
เหลก็แผนรดีเยน็ไทยผลงานเดน
โตโยตา ไดฮัทสุ และ โตโยตา 
มอเตอร มอบรางวัลชนะเลิศ 
เปนผูขายที่มีผลการดําเนินการ
ดีเดนประจําป 2560 ประเภท
คุณภาพวัตถุดีเดน ผูบริหาร
เผยเปนเพียงผูขายรายเดียวใน
ประเทศไทย ที่ไดรับรางวัลนี้ ชี้
เปนผลจากความตั้งใจทํางาน
และใสใจในการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพที่ดีเสมอ ยํ้ารักษาการ
เปนผูขายเหล็กแผนรีดเย็นชนิด
มวนที่มีคุณภาพสูงและสงมอบ
ใหกบัลกูคาตอไป     อานตอ น.3

TCRSSผลงานเดน
โตโยตามอบรางวัล
ผูขายผลดาํเนินการ
ดเีดนประจําป2560

• ชูจุดแข็งใชเหล็กรับแรงดึงสูงของSSIผลิต
• นํารองสรางอาคารคลังสินคาTCRSS8.6ล.

โรงงาน TCRSS ลยุทาํกจิกรรม 
QCC (Quality Control Circle) 
พนักงานรวมคิดสรางเคร่ืองมือ
(Jig) สําหรับใชถอดเปลี่ยน
สายพานใชมวนเหล็กสําเร็จ 
(Belt Wrapper) ชวยประหยัด

เวลาการถอดเปลีย่นสายพาน
จากเดิม 6 ช.ม.ตอครั้ง เหลือ 
4.20 ช.ม. ทําใหเพิ่มโอกาส
การผลิตเหล็กได  คิดเปน
มูลคา 680,000 บาทตอป 
โดยอุปกรณนี้     อานตอ น.4

TCRSSลยุประดษิฐอปุกรณ
เปลีย่นสายพานมวนเหล็ก
เพิ่มโอกาสผลิตปละ 6 แสน

X      การกอสรางอาคารคลังสินคา (SPC Warehouse) ดวยระบบโครงสรางอาคารเหล็กสําเร็จรูป (Pre-Engineered Buildings: PEB) 
ของบริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE โดยใชเหล็กที่มีกําลังรับแรงดึงที่สูง Air Beam Technology ของเอสเอสไอผลิต
เปนโครงสรางชิ้นสวน พรอมกับขนสง ประกอบติดตั้ง ณ บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) มูลคางาน 8.6 ลานบาท

ปที่  9   ฉบับที่  163   ประจําวันที่  1  พฤษภาคม  2561

กลุมเอสเอสไอ “SSI-TCRSS-WCE-PPC” โดย
สํานักจัดซ้ือกลุม จัดประชุมสัมมนาผูขายประจํา
ป เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย และเปาหมาย

การจัดซื้อจัดจางงานในป 2561 เปดโอกาส
ใหผูซื้อและผูขายไดพบกันเพื่อเปนการสราง
สัมพันธภาพที่ดีในการติดตอทางดานธุรกิจ

อยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 
  ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 
รายงานวา เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2561 ทีผ่านมา 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือเอสเอสไอ รวมกับบริษัทในกลุมประกอบ
ดวย        อานตอ น.2

กลุมเอสเอสไอกระชบัสมัพันธผูขาย จดัประชุมแจงนโยบาย-มอบรางวลั

WCE รุกตลาดโครงสรางอาคาร
เหลก็สาํเรจ็รปู (Pre-Engineered 
Buildings: PEB) ยกจุดแข็งใชเหล็ก
ที่มีกําลังรับแรงดึงที่สูง (High 
Yield Strength) หรือ Air Beam 
Technology ของเอสเอสไอมา
ผลิตงาน ตั้งเปาดําเนินการครบ
วงจรในปน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในทุกมิติงาน 
ตั้งแตการออกแบบ จัดสราง 
และสงมอบนํารองโครงการแรก
กอสรางอาคารคลังสินคา (SPC 
Warehouse) ของบริษัท เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
มลูคางาน 8.6 ลานบาท แลวเสรจ็
สงมอบในสิ้นเดือนเมษายนที่
ผานมา
  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว 
กรรมการผูจดัการ บรษิทั เวสทโคสท
เอน็จเินยีริง่จาํกดั หรอื WCE เปดเผย
วา “WCE ซึ่งเปนบริษัทอยูในกลุม
เหล็กเอสเอสไอ โดยมีความเช่ียวชาญ
งานวศิวกรรมการออกแบบ จดัสราง 
งานซอมบาํรงุ ฯลฯ ประกอบกบังาน
ดานเหล็กที่เรามีความถนัดอยูแลว 
จึงเกิดเปนการตอยอดธุรกิจ ขยาย
การรบังานกอสรางโครงสรางอาคาร
เหล็กสําเร็จรูป (Pre-Engineered 
Buildings: PEB) ขึ้น
  ซ่ึงการกอสรางโครงสรางอาคาร
เหล็กสําเร็จรูปนี้ เปนการผลิตจาก
โรงงาน โดยขนสงโครงสรางผลิต
เปนชิ้นสวนไปยัง       อานตอ น.2

