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Leading Innovative and Reliable Steel Company

กลุมเหล็กสหวิริยาใสใจสุขภาพ
พนักงานและผูมีสวนไดเสีย ออก
มาตรการเขมปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตรวจคดักรองกอนเขาทาํงาน 100% 
แจกอุปกรณปองกัน-ทําความสะอาด
งดเดนิทางประเทศเสีย่งและภายใน
ประเทศ รวมถึงงานสัมมนาที่มีคน
จํานวนมาก ยํ้าพนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามแผนมาตรการ เพื่อผาน
สถานการณนี้ไป พรอมตั้งคณะ
ทาํงานดแูลความตอเนือ่งของธรุกจิ 
พรอมสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม
ชุมชนสูภัย Covid-19     อานตอ น.2

มุงสรางความปลอดภัยในการ
ทํางานเห็นผล ทําใหคาอัตรา
ความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุด
งานตอหน่ึงลานช่ัวโมงการทํางาน
หรือ LTIFR โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีคาเทากับศูนย 
ไมมีพนักงานไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางานถึงขั้นหยุดงาน 1 วัน
ขึ้นไป เปนสถิติที่ดีที่สุดในรอบ 
25 ปนับตั้งแตกอตั้งโรงงานมา    
ผูบริหารเผยการทํางานไดเดินมา
ถูกทางแลวพนักงานรวมมือรวมใจ-
การใสใจเร่ืองความปลอดภัยมาก
ขึ้น มุงรักษาผลการดําเนินงาน
ใหยั่งยืน   อานตอ น.4

SSI ทําสําเร็จ
บาดเจบ็หยดุงาน
มีคาเทากับศูนย

สงเสริมการออมเงิน
ใหแกพนักงาน SSI 
WCE PPC เพื่อสํารอง
ไวใชจายยามฉุกเฉิน 
ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย    
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํ ากัด  เผยป  2562 
บริหารจัดการอยาง
รอบคอบ ทําใหสหกรณ
มีกําไร  8.4  ลานบาท
ประกาศจายผลตอบ
แทนเปน เงินปนผล 
รอยละ 4.25 มีทุนเรือน
หุนของสหกรณรวม 
183 ลานบาท หวังป 
2563 มียอดสมาชิก
เพิ่มขึ้น และผลกําไร
สูงขึ้นดวย

 สหกรณออมทรัพย
สหวริยิาสตลีอนิดสัตรี
จํากัด เปดเผยผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพยสหวิ ริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด 
ประจําป 2562 วามีเงิน
ฝากของสมาชกิรวม ณ 
ปจจุบัน 183,365,550 
บาท เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา ที่มีเทียบเทา 
19,881,740 บาท โดย
การบริหารงานท่ีผานมา
ที่ มี ค ว า ม ร อ บ ค อ บ
ในการบริหารจัดการ
ทําใหสหกรณมีกําไร
จากการดําเนินงาน
ในป  2562 มากถึง 

8,417,082.47 บาท
  ทั้งนี้  สหกรณ 
ออมทรัพยสหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด ไดจัด
ใหมีการประชุมคณะ
กรรมการสหกรณเมื่อ
เดอืนกมุภาพนัธทีผ่าน
มา และไดมกีารแตงตัง้
ประธานสหกรณออม
ทรัพยคนใหมประจําป
2563 ไดแก นายธีระวุฒิ
ลอมพงษพิพัฒน แทน
นายเสนีย  ประดิษฐพงษ
คณะกรรมการสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาฯ 
ที่ ห ม ด ว า ร ะ ดํ า ร ง
ตําแหนงลง               
   อานตอ น.3

สงเสรมิการออมพนกังาน
สหกรณปนผลรอยละ4.25
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  25632 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

รับมือโควิด          ต่อจากหน้า 1

ไดแ้ก ่มอบหนา้กากอนามยั รพ.บางสะพาน  

สนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนทำาหน้ากากผ้า 

ทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยให้พระภิกษุ

สงฆ์ เป็นต้น

           ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” 

