ปที่ 5 ฉบับที่ 99 ประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

SSI ชวนรักษชายหาด

เอสเอสไอ ขอเชิญชวนชาวบางสะพานรวมทํากิจกรรม รักษชายหาด
ดวยการเก็บขยะบนชาดหาด ความ
ยาว 3 กม. จัดตอเนื่องเปนป 6 ณ
บริเวณชายหาดแมราํ พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิ.ย.เพื่อรวมดูแล
รักษาสิ่งแวลอมในชุมชน พัฒนา
แหลงทองเทีย่ ว อนุรกั ษระบบนิเวศ
ชายฝง ดานโครงการสิ่งแวดลอม
สหประชาชาติ (United Nations
Environment Programme : UNEP)
คลอดคําขวัญป 57 “ยกระดับความคิด
แกวิกฤตินํ้าทวมโลก” (Raise Your
Voice, Not the Sea Level)
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน
ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธ
และชุมชนสัมพันธ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสอานตอ น.3
เอสไอ” วา

เหล็กแผนรีดเย็นฯ
ผลิตครบ10ล.ตัน
เหล็กคุณภาพสูง

X

ลุยภารกิจเพือ่ ชุมชน
วันสิง่ แวดลอมโลก

เหล็กแผนรีดเย็นไทย ผลิตเหล็กแผน
รีดเย็นคุณภาพสูง (Prime Product)
พรอมสงมอบลูกคาครบ 10 ลานตัน
เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2557 ยํา้ ความ
เปนผูน าํ และบุกเบิกในฐานะผูผ ลิต
เหล็กแผนรีดเย็นรายแรกของไทย
ตอบสนองการส ง มอบสิ น ค า ที่ มี
คุณภาพสูงแกลูกคาอยางตอเนื่อง
และความตองการใชเหล็กภายใน
ประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต
เครือ่ งใชไฟฟา เฟอรนเิ จอร บรรจุภณ
ั ฑ
และอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผน
เคลือบชนิดตางๆ
นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ
ผูจ ดั การใหญ บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย
จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS เปดเผย
กับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
วา “เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2557 ทีผ่ า นมา
บริ ษั ท เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) ไดบรรลุสถิติ อานตอ น.2

บรรลุ 10 ลานตัน

บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ TCRSS ผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน
คุณภาพสูง (Prime Product) และพรอม
สงมอบลูกคา สะสมครบปริมาณ 10 ลานตัน
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ลูกคามีการกําหนด
คุณสมบัติไวกอนเริ่มกระบวนการผลิต
และบริ ษั ท ผลิ ต ได ต รงตามมาตรฐาน
ความตองการของลูกคาทีก่ าํ หนดไว โดย
ผานการตรวจสอบและไดรับการรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความเปนผูน าํ และบุกเบิก
ในฐานะผูผ ลิตเหล็กแผนรีดเย็นรายแรก
ของไทย และเปนผูผ ลิตเหล็กแผนรีดเย็น
ชั้นเลิศดวยทีมงานที่ยอดเยี่ยม

อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เอสเอสไอเสริมรายไดวสิ าหกิจบางสะพาน เอสเอสไอ ยูเค
อุดหนุนขาวถุงโรงเรียนใชเปนของทีร่ ะลึก ครบรอบ 2 ป