เหล็กสหวิริยารักษโลกจัดปนรักษปนยิ้ม
หนุน‘ชุมชนสุขภาพดี-เพิ่มพันธุสัตวนํ้า’

กลุมเหล็กสหวิริยารักษโลก จัดกิจกรรม “ปน
รกัษ - ปนยิม้” ครัง้ที ่1/2561 ภายใต “โครงการ 
2 ลอรักษบางสะพาน ป 2561” เพื่อรณรงค
ลดการใชพลังงาน ลดภาวะโลกรอน พรอม         
สงเสรมิการมจีติสาธารณะในการรวมบาํเพญ็
สาธารณประโยชนเพื่อชุมชน มีผูเขารวม
กิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 75 คน      อานตอ น.3

           

                          

WCEรุกงานโครงสราง
อาคารเหล็กสําเร็จรูป
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ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25612 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

อาคารเหล็ก    ต่อจากหน้า 1

หน่วยงานก่อสร้าง แล้วประกอบติดตั้ง

อาคารเหล็กสำาเร็จรูป PEB ที่หน้างาน 

จะทำาให้การก่อสร้างประหยัดเวลาไปได้

มาก  ประหยดัแรงงาน  งบประมาณ  เกดิ

ความปลอดภัยในการก่อสร้าง  สามารถ

ออกแบบโดยใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และโครงสรา้งเปน็ไปตามพฤตกิรรมของ

แรงที่เกิดขึ้นจริง”

  และเพื่อสร้างจุดแข็ง - จุดเด่น ใน

งานโครงสร้าง PEB ทั้งด้านวิศวกรรม

และการตลาด บริษัทได้เลือกใช้วัสดุ

เหล็กที่มีกำาลังรับแรงดึงที่สูง (High Yield 

Strength) เปน็เหลก็ Air Beam Technology

ของเอสเอสไอนำามาผลิต ซึ่งจะทำาให้

โครงสร้างเหล็ก PEB มีนำ้าหนักที่เบากว่า

ถงึรอ้ยละ 25 รบัแรงไดม้ากและประหยดั

เวลาในการทำางานมากกวา่ถงึรอ้ยละ 40 

เมื่อเปรียบเทียบด้วยการผลิตโดยเหล็ก 

SS400 ซึ่งใช้อยู่ในตลาดทั่วไป พร้อมกับ

มีเป้าหมายตอ้งสามารถรบังานแบบครบ

วงจรได้ (Turnkey) ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ภายในปีน้ีเร่ิมต้ังแต่งานออกแบบฐานราก

งานออกแบบโครงสร้าง PEB - Air beam 

และงานสถาปัตยกรรม

  กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “นอกจาก

การตั้งเป้าหมายในการดำาเนินงานแล้ว 

บริษัทได้มีการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ทีม

วศิวกร และทมีงานโครงการของเราอยา่ง

ตอ่เนือ่งในเรือ่งนีด้ว้ย โดยการสง่เขา้รว่ม

อบรม และดูงาน เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใน

ด้านการออกแบบ และจัดสร้าง PEB”

  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ WCE ได้มี

การรับงานแรก (Pilot Project) จากบริษัท 

เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 

หรอื TCRSS ซึง่เปน็บรษิทัในกลุม่ของเรา

เพือ่ดำาเนนิการกอ่สรา้งอาคารคลงัสนิคา้ 

(SPC Warehouse) มีมูลค่างานก่อสร้าง 

8.6 ลา้นบาท ปจัจบุนัดำาเนนิการกอ่สรา้ง

เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยใช้เวลา 4 เดือน 

และไดส้ง่มอบในเดอืนเมษายนทีผ่า่นมา

การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตามที่คาดหวังไว้ ได้รับความพึงพอใจ

และความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่าง

มาก

  “ทัง้นีห้ากทา่นใดสนใจ หรอืมคีวาม

ต้องการก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารเหล็ก

สำาเรจ็รปู (Pre-Engineered Buildings: PEB) 

สามารถติดต่อและปรึกษาเราได้ตลอด

เวลาทำาการ  ท้ังท่ีสำานักงานใหญ่กรุงเทพฯ

และที่โรงงานที่อำาเภอบางสะพาน โทร. 