รายงานวา่จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีท่วี

ความรุนแรงเพิ่มขึ้น หลายประเทศทั่วโลก

รวมถึงประเทศไทย กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้

คำานึงถึงสุขภาพพนักงานและผู้มีส่วนได้

เสียเป็นสำาคัญ บริษัทต่างๆ ในกลุ่มเหล็ก

สหวริยิา  ประกอบไปดว้ย  บรษิัท  สหวริยิา

สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ “SSI” 

บริษัท เหล็กแผ่น

รีดเย็นไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ“TCRSS”

บริษัท เหล็กแผ่น

เคลือบไทย จำากัด 

หรือ “TCS” บริษัท 

เวสท์โคสท์ เอ็นจิ-

เนียริ่ง จำากัด หรือ 

“WCE” บริษัท ท่าเรือ

ประจวบ จำากดั หรอื 

“PPC” และบริษัท

บางสะพานบาร์มิล

จำากัด (มหาชน) 

“BSBM” จึงได้ออก

มาตรการป้องกัน

ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด

ของเชื้อไวรัสโควิด-

19 ที่กำาลังเผชิญ

สถานการณ์รุนแรง

เพิ่มขึ้น จัดเตรียม

ความพร้อมและการแก้ไขปัญหาจาก

สถานการณด์งักลา่ว และกำาหนดมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดฯ ดังนี้

  “SSI” และ “WCE” กำาหนด 8 มาตรการ 

ไดแ้ก ่1.จดัตัง้ศนูยก์ลางบรหิารจดัการและ

ประชาสัมพันธ์ 2.ตรวจคัดกรองพนักงาน

และบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้นที่

บริษัท 100% โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ 3.จัดหาหน้ากาก

อนามัยให้เพียงพอสำาหรับพนักงาน  4.ทำา

ความสะอาด ฆ่าเช้ือสำานักงานและรถรับส่ง

5.งดเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเส่ียงทุกกรณี

6.งดการจัดกิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมเป็นจำานวน

มาก 7.งดร่วมการประชุมสัมมนาที่มีชาว

ต่างชาติ และมีผู้ร่วมจำานวนมาก และ 

8.ใหพ้นกังานหยดุปฏบิตังิานในสำานกังาน

กรุงเทพฯ โดยให้ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย

แทน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมถึง 12 เมษายน 

2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  เช่นเดียวกับ “TCRSS-TCS-BSBM” ได้