เอสเอสไอ ประสาน โรงเรียนวัดดอนยาง เกษตรกรชุมชนบางสะพาน จัดซื้อขาวหอมปทุม จํานวน 2,000 ชุด มูลคากวา 170,000 บาท
มอบเปนของทีร่ ะลึกในงานประชุมสามัญประจําปผถู อื หุน เอสเอสไอ ครัง้ ที่ 25 ทีมชุมชนสัมพันธรว มเปนพีเ่ ลีย้ งพัฒนาผลิตภัณฑ สราง
มูลคาเพิ่ม ดานจัดซื้อกลุมเอสเอสไอเผยตัวเลขยอดจัดซื้อสินคาชุมชนไตรมาสแรก มูลคา 67.8 ลานบาท
นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจ ดั การสวนชุมชน ที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม เอสเอสไอ ทําการอุดหนุนขาวหอมพันธุปทุมที่โรงเรียน
สัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด จึงขอรวมเปนกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนา วัดดอนยาง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบ
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับผูสื่อขาว เศรษฐกิจชุมชน ใหมคี วามแข็งแกรงและยัง่ ยืน คีรีขันธ และบานหนองตาเมือง หมูที่ 6 ต.ธงชัย
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ดวยความมุง มัน่ โดยการสนับสนุนสินคาและบริการที่มาจาก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ รวมจํานวน
ในการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักกํากับดูแลกิจการ ชุมชนบางสะพาน ซึ่งลาสุดเอสเอสไอไดเขา 2,000 ชุด
อานตอ น.4

ขอเชิญตอบแบบสํารวจความคิดเห็น

เราอยากรูคุณคิดอยางไร?

หนังสือพิมพขาวคนเหล็กเอสเอสไอ และเครือสหวิริยา
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2 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ครบ 10 ลานตัน

ประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ตอจากหนา 1

ของยอดการผลิ ต เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ชนิ ด ม ว น
คุณภาพสูง (Prime Product) และพรอมสงมอบ
ลูกคา สะสมครบปริมาณ 10 ลานตัน ซึ่งเปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ลู ก ค า มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ไ ว
กอนเริ่มกระบวนการผลิต และบริษัทผลิตไดตรง
ตามมาตรฐาน ความตองการของลูกคาทีก่ าํ หนด
ไว โดยผานการตรวจสอบและไดรับการรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งผลิตภัณฑ
เหลานี้จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต
เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร บรรจุภัณฑ และ
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนเคลือบชนิดตาง ๆ
ทั้งนี้ในสวนของยอดการผลิตสะสมตั้งแตป
พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน ที่มีการสงวัตถุดิบเหล็ก
แผนรีดรอน เขาสูการผลิตกระบวนการลางแผน
เหล็กด วยกรดและรีดลดขนาดที่อุณหภูมิหอง
(CPCM) ไดมยี อดผลิตสะสมเปนปริมาณ 10.8 ลาน
ตัน สะทอนใหเห็นถึงความเปนผูนําและบุกเบิก
ในฐานะผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นรายแรกของไทย
และเปนผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชั้นเลิศดวยทีม
งานที่ยอดเยี่ยม
นายนาวา กลาววา “ผมขอขอบคุณพนักงาน
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ทุกคนทีร่ ว มกันแสดงใหถงึ การทํางานรวมกันเปน
ทีมอยางยอดเยีย่ มและมุง มัน่ สรางความพึงพอใจ
ใหแกลกู คา ซึง่ ถือเปนหลักในการทํางานของบริษทั ฯ
อยางตอเนือ่ ง การรวมกันทํางานของพนักงานทุก
ภาคสวน ทัง้ ดานการผลิต การขาย รวมถึงทุกฝาย
ที่ เ กี่ ย วข อ งต า งเป น ส ว นหนึ่ ง ของความสํ า เร็ จ
ที่ผลักดันใหปริมาณการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
คุณภาพสูง (Prime Product) สามารถบรรลุครบ
10 ลานตัน พรอมสงมอบลูกคาตอไป และหวังวา
พนั ก งานทุ ก คนจะร ว มกั น มุ ง มั่ น ทุ ม เทความ
พยายาม เพือ่ สรางความแตกตางทีเ่ หนือกวาและ
รักษาความเปนผูนําในการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
ของไทยอยางตอเนื่อง”
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เปนเวลา 2 ปเต็ม
ในการกาวขึน้ เปนผูผ ลิตเหล็ก
แผนครบวงจรจากเหล็กตนนํา้ จนถึงปลายนํา้
ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ซึ่งถือเปนความ
ทาทายอยางยิง่ ในการขยายธุรกิจ นับตัง้ แต
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
หรือ เอสเอสไอ ยูเค บริษทั ยอยของเอสเอสไอ
ไดเริ่มจุดเตาถลุงเหล็กในวันที่ 15 เมษายน
2555 ทีโ่ รงงานเอสเอสไอทีไซด เมืองเรดคาร
วันนี้หนังสือพิมพขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ
จึงขอพาทุกทานมาติดตามความคืบหนา
และความสําเร็จในการดําเนินงานในระยะ
เวลาที่ผานมา
มร. คอรเนเลียส ลอเรนส
(Mr. Cornelius Louwrens)
กรรมการและประธานเจาหนาที่