02-234-9889 และ 032-906-112-119 ยินดี

ให้บริการและตอบทุกข้อสอบถามครับ”

ประชุมผู้ขาย        ต่อจากหน้า 1
   

 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) 

บรษิทั เวสโคสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั และบรษิทั 

ท่าเรือประจวบ จำากัด จัดการประชุมสัมมนา

ผู้ขายประจำาปี 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำา 

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการชี้แจงระเบียบ
นโยบาย และเป้าหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างงานใน
ปี 2561 รวมถึงการมอบ
รางวลัผูข้ายดเีดน่ประจำา
ป ี2560 โดยมนีายยงยทุธ 
มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการ   
ผู้จัดการใหญ่ สำานักจัดซ้ือ
กลุม่ บรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน 
และมอบรางวัลและ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติฟัง
การบรรยายจาก อาจารย์ไกร มาศพิมล นัก
โภชนาวิทยา-นักเคมีปฏิบัติ ในหัวข้อ “เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานโดยใช้โภชนาการ
บำาบัด” อีกด้วย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำานวน
กว่า 200 คน 
  ผูส้ือ่ขา่ว รายงานอกีวา่ ภายในงานครัง้นี้
มกีารมอบรางวลัผูข้ายดเีดน่ของแตล่ะบรษิทัฯ 
จำานวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล
ผู้ขายดีเด่นประจำาปี 2560 จำานวน 4 รางวัล 
รางวลัผูใ้หบ้รกิารดเีดน่ประจำาป ี2560 จำานวน 
3 รางวัล และรางวัลผู้ขายที่มีคุณภาพและ
การส่งมอบยอดเยี่ยมประจำาปี 2560 จำานวน 
1 รางวัล ทั้งนี้ มีเกณฑ์กำาหนดในการตัดสิน 

ดังนี้  1) ราคามีความเหมาะสม 2) คุณภาพ
สินค้า/บริการ ตรงตามความต้องการของใช้
งาน 3) ส่งมอบทันเวลาที่กำาหนด โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) มอบรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำาปี 
2560 ให้แก่ บริษัท KURITA-GK CHEMICAL 
CO.,LTD. และบริษัท ACME CO.,LTD. รวมทั้ง

สิ้น 2 รางวัล
  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
มอบรางวลัผูข้ายทีม่คีณุภาพและการสง่มอบ
ยอดเยี่ยมประจำาปี 2560 ให้แก่ บริษัท THAI 
MARSOL CO.,LTD. จำานวน 1 รางวัล และ
รางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจำาปี 2560 ให้แก่ 
บริษัท WICHARN REFRIGERATION SERVICE 

จำานวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
  บรษิทั บรษิทั เวสโคสทเ์อน็จเินยีริง่ จำากดั 
มอบรางวลัผูใ้หบ้รกิารดเีดน่ประจำาป ี2560 ให้
แก่ บริษัท CHUAPHAIBUL STEEL CO.,LTD. 
และบริษัท LIMCHAROEN LUMLIANG LIM-
ITED PARTNERSHIP รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
  บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั มอบรางวลั
ผู้ขายดีเด่นประจำาปี 2560 ให้แก่ บริษัท XCEL 

PAINT CO.,LTD และบริษัท TARGET (THAI) 
COMMERCIAL  CO.,LTD รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
  นายผดุงเกียรติ แต่รุ่งเรือง ผู้จัดการ
ฝ่ายสำานักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เปิด
เผยกบั ผูส้ือ่ขา่ว “ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ” วา่  
“กจิกรรมสมัมนาผูข้ายประจำาป ีเปน็กจิกรรม

ที่กลุ่มเอสเอสไอดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ทกุป ีนอกจากการชีแ้จงระเบยีบนโยบาย และ
เปา้หมายการจดัซือ้จดัจา้งงานในป ี2561 รวม
ไปถงึการมอบรางวลัผูข้ายดเีดน่ประจำาป ี2560 
แล้วทั้งนี้  ยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้
พบกัน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการติดต่อทางด้าน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