ออกมาตรการการตรวจคัดกรองพนักงาน

และบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาตดิตอ่ในพืน้ที ่

โดยการวดัอณุหภมูริา่งกายกอ่นเขา้ปฏบิตัิ

งาน 100% และต้องสวมหน้ากากอนามัย

ทุกครั้งที่มีการพบปะกัน รวมถึงทำาความ

สะอาดด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อภายในสำานักงาน 

งดการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง    

ทกุกรณ ีหากมอีาการทีเ่ขา้กลุม่เสีย่งจะตดิ

เชือ้ไวรสัโควดิ-19 ใหร้บีพบแพทยท์นัท ีและ

ห้ามเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน

  ด้านบริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด 

กำาหนดมาตรการการแพร่ระบาดออกเป็น 

3 มาตรการหลัก คือ สำาหรับเรือสินค้าต่าง

ประเทศ ต้องคัดกรองจากด่านควบคุมโรค

ติดต่อ 100% ก่อนอนุญาตนำาเรือเทียบท่า 

รายงานผลตรวจอุณหภูมิลูกเรือต่อด่าน

ควบคุมโรคฯ ทุกวัน และห้ามลูกเรือลง  

จากเรือและทิ้งขยะบริเวณท่าเรือ ส่วนผู้

ปฏบิตังิานในเขตทา่ คดักรองดว้ยการตรวจ

วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ 100% 

หากเข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโควิด ห้ามเข้า

เขตท่าเทียบเรือ รวมถึงจัดหาหน้ากาก

อนามัยและเจลล้างมือให้เพียงพอกับ

พนักงาน พร้อมให้ความรู้แก่พนักงานใน

สังกัด ด้านเรือค้าชายฝั่ง ต้องแจ้งรายชื่อ

ลูกเรือพร้อมกำาหนดการเข้าจอดเรือก่อน

เทียบท่า ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หาก

อุณหภูมิปกติจึงอนุญาตให้เรือเปิดงานได้ 

และจดัหาหนา้กากอนามยัและเจลลา้งมอื

ใหเ้พยีงพอกบัพนกังาน พรอ้มใหค้วามรูแ้ก่

พนักงานในสังกัดเช่นกัน

  นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ 

หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ประธาน

คณะทำางานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-

19) เอสเอสไอกล่าวว่าเพื่อให้จัดการใน

สภาวการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จดัทำามาตรการรบัมอืปอ้งกนัพนกังานจาก

การติดเชื้อไวรัส และให้บริการแก่ลูกค้า 

รวมถึงการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมความพร้อมและ

การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว 

กำาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโควิด-19 

  “เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2563  ที่ผ่านมา

เอสเอสไอเพิ่ม 3 มาตรการเข้มขึ้น ดังนี้ 

1.พนักงานพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล งด

เดินทางเข้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาก

จำาเป็นต้องสื่อสารให้ใช้ระบบประชุมทาง

ไกล (VDO Conference) หรือวิธีอื่นที่เหมาะ

สม 2.พนักงานประจำาโรงงานบางสะพาน

ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล หากจำาเป็นต้อง

เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ

จากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และ 

3.สำาหรับพนักงานที่เดินทางไปในพื้นที่

อำาเภอบางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 

2563 ให้รายงานตัวต่อผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน เพื่อเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

  ขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

แผนมาตรการรับมือที่คณะทำางานฯ ออก

ประกาศ แล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

โดยการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป

อย่างต่อเนื่องครับ”

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจาก คณะ

ทำางานเฉพาะกิจรองรับสถานการณ์แพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

แล้ว เอสเอสไอยังได้แต่งตั้งคณะทำางาน 

BCP (Business Continuity Planning) โดย

มุ่งเน้นไปที่ความต่อเนื่องของธุรกิจ และ

ความสามารถขององค์กรที่จะดูแลลูกค้า

และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ภายใต้

สถานการณ์นี้อีกด้วย

  นอกจากนี้ เอสเอสไอได้ร่วมส่งเสริม

การรับมือสถานการณ์น้ีกับชุมชนบางสะพาน

ประกอบดว้ย 1.รว่มประชมุซกัซอ้มแนวทาง

การปฏบิตัเิกีย่วกบัการปอ้งกนั ควบคมุโรค

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา

2019 (Covid-19) ในพืน้ทีอ่ำาเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบ-

คีรีขันธ์ เพื่อให้การ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรค

ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) ใน

พื้นที่ เป็นไปอย่าง

มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

โดยมีการแต่งตั้ ง

ทีมดำาเนินการคัด

กรอง แยกกกั กกักนั 

และคมุไวส้งัเกต ใน

ระดับอำาเภอ ระดับ

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง

ส่วนท้องถิ่น และ

ร ะ ดั บ ห มู่ บ้ า น 

สำาหรับผู้ที่เดินทาง

เขา้ประเทศในพืน้ที่

ต า ม แ น ว ท า ง ที่

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ

กำาหนด ณ หอประชุมอำาเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.มอบหน้ากาก

อนามยัใหแ้กแ่พทย ์พยาบาล และบคุลากร

โรงพยาบาลบางสะพานเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่และบรรเทาความเสี่ยงจาก

การติดเชื้อ 3.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหนว่ยงาน

สาธารณสุขในการให้ความรู้เพื่อป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