นายเฉลิ ม บุ ญ เที ย บ ผู ช ว ยกรรมการ
ผู จั ด การใหญ สายการผลิ ต TCRSS กลาววา
“บริษัท ไดพัฒนาศักยภาพการผลิตเหล็กแผนรีด
เย็น เพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคาทัง้ ใน
และตางประเทศอยางตอเนือ่ งนับแตป 2540 ดวย
การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ จน
นําไปสูสถิติใหมของการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น
คุณภาพดี (Prime Product) สะสมครบ 10 ลานตัน
การพัฒนาการทํางานของพนักงานทุกคน ถือเปน
สวนสําคัญทีท่ าํ ใหบริษทั สามารถดําเนินการผลิต
ไดมีประสิทธิภาพและดีขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึง

การรวมกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานทั้งดาน
การผลิตและการบริการที่ดีใหแกลูกคา จนนําพา
ใหบริษทั กาวไปสูค วามสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในดานอื่นอีกตอไป”
ทั้ ง นี้ สถาบั น เหล็ ก และเหล็ ก กล า แห ง
ประเทศไทย (สลท.) คาดการณความตองการใช
เหล็กในประเทศไทยป 2557 ประมาณ 18 ลานตัน
เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 2.5 โดยมีปจจัยตาม
แรงขั บ เคลื่ อ นจากการลงทุ น ของภาครั ฐ และ
สภาวะตลาดอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ ง เช น การ
กอสราง ยานยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน

ปฏิบัติการ (Director and Chief Operating
Ofﬁcer) บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
หรือ “เอสเอสไอ ยูเค” กลาววา “หลังจากโรงงาน
ไดหยุดการผลิตมานานกอนหนานี้ และพวกเรา
ชาวเอสเอสไอยูเคไดรว มกันสรางประวัตศิ าสตร
เดินทางใหม โดยโรงงานเอสเอสไอทีไซดเริม่ การ
ถลุงและผลิตเหล็กตนนํา้ ตัง้ แตวนั ที่ 15 เมษายน
2555 เปนตนมา นับเปนชวงเวลาทีน่ า ประทับใจ
สําหรับทุกคน ขณะเดียวกันยังนับเปนการเริ่ม
ตนของความมุงมั่น และการทํางานหนัก ซึ่งมา
พรอมกับความรับผิดชอบในหนาที่ของทุกคน
เราไดรับคําถามมากมายหลายครั้งวา โรงงาน
จะสามารถประสบความสําเร็จหรือไม การรับ
(เทากับ 2,124 กิโลเมตร หรือเทียบเคียงระยะทาง
พนักงานใหมซงึ่ ไมมปี ระสบการการทํางานดาน • ผูเขาเยี่ยมชมโรงงาน 25,000 คน
ไป-กลับ บางสะพาน-เชียงใหม)
นี้มากอน เปนสัดสวนมากถึงรอยละ 50 มีความ สถิติการผลิต
เสี่ยงมากเกินไปหรือไม”
• โรงผลิตแรเหล็กอัดกอน (Sinter Plant) ผลิต การนําเขา
• มีเรือขนาดใหญเขาเทียบทา
ที่ทาเรือเรดคาร (Redcar Bulk
Terminal) และบรรทุกวัตถุดิบ
นําเขาสําหรับโรงงานเอสเอสไอ
“อย า งไรก็ ต าม เราก็ ยื น หยั ด ฟ น ฝ า 14,137 ตันตอวัน 86,334 ตันตอสัปดาห
ทีไซด มากกวา 14 ลานตัน อันประกอบดวย
อุปสรรคมาไดดวยกันถึง 2 ปแลว และสามารถ • โรงถลุงเหล็ก (Redcar Blast Furnace) ผลิตนํ้า - แรเหล็ก 9 ลานตัน
ผลิตเหล็กแทงแบนไดมากกวา 5 ลานตัน ซึ่ง เหล็กถลุง 9,563 ตันตอวัน 63,699 ตันตอสัปดาห - ถานหิน 5 ลานตัน
นั บ เป น ผลงานที่ ท า ทายครั้ ง ใหญ ข องบริ ษั ท • โรงผลิตเหล็กกลา (BOS) ผลิตนํ้าเหล็กกลา • เรือขนาดใหญที่สุดที่ขนสงแรเหล็ก 165,000
ผมรูสึกภูมิใจกับการทํางานของพนักงานของ 11,325 ตันตอวัน 67,353 ตันตอสัปดาห
ตัน ชือ่ Blue Oho Oyu มาจากบราซิล เมือ่ เดือน
เราทุกคนเปนอยางยิ่งที่ไดรวมมือกันอยางมุง • โรงหลอเหล็กแทงแบนตอเนือ่ ง (Concast) ผลิต
พฤศจิกายน 2555
มั่นทุมเทเพื่อความสําเร็จของบริษัท รวมถึง เหล็กแทงแบน 11,432 ตันตอวัน 66,522 ตัน
การสนับสนุนอยางดีโดยตลอดระยะเวลาจาก ตอสัปดาห
การสงออก
บริษัทเอสเอสไอ ผูมีสวนไดเสีย และคูคา ถึง การสนับสนุนเศรษฐกิจ
• สงออกเหล็กแทงแบนมากกวา 5 ลานตันดวย
แมวาเราจะประสบปญหาจากปจจัยภายนอก • มูลคาการสงออกจากโรงงานเอสเอสไอทีไซด เรือ 125 ลํา
ซึ่งเราไมสามารถควบคุมไดในชวงที่ผานมา” มีสัดสวนมากกวารอยละ 7 ของการสงออก • มีลูกคา 16 บริษัทใน 8 ประเทศทั่วโลก
มร. ลอเรนส กลาว
ทัง้ หมดจากภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือของ • บริษัทผลิตเหล็กแทงแบนไดถึง 84 เกรด
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของเอสอังกฤษไปยังตลาดโลก
คุณภาพ
เอสไอ ยูเค บริษทั ไดสง ผลบวกตอทัง้ ชุมชนทีไซด
•
จ
า
งงานพนั
ก
งานจํ
า
นวนมาก
กระจายรายได
•
มู
ลคาการสงออกมีมากกวา 2.5 พันลาน
ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย และเศรษฐกิจโลก
ขอมูลตางๆ ทีน่ า สนใจของบริษทั นับจากวันเปด ตอเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและเชื่อมโยง ดอลลารสหรัฐ นับจากการเริ่มดําเนินการ
เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ
• ป 2556 ไดรับรางวัล Tees Valley จาก North
ดําเนินการ มีดังนี้
East Business Awards for Export
ชวง 2 ปที่ผานมา...
พนักงาน
• หากนําเหล็กแทงแบนทัง้ หมดทีเ่ อสเอสไอ ยูเค • การสงออกครั้งใหญที่สุดโดยเรือ Ju Hau Hai
• พนักงานประจําจํานวน 1,900 คน
บรรทุกเหล็กแทงแบน 87,869 ตัน ไปยัง
ผลิตมาเรียงตอกันจะไดความยาว 1,319 ไมล ซึง่
• พนักงานจางเหมา จํานวน 1,000 คน
เป
น
ระยะทางระหว
า
งอั
ง
กฤษและกรี
ซ
ประเทศไทยเมื
อ่ กรกฎาคม 2556
• 120,000 ชั่วโมงงานฝกอบรมพนักงาน