          ผู้จัดการฝ่ายสำานัก 
จัดซ้ือกลุ่ม กล่าวเพ่ิมเติมว่า
นอกจากการจัดซื้อทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการดำาเนิน
ธรุกจิแลว้ บรษิทัยงัมุง่เนน้
จัดซื้อยังมีการสนับสนุน
ก า ร จั ด ห า แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ผลิต จำาหน่ายในท้องถิ่น 

(ชุมชนบางสะพาน) โดยมีเป้าหมายถึง 200 

ลา้นบาทใน 2561 ณ เดอืนมนีาคมอยูท่ี ่24.426 

ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นสินค้าที่ผลิตได้ใน

ท้องถิ่น เป้าหมายที่ 8.5 ล้านบาท (1.263 ล้าน

บาท) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้

ผลติในชมุชน เปา้หมายที ่1.5 ลา้นบาท (0.578 

ล้านบาท) สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำาหน่าย 

เปา้หมายที ่40 ลา้นบาท (7.883 ลา้นบาท) และ

บรกิารทีจ่ดัหาจากชมุชน เปา้หมายที ่150 ลา้น

บาท (66.797 ลา้นบาท) ปจัจบุนัรวมทัง้สิน้กวา่ 

76.522 ลา้นบาท (ม.ค.-ธ.ค. 61) โดยบรษิทัไดม้ี

ประชุมหารืออย่างใกล้ชิดกับผู้ขายในท้องถิ่น

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้ได้สินค้าที่มี

คุณภาพตามที่ต้องการ

 กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องออกกำาลังกายวนอุทยานป่ากลางอ่าว
 นายเฉลมิ บญุเทยีบ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั เหลก็แผน่รดีเยน็ไทย จำากดั (มหาชน) เปน็ผูแ้ทน
กลุม่เหลก็สหวริยิา มอบเครือ่งออกกำาลงักายใหก้บัวนอทุยานปา่กลางอา่ว อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์โดย
มนีายภทัร อนิทรไพโรจน ์หวัหนา้วนอทุยานปา่กลางอา่วเปน็ผูร้บัมอบ เครือ่งออกกำาลงักายดงักลา่วจะนำาตดิตัง้
บริเวณหน้าสำานักงานวนอุทยานให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

X 

       ‘ท่าเรือประจวบ’
ให้การต้อนรับการ
ท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ลงพื้นที่ศึกษา
ดูงาน
        นายชนยุธ นิลพาณิช
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ
บรษิทั ทา่เรอืประจวบ จำากดั 
ให้การต้อนรับนายอภิชาต 

X
 

พูลต่าย  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ  คณะผู้บริหาร  และพนักงาน  สายการตรวจสอบ  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
จำานวนทัง้สิน้ 32 คน พรอ้มกบัไดบ้รรยายสรปุผลการดำาเนนิงานการบรหิารจดัการทา่เทยีบเรอืนำา้ลกึบางสะพาน 
ขั้นตอนการดำาเนินงานต่างๆ  และนำาคณะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน  และชมท่า
เทียบเรือ ณ ห้องประชุมธราดล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

SSI p.2.indd   1 4/28/2561 BE   21:11



ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  2561 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

โตโยต้ามอบรางวัล ต่อจากหน้า 1   
 
	 	 ผูส้ือ่ขา่ว	”ขา่วฅนเหลก็เอสเอสไอ”	รายงาน
ว่า	เม่ือวันท่ี	21	มีนาคม	61	ท่ีผ่านมา	บริษัท	เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	TCRSS	ได้เข้าร่วม
งานประชุมผู้ขายประจำาปีของ	บริษัท	โตโยต้า
ไดฮัทสุ 	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์			
แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	 (TDEM)	
และบริษัท	 โตโยต้ามอเตอร์	
ประเทศไทย	จำากัด	ณ	 โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอน-
เวนชันเซ็นเตอร์	 ซึ่งมีบริษัท
ผู้ขายจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 เหล็ก	
แก้ว	ยางรถยนต์	 ฯลฯ	จำานวน
กวา่รอ้ยรายเขา้รว่มงานประชมุ
ครั้งนี้
	 	 ภายในงานมกีารประกาศ
รางวัลผู้ขายที่มีผลการดำาเนิน
การดีเด่นประจำาปี	 2560	 (The	Winner	 of	 2017	
Outstanding	 Performance	 Supplier	 in	Material	
Quality	 Performance)	 โดยรางวัลดังกล่าว	 เป็น
รางวลัทีม่าจากการประเมนิของผูผ้ลติสนิคา้และ
วตัถดุบิประจำาป	ี2017	ซึง่ทางผูจ้ดัไดต้ัง้เกณฑก์าร

