว่ิง
ในทุกครั้งเลย”
         นายสมบัติ สุขเทพ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม กล่าวว่า “ดีใจที่บริษัทจัด
งานเช่นนี้ ปกติก็ชอบออกกำาลังกาย

ชอบวิ่งอยู่เป็นประจำาอยู่แล้วครับ วันนี้ได้เข้ามา
วิ่งในบริษัทครั้งแรก ก็ชอบมากครับ” 
  นางสาวชลิดา ภัทรธรอัครศิริ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม กล่าวว่า “วันนี้มาร่วมกิจกรรม SSI  
Running for Health ชอบมาก ดีมากค่ะ อยากให้
มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบนี้ตลอด เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงาน มีการออกกำาลังกาย แน่นอนว่าตอน
นีท้กุคนเริม่ใหค้วามสำาคญักบัสขุภาพมากๆ แลว้ 
ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ”
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อาหารสุนัขและแมว ให้แก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์
สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และร่วมกิจกรรม
ป้อนขนมให้กับสุนัขจำานวน 50 ตัว ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำาเนินกิจกรรมอาสา
ของพนักงานเพื่อระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่
พิการและถูกทอดทิ้ง
  นายเชาวรัตน์ จ่ันประดับ
ผูช้ว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
บริหารท่ัวไป กล่าวว่า “โครงการน้ี
บริษัทฯ เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ทีเ่กดิปญัหาสุนัขและแมวเร่ร่อน
อยู่ในสังคมซึ่งเคยเป็นที่รักของ
หลายๆ ครอบครัวมาก่อน แต่
กลับถูกทอดทิ้ง ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบท้ังด้านสาธารณสุขและ
ความปลอดภัยต่อสังคม ดังนั้น 
บรษิทัฯ  จงึไดส้นบัสนนุสถานรบั

เลี้ยงสุนัขและแมวเร่ร่อนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่าน้ีมีกำาลังใจทำางานเพื่อสังคม 

อีกท้ังยังส่งเสริมให้พนักงานท่ีร่วมโครงการเล็งเห็น

ปญัหาสนุขัเรร่อ่นทีเ่กดิขึน้ สาเหตแุละผลกระทบ

ตอ่สงัคม เพือ่สรา้งแนวรว่มในการรณรงคใ์หผู้อ้ืน่

ได้เข้าใจและถ่ายทอดความรับผิดชอบต่อสัตว์เล้ียง

ของตนเองมากขึ้น ก่อนคิดที่จะนำามาปล่อยตาม

ที่สาธารณะต่างๆ   

  นางสาวรัชกร เชาวน์เลิศเสรี เลขานุการ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายบรหิารทัว่ไป และ

ผูจ้ดัการโครงการฯ  ใหส้มัภาษณว์า่  “จากการไป

บรจิาคอาหารและเงนิสนบัสนนุใหก้บั มลูนธิบิา้น

สงเคราะหส์ตัวพ์กิาร รูส้กึประทบัใจกจิกรรมครัง้นี้

มาก เป็นความรู้สึกสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ ดิฉันเป็น

คนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับสัตว์พิการ

เหล่านี้ แต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสใกล้ชิดและดูแลสัตว์ 

ได้พบเห็นสุนัขและแมวตัวเล็กๆ ดีใจกับส่ิงท่ีพวกเรา

มอบให้ ทำาให้เกิดความรู้สึกอยากจัดโครงการฯ เช่นน้ี

ในคร้ังต่อๆ ไป เพ่ือมอบความสุขให้กับสัตว์เหล่าน้ี”

  นางสาวจิรารัตน์  บุญตัน  ผู้จัดการส่วน

วางแผนและพฒันาทรพัยากรบคุคล ใหส้มัภาษณ์

ว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ TCRSS ได้มีส่วนช่วย

เหลือสัตว์พิการ โดยร่วมบริจาคอาหารสุนัขและ

แมว อีกทั้งเงินสนับสนุนสำาหรับยาและของใช้

จำาเปน็ใหแ้กส่ตัวเ์หลา่นี ้ณ มลูนธิบิา้นสงเคราะห์

สัตว์พิการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ความ

รู้สึกที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ในฐานะผู้ให้และดูแล 

รูส้กึดใีจ ปลืม้ใจ และเหน็ใจแก่

สัตว์เหล่านี้ และยินดีที่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งช่วยเหลือสัตว์พิการ 

ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ได้ทำาให้

สัตว์เหล่านี้ได้รับการดูแลจาก

กลุ่มคนท่ียังรักและเมตตาพวก

เขา และขอขอบคุณ TCRSS ท่ีได้

จัดกิจกรรมดีๆ ทำาให้พนักงาน

ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือสังคม”
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และผลกําไรสูงขึ้น เนื่องจากความมั่นคงทาง
ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นจากเดิม
  นายเสนีย ประดิษฐพงศ ประธาน
สหกรณออมทรพัยสหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั 
เปดเผยกบั “ขาวฅนเหลก็เอสเอสไอ” ถงึผลการ
ดาํเนนิงานของสหกรณออมทรพัยสหวริยิาสตลี
อนิดสัตร ีจาํกดั ประจาํป 2560 วามเีงนิฝากของ
สมาชิกรวม ณ ปจจุบัน 148,365,780 บาท เพิ่ม
ขึ้นจากปที่ผานมา ที่มีเทียบเทา 127,618,640 
บาท โดยการบริหารงานที่ผานมาที่มีความ
รอบคอบในการบริหารจัดการทําใหสหกรณ
มีกําไรจากการดําเนินงานในป 2560 มากถึง 
6,879,965.97 บาท
   สหกรณออมทรพัยสหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จํากัด ไดมีการแตงตั้งประธานสหกรณออม
ทรัพยคนใหมจากคณะกรรมการสหกรณเมื่อ
เดือนกุมภาพันธที่ผานมา ไดแก นายเสนีย 
ประดิษฐพงศ ไดรับตําแหนงประธานสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาฯ ประจําป 2560 แทนนาย
สุชาติ พลายศิริ คณะกรรมการสหกรณออม
ทรัพยสหวิริยาฯ ที่ดํารงตําแหนงเมื่อป 2559 ที่
ผานมา สหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ ไดมีการ
บริหารจัดการทางการเงินของสมาชิกอยางดี
มาตลอด โดยคาํนงึถงึผลประโยชนของสมาชกิ 
และการชวยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยทางสหกรณไดนําเงินฝากจากสมาชิก
ไปดําเนินการ อาทิ ปลอยเงินกูใหกับเพื่อน

สมาชิกสหกรณ ไดแกเงินกูสามัญของสมาชิก 
จํานวน 59,621,913.42 บาท เงินกูฉุกเฉิน 
จํานวน 5,647,511 บาท และเงินกูสามัญพิเศษ 
2,312,636.50 บาท รวมถงึยงัทาํการฝากประจาํ
กบัสถาบนัการเงนิ ซือ้หุนหรอืพนัธบตัร เปนตน
  นายเสนีย กลาววา “การจัดตั้งสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาฯ เพื่อเปนการสงเสริมผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 
โดยดําเนินตามหลักการสหกรณ มุงเนนให
สมาชิกสามารถชวยเหลือตนเองและชวย
เหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกสหกรณดวยกัน 
กระตุนการออมเงินใหแกสมาชิกสหกรณทุก
ทาน ในปนี้ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติให
จายปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกใน
อัตรารอยละ 4.50 โดยคิดตามสวนแหงระยะ
เวลาที่สมาชิกไดชําระคาหุนตอสหกรณแลว 
และใหจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวน
ดอกเบี้ยที่สมาชิกผูกูชําระระหวางป ในอัตรา
รอยละ 7.43”
  ท้ังน้ี สหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ มีสมาชิก
จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
จํานวนสมาชิก 786 ราย บริษัท เวสทโคสทเอ็น- 
จิเนี่ยริ่ง จํากัด จํานวนสมาชิก 226 ราย และ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด จํานวนสมาชิก 
69 ราย รวมทั้งสิ้นมีจํานวนสมาชิก 1,081 ราย 
เพิม่ขึน้จากป 59 จาํนวน 74 ราย เนือ่งจากความ
มั่นคงทางภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้น
จากเดิม

  ประธานสหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ 

กลาวอีกวา “สหกรณออมทรัพยมีจํานวน

สมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาวะทาง

เศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นจากเมื่อกอน และ

แรงจูงใจในอัตราการปนผลที่เพิ่มขึ้นจากป

ที่ผานมาและสูงกวาธนาคาร จึงขอเชิญชวน

พนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 

(มหาชน) บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด มารวมสมัคร

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ เพื่อ

เปนการเก็บเงินสํารองไวใชยามฉุกเฉินในอนาคต

ตอไป”