และ 4.จัดทำาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

ตนเอง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท้องถิ่นผลิต

หน้ากากผ้าสำาหรับใช้ทดแทนและบรรเทา

ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย 

เป็นต้น

  ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์

ไวรัสเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

ข่าวสารกลุ่มเหล็กสหวิริยาเพิ่มเติมได้ที่

แฟนเพจเฟสบุค SSI Group This Week
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ประจำ�วันที่  1  เมษ�ยน  2563 ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

X

ส่งเสริมการออม   ต่อจากหน้า 1

  นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ 
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาฯ 
ได้มีการบริหารจัดการทางการเงินของ
สมาชิกอย่างดีมาตลอด โดยคำานึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิก และการช่วย
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทาง
สหกรณ์ได้นำาเงินฝากจากสมาชิกไป

 ตารางผลการดำาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด

2562

1,182

183,365,550

8,417,082.47

4.25

2561

1,128

163,483,810

7,584,190.29

4.50

2560

1,082

148,365,780

6,879,965.97

4.50

ประจำาปี

สมาชิก (คน)

ทุนเรือนหุ้น (บาท)

กำาไร (บาท)

ผลตอบแทน (ร้อยละ)

* ข้อมูล  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ขอเชิญชวนพนักงานบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) บริษัท 
เวสทโ์คสทเ์อน็จเินีย่ริง่ จำากดั และบรษิทั 
ท่าเรือประจวบ จำากัด มาร่วมสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาฯ 
เพื่อเป็นการเก็บเงินสำารองไว้ใช้ยาม
ฉุกเฉินในอนาคตต่อไป”
  สหกรณ์ได้กำาหนดเกณฑ์การฝาก
ขั้นตำ่า ของพนักงานในแต่ละระดับ คือ 

ดัสตรี จำากัด (มหาชน) จำานวนสมาชิก 
846  ราย  บริษัท  เวสท์โคสท์เอ็นจิเนี่ยริ่ง
จำากัด จำานวนสมาชิก 265 ราย และ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด จำานวน
สมาชิก 71 ราย รวมทั้งสิ้นมีจำานวน
สมาชิก 1,182 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 61 
จำานวน 54 ราย เนื่องจากภาวะทาง
เศรษฐกิจที่มีทิศทางถดถอยลง 
  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาฯ

กล่าวอีกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์มี
จำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนว
โน้มไปทิศทางลบจากเมื่อก่อน จึงทำาให้
มีจำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นไม่มากนัก จึง

พนักงานระดับปฏิบัติการ ขั้นตำ่า 10 หุ้น 
(ขั้นตำ่า 100 บาท) พนักงานระดับบังคับ
บัญชา ขั้นตำ่า 30 หุ้น (ขั้นตำ่า 300 บาท) 
พนักงานระดับจัดการ ขั้นตำ่า 60 หุ้น 
(ขั้นตำ่า 600 บาท) พนักงานระดับบริหาร      

ขั้นตำ่า 120 หุ้น (ขั้นตำ่า 1,200 บาท)
  นางสาวภคมน แผนสง่า สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำากัด เล่าความรู้สึกว่า “ตนเอง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯมา
ทั้งหมด 10 ปีแล้ว การออมจะถูกหัก
ผ่านบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน เพื่อ
เป็นเงินเก็บอีกหนึ่งช่องทางไว้ใช้เมื่อ
จำาเปน็หรอืตอ้งการมทีนุสำารองใชล้งทนุ

เผื่อจำาเป็นต้องใช้ในอนาคตได้อีกด้วย”
   เช่นเดียวกับ นางสาวอริษา           
ศรีทองรุ่ง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์        
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด บอกว่า 
“เพิ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 9 เดือน    
โดยต้องการสะสมเงินออมให้มากๆ  
หากอนาคตมีเหตุจำาเป็นต้องใช้เงิน  
สามารถกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ได้  
ซึ่งการกู้กับสหกรณ์ฯ ดีกว่าพวกบัตรกด
เงินสด เพราะดอกเบีย้ถูก และอยากเชญิ
ชวนเพือ่นพนกังานทีย่งัไมไ่ดเ้ปน็สมาชกิ 
สหกรณ์ฯ ร่วมสมัครสมาชิกกัน เพราะ
เป็นวิธีการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีอีก
ทางเลยค่ะ”