ประเมนิ	และไดก้ำาหนดหวัขอ้ในการประเมนิ	โดย
มีคะแนนทั้งหมด		100		คะแนน		คือ		1.	กำาหนด
เป้าหมายคุณภาพของผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
แต่ละรายจะคำานวณจากปริมาณการส่งมอบที่
เกิดขึ้นจริงของปี	2017	(ม.ค.-	ธ.ค.)	(80	คะแนน)
2.	การส่งเอกสารถูกต้อง	ตรงตามเวลา	(20	คะแนน)

โดยบริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย	จำากัด	(มหาชน)	
ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวด้วยคะแนน
เต็มทั้ง	2	หัวข้อ	ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย	
  ท้ังน้ี	นายทัตสึโร่	ทาคามิ	กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัท	 โตโยต้า	 ไดฮัทสุ	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	

แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	(TDEM)	และ	นายมิจิโนบุ
ซึงาตะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	 โตโยต้า	
มอเตอร	์	ประเทศไทย		จำากดั		มอบรางวลัชนะเลศิ
เป็นผู้ขายที่มีผลการดำาเนินการดีเด่นประจำาปี	
2560	(The	Winner	of	2017	Outstanding	Performance
Supplier	in	Material	Quality	Performance)	ประเภท

คุณภาพวัตถุดีเด่น	ให้แก่	บริษัท	เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำากัด	 (มหาชน)	 โดยมี	นายทัตซึยะ	อาอิบะ	รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่	สายการขายและการตลาด
เป็นตัวแทนบริษัทฯ		รับรางวัลดังกล่าว		ณ		โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

   นายทตัซยึะ อาอบิะ	รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ	่สายการขายและการตลาด	บรษิทั	เหลก็แผน่
รดีเยน็ไทย	จำากดั	(มหาชน)	ใหส้มัภาษณว์า่	“รูส้กึ
ภูมิใจมากที่บริษัทฯ	ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ที่กำาหนดของทางผู้จัด	 และได้คะแนนประเมิน
เต็มทั้ง	2	หัวข้อที่กำาหนด	คือ	1.กำาหนดเป้าหมาย

คุณภาพของผู้ผลิตสินค้าและ
วัตถุดิบแต่ละรายจะคำานวณ
จากปริมาณการส่งมอบที่เกิด
ขึ้นจริงของปี	 2017	 และ	 2.การ
ส่งเอกสารถูกต้อง	ตรงตามเวลา
โดยรางวัลชนะเลิศ	 เป็นผู้ขายที่
มผีลการดำาเนนิการดเีดน่ประจำา
ปี	 2560	 ประเภทคุณภาพวัตถุ
ดีเด่น	 ต้องขอบอกว่าเราเป็น
บริษัทผู้ขายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้	 ซึ่ง
รางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดง
ให้ทุกคนเห็นว่าพนักงานเรามี

ความตั้งใจในทำางานกันอย่างมาก	 ใส่ใจในการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีเสมอ	และที่สำาคัญ
บริษัทฯ	 จะยังคงรักษาการเป็นผู้ขายเหล็กแผ่น
รีดเย็นชนิดม้วนที่มีคุณภาพสูงและส่งมอบให้
กับลูกค้าต่อไป”

ปั่นรักษ์ปันยิ้ม       ต่อจากหน้า 1
   

 