  ทั้งนี้ สหกรณไดกําหนดเกณฑการฝาก

ขัน้ตํา่ของพนกังานในแตละระดบั คอื พนกังาน

ระดบัปฏบิตักิาร ขัน้ตํา่ 10 หุน (ขัน้ตํา่ 100 บาท) 

พนักงานระดับบังคับบัญชา ขั้นตํ่า 30 หุน (ขั้น

ตํ่า 300 บาท) พนักงานระดับจัดการ ขั้นตํ่า 60 

หุน (ขั้นตํ่า 600 บาท) พนักงานระดับบริหาร     

ขั้นตํ่า 120 หุน (ขั้นตํ่า 1,200 บาท)

  นายภัทร พุมหรดี สมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด กลาววา 

“ผมเพิ่งเขารวมเปนสมาชิกสหกรณไดไมนาน

นัก สวนหนึ่งที่เลือกเปนสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยนี้เพราะคิดวาจะเปนอีกหนึ่งชองทางใน

การฝากประจําที่สามารถชวยฝกวินัยตนเอง

เรื่องการออมเงิน ผมขอยอมรับวาเปนคนเก็บ

เงินไมคอยเกงจึงตองหาวิธีใหกับตัวเองเพื่อจะ

เก็บเงินไวใชยามฉุกเฉินในอนาคต อีกหนึ่งแรง

จงูใจคอืการปนผลประจาํปทีด่มีากกวาธนาคาร

ทําใหคุมคากับการออม และหากในอนาคตมี

แผนการกูยืมเงิน ทางสหกรณออมทรัพยมีการ

ปลอยเงนิกูใหกบัสมาชกิสหกรณซึง่มดีอกเบีย้

ตํ่ากวาสถาบันการเงินอื่นๆ  มาก  ผมจึงคิดวา

การฝากสหกรณ เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ

ภายในองคกร และอยากจะเชิญชวนเพื่อน

พนักงานมาสมัครเปนสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสหวิริยาฯ นับเปนอีกชองทางที่ดีในการ

สรางวินัยตนเองในการออมเงินแบบมนุษย

เงินเดือนใหมีเงินเก็บไวใชยามฉุกเฉินไดครับ”

  นางสาวพิรภา รัฐศุภชัยกุล สมาชิก

สหกรณออมทรพัยสหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั 

เปดเผยวา “ปจจุบันเปนสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสหวิริยาฯ เปนเวลานานกวา 5 เดือน

แลว โดยไดรับคําแนะนําจากฝายทรัพยากร

บุคคล และทราบถึงสิทธิประโยชนตางๆ จึงได

ตัดสินใจสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณซึ่งถือ

เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการวางแผนออม

เงินในทุกๆ เดือนไดดี และเมื่อสิ้นปที่ผานมา

ทางสหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ ไดมีการคืน

เงินปนผลประจําป 2560 พรอมทั้งกลาวตอแม

ตนเองจะพึ่งเริ่มการออมเงินไดไมนาน แตยัง

ไดรับเงินปนผลคืนตามรอบการปนผลประจํา

ปครัง้นีด้วย รูสกึดใีจและตืน่เตนมากกบัการรบั

เงินปนผลคืนครั้งแรก หวังสิ้นป 2561 สหกรณ

ออมทรัพยจะมีผลกําไรจากการดําเนินงานที่

เพิ่มขึ้นตอเนื่องขึ้นไปคะ”

 (จํานวน 7 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (จํานวน 3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / งานเชื่อม / อุตสาหการ
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล  งานเชื่อม
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 18 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟา ยานยนต งานเชื่อม (จํานวน 
 15 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (จํานวน 3 อัตรา)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ชางเชื่อมประจําเรือ  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปวช.-ปวส สาขางานเชื่อมโลหะ เทคนิคยานยนต 
• พนักงานขับรถ
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ  18  ปบริบูรณขึ้นไป   
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน   
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก  ไดแก  การพิจารณาคะแนนผลการเรียน 
 ประสบการณทํางาน  (ถามี)  การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ  ตาม

 หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด 
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ  โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ  โทร 032- 
 548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /   
 หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905  / หจก.
 ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาไฟฟา / อุตสาหการ / วัสดุ / เครื่องมือวัด
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส
 ตองมีใบผานฝมือแรงงานไฟฟาอาคาร

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / บริหาร / วิทยาศาสตร
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส สาขาไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส / เครื่องกล / อุตสาหการ
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