 ฅนเหล็กมินิมาราธอนหนุนการศึกษาเยาวชน
มอบเงนิสนบัสนนุสองโรงเรียนในถิน่ทรุกนัดาร
 นายผดงุศกัดิ ์ปราณอดุมรตัน ์ผูจ้ดัการทัว่ไป สำานกั
การพฒันาทีย่ัง่ยนืและการสือ่สารกลุม่ บรษิทั สหวริยิาสตลี
อินดสัตรี จำากัด (มหาชน) หรอื เอสเอสไอ เป็นผูแ้ทนองค์กร
ร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน     
ครั้งที่ 12 (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT) มอบ
เงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่สองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
โดยมรีอ้ยตำารวจเอกสรุพงศ ์พนัธด์ ีครใูหญ ่โรงเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว และครูปรีชา บุญประสม 
โรงเรียนบ้านวังปลา เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาฯ เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิก โดยดำาเนินตาม
หลักการสหกรณ์ มุ่งเน้นให้สมาชิก
สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันของสมาชิกสหกรณ์ด้วย
กัน กระตุ้นการออมเงินให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ทุกท่านในปีน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด จึงพิจารณา
อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนแก่สมาชิกสหกรณ์ปี 2562     
ร้อยละ 4.25”
  ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาฯ
มีสมาชิกจากบริษัท สหวิริยาสตีลอิน-

ดำาเนินการ อาทิ 
ป ล่ อ ย เ งิ น กู้ ใ ห้
กับเพื่อนสมาชิก
ส ห ก ร ณ์  ไ ด้ แ ก่
เงินกู้สามัญของ
สมาชิก จำานวน 
115,268,858 บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน จำานวน 
25,697,500 บาท
และเงินกู้สามัญ
พิเศษ 2,312,636.50 
บาท รวมถึงยัง
ทำาการฝากประจำา
กั บ ส ถ า บั น ก า ร
เงิน ซื้อหุ้น หรือ
พันธบัตร เป็นต้น
  นายธีระวุฒิ 
กล่าวว่า “การจัด

ต่อยอดธุรกิจส่วน

ตัวระหว่างที่ เป็น

พนักงานประจำา 

เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร กู้

ผ่านสหกรณ์ออม

ทรัพย์นี้  มีอัตรา

ด อ ก เ บี้ ย เ งิ น กู้ ที่

ถูกกว่าข้างนอก 

ทั้งยังมีเงินปันผล

ประจำาทุกปี และ

ถือโอกาสนี้ชวน

เพ่ือนๆ พ่ี ๆ  พนักงาน

ม า เ ป็ น ส ม า ชิ ก     

สหกรณฯ์ นอกจาก

ฝึกวินัยทางการ

เงินให้ตนเองได้  

ยังมีเงินทุนสำารอง
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ประจําวันที่  1  เมษายน  25634 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน  ,  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 หรอืทาํซํา้ โดยไมไดรบัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปนการแสดงความคดิเหน็ วจิารณ หรอืวเิคราะห เปนเพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจดัทาํขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