ระยะทางไป-กลับ	 9	กิโลเมตร	 โดยร่วมกับหน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย
ผู้นำาชุมชน	หมู่	5	ต.แม่รำาพึง	ชาวประมงและชาว
บ้านในชุมชนปล่อยพันธุ์กุ้ง	จำานวน	500,000	ตัว
ลงสู่ท้องทะเลบางสะพาน
	 	 ผู้สื่อข่าว”ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”	รายงาน
จากพ้ืนท่ีอำาเภอบางสะพานว่า	เม่ือวันท่ี	25	มีนาคม
2561	 ที่ผ่านมา	 กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรม	
“ป่ันรักษ์	-	ปันย้ิม”	คร้ังท่ี	1/2561	ภายใต้	“โครงการ
2	 ล้อรักษ์บางสะพาน	 ปี	 2561”	 เพื่อรณรงค์
ลดการใช้พลังงาน	ลดภาวะโลกร้อน	พร้อมส่ง
เสริมการมีจิตสาธารณะในการร่วมบำาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน	 โดยเชิญชวน
ประชาชนในชุมชนบางสะพานและผู้ที่สนใจ
ร่วมกันปั่นจักรยาน	 โดยเส้นทางการปั่นเริ่มจาก
บรเิวณหนา้ทีว่า่การอำาเภอบางสะพาน	ไปยงับา้น
ปากคลองชายทะเลบางสะพาน	หมู่	5	ต.แม่รำาพึง	
เพือ่รว่มกบัชาวประมงและชาวบา้นในพืน้ทีป่ลอ่ย
พนัธุก์ุง้	จำานวน	500,000	ตวั	รวมระยะทางไป-กลบั
ทั้งสิ้น	9	กิโลเมตร	มีผู้ที่สนใจนำาจักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำานวนทั้งสิ้น	 75	คน	รวมถึงร่วมพัฒนา
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณชุมชน
  นายศักรินทร์  ทุมเสน 	 นายอำาเภอ
บางสะพาน	ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
กล่าวว่า	 “	ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้ร่วม	
“กิจกรรมปั่นรักษ์	-	ปันยิ้ม”	ครั้งนี้	โดยกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาจัดขึ้นนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หน่วยงาน
ภาครัฐ	ผู้นำาชุมชน	และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วม
กันเพื่อเป็นการรณรงค์การลดใช้พลังงาน	 ลด
ภาวะโลกร้อน	พร้อมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
ในการร่วมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจำาทกุป	ีเชน่	กจิกรรมครัง้นี้
เปน็การรวมพลงัชาวบางสะพาน	รว่มปัน่จกัรยาน
ไปกบัชาวประมงและชาวบา้นในพืน้ทีป่ลอ่ยพนัธุ์
กุง้	ซึง่จะชว่ยแกป้ญัหาสตัวน์ำา้ทีล่ดจำานวนลง	ทัง้
ยังช่วยเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สำาคัญอาชีพหนึ่งของชาว

ตำาบลแม่รำาพึงอีกด้วย	

	 	 กจิกรรมในวนันีน้บัไดว้า่เกดิประโยชนอ์ยา่ง

มาก	นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงพลังความ

สามัคคีของชาวบางสะพานแล้ว	ยังเป็นการคืน

ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง	 ช่วยเพิ่ม

แหลง่อาหารและแหลง่รายไดใ้หแ้กช่าวประมงใน

ชมุชน	และสิง่สำาคญัคอืโครงการนีย้งัชว่ยสง่เสรมิ

และปลูกฝังให้ชาวบางสะพานได้ตระหนักและ

ใสใ่จถงึความสำาคญัในเรือ่งการอนรุกัษท์รพัยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสืบต่อไป”		

  นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ

ทั่วไป	สำานักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร

กลุม่	บรษิทั	สหวริยิาสตลีอนิดสัตร	ีจำากดั	(มหาชน)	

ไดก้ลา่วถงึ	“การจดักจิกรรม	“ปัน่รกัษ	์ปนัยิม้”	จดั

ขึ้นภายใต้โครงการ	 2	ล้อรักษ์บางสะพาน	 โดยมี

วตัถปุระสงคใ์นการรณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน	ลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน	โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้

จกัรยานของชาวบางสะพานอยา่งตอ่เนือ่ง	ควบคู่

กับการส่งเสริมการออกกำาลังกายด้วยการปั่น

จกัรยานเพือ่เสรมิสรา้งการมสีขุภาพทีด่ขีองคนใน

ชุมชน		พร้อมเชิญชวนชุมชนบางสะพานและผู้ที่

สนใจร่วมกันปั่นจักรยาน		รวมถึงร่วมพัฒนาและ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในบริเวณ

ชุมชน	ซ่ึงจากการคำานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได-

ออกไซด์	กิจกรรมในคร้ังน้ีสามารถช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้

ประมาณ	256.50	 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า	 เอสเอสไอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้

จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบางสะพาน	และได้ร่วม

บำาเพญ็สาธารณประโยชนใ์หก้บัชาวประมงและ

ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากคลองชายทะเล

บางสะพาน	 โดยการปล่อยพันธุ์กุ้ง	 จำานวน	

500,000	ตัวลงสู่ท้องทะเลบางสะพาน”	