เ อ ส เ อ ส ไ อ ยู เ ค ค ร บ ร อ บ 2 ป

เหล็กแทงแบนของเอสเอสไอ
ยูเคใชเปนสวนประกอบของ
อะไรบาง
ชิ้นสวนรถยนต
ชิ้นสวนเรือเดินสมุทร
ทอ API
ถังแกซ
เครื่องใชภายในบาน/
เครื่องใชไฟฟา

โครงสรางสิ่งกอสราง
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ประจำ�วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
แบบสำ�รวจความคิดเห็น

เราอยากรูค้ ณ
ุ คิดอย่างไร?
หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็กเอสเอสไอ
และเครือสหวิริยา

เรียน ท่านผูอ้ า่ นหนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
		 และ “ข่าวฅนเหล็กเครือสหวิรยิ า”
		 หนังสือพิมพ์ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” และ “ข่าว
ฅนเหล็กเครือสหวิริยา” ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ผู้อ่าน สละเวลาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของหนังสือพิมพ์ในด้านต่างๆ เพื่อได้นำ�ข้อมูล
ไปพัฒนาคุณภาพหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
		 โดยท่านเพียงตัดแบบสอบถามตามรอยปะใน
หนังสือพิมพ์ กรอกรายละเอียดข้อมูล พร้อมทำ�เครือ่ งหมาย
ถูกหน้าข้อ หรือในช่องที่ตรงกับความความคิดเห็นของ
ท่านมากทีส่ ดุ แล้วพับปิดผนึก ส่งมาทางช่องทางทีก่ �ำ หนด
1. ไปรษณีย์ (โดยไม่ต้องติดสแตมป์)
2. สแกนเอกสาร และส่งกลับมาทางอีเมล์ rawipatu@ssi-

ฯ

steel.com

3. พนักงานในเครือสหวิรยิ า สามารถส่งได้ทกี่ ล่องรับแบบ
สอบถาม ตามจุดที่กำ�หนด
- โรงงานบางสะพาน : พนักงานในกลุม่ เอสเอสไอ สามารถ
ส่งได้ที่สำ�นักงานโรงงาน ชั้น 1 เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE และสามารถส่งโดยตรงได้ที่
ทีมประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เครือสหวิริยา (ศูนย์
บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม)
- สำ�นักงานกรุงเทพฯ : อาคารประภาวิทย์ ชั้น 3 บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือสหวิริยา พระราม 3
		 ทั้งนี้สำ�หรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามกลับมาภายใน
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของ
ที่ระลึก อาทิ กระเป๋าเดินทางล้อลาก จำ�นวน 3 รางวัล
กระเป๋าใส่เอกสาร จำ�นวน 5 รางวัล สมุดโน๊ต จำ�นวน 10 รางวัล
และผลิตภัณฑ์ชมุ ชนอำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 20 รางวัล
		 โดยมีเงื่อนไขของที่ระลึก ดังนี้
1. ทุกคำ�ตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มผี ล
ต่อสิทธิ์ในการลุ้นของที่ระลึกใดๆ ทั้งสิ้น
2. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่
ตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
3. ผูต้ อบแบบสอบถาม 1 ท่าน มีสทิ ธิใ์ นการรับของทีร่ ะลึก
เพียง 1 ชิ้น (ในกรณีส่งเกินมากกว่า 1 ฉบับของสงวนสิทธิ
ในการคัดออก)
4. บริษัทจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลลงในหนังสือพิมพ์
ข่าวฅนเหล็กในฉบับที่ 102 เดือนกรกฎาคม
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ขา่ วฅนเหล็กเอสเอสไอและ
หนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กเครือสหวิริยา