SSI ทําสําเร็จ       ตอจากหนา 1
 

  นายมนินทร อินทรพรหม หัวหนาสาย
การผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน)  หรือ  เอสเอสไอ  เปดเผยวา  “บริษัทได
มุงม่ันในการสรางความตระหนักถึง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และ
การจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง พรอมเนน
การดูแลบุคลากรในองคกร ผูรับเหมาที่เขามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงานใหมีความปลอดภัย    
ในการทาํงาน จนทาํใหในป 2562 ทีผ่านมา บรษิทั
มีคาอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน หรือ LTIFR มีคา
เทากับศูนย ไมมีพนักงานไดรับบาดเจ็บจากการ
ทํางานถึงขั้นหยุดงาน 1 วันขึ้นไป ซึ่งเปนสถิติ
ที่ดีที่สุดในรอบ 25 ปนับตั้งแตกอตั้งโรงงานมา 
ตัวเลขคา LTIFR ดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ตอความปลอดภัยของพนักงาน  แสดงใหเห็นวา
การดําเนินงานสรางความปลอดภัยของบริษัท
เดินมาถูกทางแลว สามารถชวยลดอุบัติเหตุได 
พนักงานเกิดความตระหนักและคํานึงถึงความ
ปลอดภยัในการทาํงานมากขึน้ บรษิทัยงัคงมุงมัน่
รักษาผลการดําเนินงานใหดียิ่งอยางตอเนื่อง   
เพือ่ใหพนกังานทกุคนทีท่าํงานรวมกนัไดรบัความ
ปลอดภัย มีอาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดีและยั่งยืน”
  นายสมคิด ฉิมคลาย ที่ปรึกษาสํานัก
จัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย บริษัท   
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอส-
เอสไอ กลาววา “บริษัท มุงเนนการดําเนินการ

และพฒันางานดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยตองการ
ใหพนักงานเกิดความตระหนักและเห็นถึงความ
สําคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนรวมงานให
ทํางานอยางปลอดภัยไมเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานผานโครงการตางๆ เชน การรณรงคลด
อบุตัเิหตจุากการทาํงาน (Zero Accident Campaign) 

โครงการจิตอาสาสรางวินัยและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่
การปฏบิตังิาน (Safety Patrol) การเฝาระวงัสขุภาพ
พนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปจจัยเสี่ยงจาก
การทํางาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
กํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอ
แนะมาตรการในการปรบัปรงุดานความปลอดภยั
ในทุกพื้นที่ ภายใตการสนับสนุนอยางดีจากทุก
หนวยงาน  โดยมุงมัน่ทีจ่ะดาํเนนิการหามาตรการ
ตางๆ ที่จะชวยทําใหมีคาอัตราความถี่การบาด
เจ็บถึงขั้นหยุดงานตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน 
(LTIFR) ลดตํ่าลงใหเขาใกลศูนยหรือเทากับศูนย 
และไมมพีนกังานปวยเปนโรคอนัเนือ่งมาจากการ

ทํางานอยางตอเนื่อง 
  ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทมีคาอัตราความถี่   
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานตอหนึ่งลานชั่วโมง  
การทํางานอยูที่ศูนย ซึ่งเปนสถิติที่ดีที่สุดที่ได
ดําเนินงานมา โดยในป 2563 บริษัทไดวางเปาหมาย
ไววาจะรักษาคาอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน ใหอยูที่

ศนูยเชนเดมิ ซึง่เปนเรือ่งทีท่าทายมาก นอกจากนี้
บริษัทยังคงเดินทางทํากิจกรรมดานความปลอดภัย
การฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปน
สวนสําคัญในการลดอุบัติเหตุและการเจ็บปวย
จากการทํางาน 
  นายธนะศักด์ิ ศักด์ิปฏิฐา ผูเชี่ยวชาญ 
สํานักจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ เอสเอสไอ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา นอกจาก
เรือ่งกจิกรรมทีร่ณรงคเพือ่ใหพนกังานไดคาํนงึถงึ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียนดานความปลอดภัยแลว 
การอบรมความรูมีสวนสําคัญเชนเดียวกัน เพื่อ
ใหพนักงานทุกระดับไดรูถึงแนวทางการปองกัน