	 	 นายผดงุศกัดิ	์กลา่วอกีวา่	“สำาหรบักจิกรรม

ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ	กลุ่มผู้นำาชุมชน	อาสา

จราจรทางหลวงบางสะพานและสถานีตำารวจ

ภูธรบางสะพาน	ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้	

รวมถึงพี่น้องชาวบางสะพานทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมกันทำาความดีและบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ชุมชน	ขอขอบคุณครับ”
  นายประวิทย์  รัตนพงศ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี	4
ต.พงศ์ประศาสน์	กล่าวถึงกิจกรรมในคร้ังน้ีว่า	“รู้สึก
ยินดีและสนุกมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้ง	โดย
ปกติแล้วผมเข้าร่วมเป็นประจำาทุกครั้งพร้อม
เชิญชวนลูกบ้านมาร่วมกิจกรรมที่ทางกลุ่มเหล็ก
สหวริยิาจดัทกุครัง้	เพราะการปัน่จกัรยานเปน็การ
ออกกำาลังกายอย่างหนึ่งทำาให้ร่างกายแข็งแรง
และยงัสามารถชว่ยลดมลพษิไดอ้กีทางหนึง่	รวม
ถงึไดร้ว่มปลอ่ยพนัธุก์ุง้ลงสูท่อ้งทะเลบางสะพาน	
ซึง่มหีนว่ยงานและทมีงานใหค้วามรว่มมอืกนัเปน็
อย่างดี	และจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ	แบบนี้ต่อไป”	
  นายพุด จงบรรจบ	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 5	
บ้านปากคลอง	ต.แม่รำาพึง	ได้กล่าวว่า	“ขอบคุณ
กลุ่มเหล็กสหวิริยาที่จัดกิจกรรมดีๆ	 ให้กับเรา
ชาวบางสะพานได้ทำากิจกรรมร่วมกัน	 โดยวิธี
ปั่นจักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษ	 พร้อมบำาเพ็ญ
ประโยชนใ์หก้บัชาวประมงและชาวบา้นในชมุชน
บ้านปากคลองชายทะเลบางสะพาน	ปล่อยพันธุ์
กุง้	จำานวน	500,000	ตวั	นบัเปน็เรือ่งทีน่า่ยนิดทีีไ่ด้
เห็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ	ภาค
เอกชนและชาวบางสะพานทุกท่าน	 และหวังว่า
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่องแบบนี้ตลอดไป”
  นายวิโรจน์  กลับแก้ว		ชาวบ้านหมู่		5
ต.แมร่ำาพงึ	กลา่วถงึกจิกรรมในครัง้นีว้า่	“กจิกรรม
นี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรม	และอยาก
ให้ทุกคนได้มาร่วมปั่นจักรยานกันเพราะทำาให้
ร่างกายแข็งแรง	นอกจากจะช่วยส่งเสริมการมี
สขุภาพดขีองคนในชมุชนและยงัชว่ยลดภาวะโลก
รอ้นไดอ้กีดว้ย	วนันีท้กุคนไดม้สีว่นรว่มในการชว่ย
โลกโดยการปั่นจักรยาน	พร้อมทั้งยังร่วมบำาเพ็ญ
ประโยชนใ์หก้บัชาวประมงและชาวบา้นในชมุชน
บ้านปากคลองชายทะเลบางสะพาน	 โดยการ
ปล่อยพันธุ์กุ้ง	จำานวน	500,000	ตัวลงสู่ท้องทะเล
บางสะพาน	ซึ่งส่วนตัวคิดว่ากิจกรรมดีๆ	แบบนี้
ควรจัดขึ้นทุกปีต่อไป”
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ประจําเดือน พ.ค. 61

สายพานมวนเหล็ก  ตอจากหนา 1

ผลิตจากวัสดุเหลือใชที่มีอยู ลงทุนเพียง 4,500 
บาท 
  น า ย เ ฉ ลิ ม 
บุญเทียบ  ผู ช วย
กรรมการผูจัดการ
ใหญ สายการผลิต 
บริษัท เหล็กแผน
รีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน)  หรอื TCRSS 
กลาววา  “เพื่อให
เกิดการพัฒนา การ
ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร
ทํางาน ยกระดับ
คุณภาพ มาตรฐาน
การทํางาน และนํา
มาซึ่งนวัตกรรมใหม
ภายในองคกร บรษิทัจงึไดรวมกบัพนกังานในการ
ดําเนินการควบคุมคุณภาพดวยการทํากิจกรรม
กลุม QCC (Quality Control Circle) อยางตอเนื่อง 
โดยมเีปาหมายปองกนัและลดปญหาการสญูเสยี
ทั้งวัตถุดิบ ตนทุนการผลิต เวลาการทํางาน
  ลาสุดไดมีอีกหนึ่งผลงานภายใตกิจกรรม 
เปนของพนักงานในชื่อทีม Blue Jeans ประกอบ
ไปดวยพนักงานทั้งหมด 7 คน  ไดแก  นายยอดรัก
กรอีารยี นายอลงกต เผาผาง นายอภชิาต ินพรตัน
นายนาทนธี  บัวแดง  นายกมลศักดิ์  ชูเชื้อ
นายอัครเดช แยมสวัสดิ์ นายมนตรี ดาติ ไดชวย
กันสรางเครื่องมือ (Jig) เพื่อใชในการถอดเปลี่ยน
สายพานที่ใชมวนเหล็ก (Belt Wrapper) ทําใหชวย