ควบคมุไมใหเกดิอนัตรายขึน้ และสามารถปฏบิตัิ
ไดอยางถูกตองเมื่อเจอสถานการณ โดยมีการ
จัดอบรม เชน มาตรฐานความปลอดภัย ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน กฎหมาย
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของ การประเมินลักษณะ
กิจกรรม/งานและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติ
งานของพนักงานเพื่อทบทวนปจจัยเสี่ยงตางๆ  
และหลกัสตูรอบรมเพิม่เตมิจากวทิยากรภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเปนการ
เปดโลกทัศนใหมใหพนักงานไดเกิดการเรียนรูที่     
นอกเหนอืจากสภาพแวดลอมในบรษิทั โดยในปที่
ผานมาบรษิทัมกีารฝกอบรมดานความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เขมขนเพิ่มมากขึ้นจากป 2561 เดิม 34 หลักสูตร 
เปน 44 หลักสูตร ปนี้ก็เชนเดียวกันเพื่อมุงไปสู
เปาหมายเดียวกันคือความปลอดภัยของทุกคน
ที่ปฏิบัติงาน
  นางสาวโสฬส ไพรพล พนักงานของฝาย
ผลติ HFL&PO บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจาํกดั
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาววา “จากการเขารวม
กิจกรรมดานความปลอดภัยของโรงงานเอส-    
เอสไอบางสะพานอยางตอเน่ืองทุกคร้ัง การเขารวม
อบรม ทําใหมีความเขาใจเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางานเพิ่ม
มากขึน้จากแตกอน ทาํใหมสีตเิวลาทาํงาน คาํนงึ
ถึงเรื่องความปลอดภัยมากอนเสมอ อุบัติเหตุ
สามารถควบคุมไดถาไมประหมาคะ หากเกิดขึ้น
แลวไมคุมคากับการสูญเสีย เชน เสียอวัยวะ เสีย
ชีวิต เสียทรัพยสิน การบาดเจ็บ หรือเสียเวลา 
เปนตน ปองกันไวดีกวาเสมอคะ”

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน เม.ย. 63

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

 ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑท่ีแตละบริษัทกําหนด 
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.ทศันพงศฯ โทร 086 - 7943484

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม / วิศวกรรมเคมี
  มีประสบการณดานระบบบําบัด-ขยะอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง (1 อัตรา)
• ผูจัดการฝายความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต
• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. ทุกสาขา
• ชางเทคนิค ซอมบํารุง สาธารณูปโภค จํานวน 9 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม / ไฟฟากําลัง / อิเล็กทรอนิกส (5 อัตรา)
 วุฒิม.6-ปวช. สาขาชางอุตสาหกรรม / ไฟฟากําลัง / อิเล็กทรอนิกส (4 อัตรา)
• โปรแกรมเมอร จํานวน 4 อัตรา (ประจําสํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. ทุกสาขา
• ชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช.- ปวส. ไฟฟากําลัง

• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิม.6 - ปวช. ทุกสาขา

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรโยธา (Civil Engineer) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
  ประสบการณทํางาน 1 ป (1 อัตรา)
• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม
• ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จํานวน 1 อัตรา (ประจํา
 สํานักงานใหญ)
 วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ประสบการณอยางนอย 2 ป)
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวส. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชื่อม (3 อัตรา)
 วุฒิม.6 - ปวช. สาขาชางกลโรงงาน / โลหะ / ชางยนต / ชางเชื่อม (3 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกควบคุมคุณภาพ
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / วัสดุ (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต
  วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี / อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
 - วิศวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคุณภาพ
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
  วุฒิปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา/เคร่ืองกล/ยานยนต/อุตสาหการ/งานเช่ือม/อิเล็กทรอนิกส

LTIFR = (จํานวนรายท่ีบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานหน่ึงวันข้ึนไป x 1,000,000) / ช่ัวโมงการทํางานท้ังหมด
* ขอมูล  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

สถิติคาอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน
ของโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน (LTIFR)

พ.ศ. 2558

0.76

บริษัท

SSI

พ.ศ. 2559

0.35

พ.ศ. 2562

0.00

พ.ศ. 2561

0.31

พ.ศ. 2560

0.66

SSI p.4.indd   1 3/28/20   20:27