ประหยดัเวลาในการทาํงานลง และเพิม่โอกาสใน
การผลิตเหล็ก
  นายยอดรัก กรีอารีย พนักงาน TCRSS 
หนึ่งในทีมงาน เลาวา จากปญหาการใชเวลา

ในการถอดเปลี่ยน 
Belt Wrapper เปน
เวลานาน เนื่องจาก
อุ ป ก ร ณ ข อ ง เ ดิ ม ที่
ประกบมีนอตยึดติด
จํานวนมาก ทําให
เกิดการเสียเวลาใน
การขันนอต และปรับ
แตงใหม ดังนั้น เพื่อ
ลดเวลาในการดาํเนนิ
งานถอดเปลี่ยนของ
พนักงาน ลดเวลาการ
เสียโอกาสการผลิต

ของโรงงาน ทาํใหพนกังานทาํงานมคีวามสะดวก
สบายเพิ่มขึ้น ทีม Blue Jeans จึงชวยกันคิดวิธี
แกไข จากการศึกษาหาสาเหตุ วิเคราะหขอมูล
และสภาพปจจบุนั วางแผน ทดลองปรบัปรงุแกไข 

จนทําใหไดมาซึ่งวิธีการใหมคือการใช เพลากด
ทับสายพานลวดถัก (Mesh Belt) และใหนํ้าหนัก 
Mash Belt เปนตัวดึงยึด ทําใหไมเสียเวลาในการ
ปรับขันนอตยึด

   นอกจากนี้ยัง
ไดออกแบบอุปกรณ
ปอน Mesh Belt เขา
สูหวง (Loop) ของชุด 
Belt Wrapper จาก
เดิมที่ใช C-Clapt ยึด
แลวดึง  ซึ่ งใช เวลา
มาก มาเปนลักษณะ 
Mechanical Automatic 
Brake System (MABS) 
ซึ่งทําใหสะดวก และ
ปลอดภัยในการปอน 
Mesh Belt โดยเครื่อง
มือที่รวมกันคิด และ

สรางขึ้นนี้ ไดใชวัสดุเหลือใชที่มีอยู ผลิตขึ้นมา 
โดยใชงบการลงทุนเพียง 4,500 บาท แตสามารถ
ลดเวลาในการซอมบํารุงไดถึง  100  นาที / ครั้ง
จาก 6 ช.ม. / ครั้ง เหลือ 4 ช.ม. 20 นาที หรือลด
การเสียโอกาสการผลิตของ Line CPCM ไดครั้ง
ละ 340,000 บาท ซึ่งจากสถิติมีการเปลี่ยน Belt 
Wrapper ปละ 2 ครั้ง นั่นคือ เพิ่มโอกาสการผลิต
ได 680,000 บาท / ป 
  นายเฉลมิ กลาววา ตองขอขอบคณุพนกังาน
ทมี Blue Jeans และพนกังาน TCRSS ทกุคน ในการ
รวมกันคิดสรางสรรค ปรับปรุง พัฒนาใหงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให 
TCRSS ของเราเปนหนึ่งอยูเสมอ

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 8 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (1 อัตรา) / วิศวกรรมอุตสาหการ (4 อัตรา) /
 วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา) / วิศวกรรมหุนยนตหรือแมคคาทรอนิกส
 (2 อัตรา)
• เทคนิคเชียล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา
 ตองมีใบผานฝมือแรงงานไฟฟาอาคาร
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.-ปวส สาขาชางไฟฟา /ชางกล /ชางยนต /ชางเชื่อม (4 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (2 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

 วุฒิปวช.-ปวส.สาขาไฟฟา / ปวช.สาขาอุตสาหการ / ปวส.ทุกสาขา (3 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 (1 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร  จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / งานเชื่อม / อุตสาหการ
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 20 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล งานเชื่อม (15 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (5 อัตรา)
• พนักงานจางเหมา (Outsource)  จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม (จํานวน 
 12 อัตรา)
 วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (จํานวน 3 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• พนักงานบัญชี  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี 
• พนักงานปฏิบัติการ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. หรือเทียบเทา
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