วันสิ่งแวดล้อมโลก ต่อจากหน้า 1
“วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ที่ทุกคน
ทัว่ โลกต่างให้ความสำ�คัญและตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ในฐานะองค์กรธุรกิจภาคเอกชน
ในอำ�เภอบางสะพาน จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ในวันดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตามหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยว
ชายฝั่ ง ทะเลที่ บ างสะพาน หลายคนคงนึ ก ถึ ง
ชายหาดแม่ร�ำ พึง ซึง่ เป็นสถานทีห่ นึง่ ในการพักผ่อน
SSI p.3.indd 1
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หย่อนใจของนักท่องเทีย่ ว และคนในพืน้ ที่ ปัจจุบนั
มีโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากขึ้น ทำ�ให้ส่งผลก
ระทบต่อปริมาณขยะบนชายฝั่ง อีกทั้งยังได้รับ
ผลกระทบจากขยะที่ลอยมากับสายนํ้ามาติดอยู่
บริเวณหาด ทำ�ให้ความสวยงามตามธรรมชาติ
ลดน้อยลง และยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้นการทำ�ความสะอาด
ชายหาดและเก็บขยะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ทีพ่ ฒ
ั นาแหล่งท่องเทีย่ วให้สวยงามดังเดิม ดังนัน้
เอสเอสไอ จึงได้ ทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม
“เอสเอสไอรักษ์ชายหาด” ขึ้นด้วยการร่วมกัน
ทำ � ความสะอาดชายหาด เก็ บ ขยะ ปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์ บนชายหาดแม่รำ�พึงเป็นระยะทาง 3

กิโลเมตร อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
“ปีนี้ถือเป็นปีที่ 6 ที่ได้ดำ�เนินการ เพื่อให้
พนักงานทุกคน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้
เห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ และหั น มาใส่ ใ จกั บ เรื่ อ ง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำ�ลังจะเกิดมากขึ้น พร้อม
กับเกิดการตื่นตัวร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติทำ�ให้
สิ่งแวดล้อมกลับมาสดใสดังเดิม รวมทัง้ แหล่งท่อง
เทีย่ วมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวงจร
ระบบนิเวศ ริมฝั่งทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ ลด
ปริมาณขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลก
ร้อนอีกทางหนึ่ง”
นายผดุ ง ศั ก ดิ์ กล่ า วว่ า ในปี ที่ แ ล้ ว การ
ดำ�เนินกิจกรรม เอสเอสไอรักษ์ชาดหาด สามารถ
ช่ ว ยกั น เก็ บ ขยะได้ เ ป็ น ปริ ม าณทั้ ง สิ้ น 1,135

กิโลกรัม ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้มา
ช่วยกันและแสดงพลังฅนเหล็กรักษ์โลกร่วมกัน
จึ ง ขอเชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งชาวบางสะพานทุ ก ท่ า น
พนักงาน และประชาชนทั่วไป หน่วยงานรัฐ และ
เอกชน ร่ ว มใจกั น ช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
พร้ อ มกั บ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม “เอสเอสไอรั ก ษ์
ชายหาด” ณ บริเวณชายหาดแม่รำ�พึง อำ�เภอ
บางสะพาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557
ในเวลา 08.00 -12.00 น. ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ”
(United Nations Environment Programme: UNEP)
ได้มีคำ�ขวัญในปี 2557 ว่า “ยกระดับความคิด แก้
วิกฤตินํ้าท่วมโลก” (Raise Your Voice, Not the Sea
Level)
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เสริมรายได้

X

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(ต)/4833 ปณศ.บางรัก
ถ้าฝากส่งภายในประเทศไม่ตอ้ งผนึกตราไปรษณียากร

เอสเอสไอจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จัดให้มี
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
ไทยซีซีทาวเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยมี นายวิทย์
วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เข้าร่วมประชุม ทีป่ ระชุม
ได้รับรองผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2556 และนายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้รายงานผลงาน
ด้านธุรกิจรวมถึงกลยุทธในการดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านปฏิบตั กิ าร และสร้างโอกาสในการเติบโตจากฐานธุรกิจ

ต่อจากหน้า 1

มูลค่ากว่า 170,000 บาท เพือ่ นำ�มามอบให้เป็นของทีร่ ะลึก
ในงานประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ของ
เอสเอสไอ พร้อมกับได้ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวที่
ปลูกในท้องถิ่นบางสะพานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เป็นทีช่ นื่ ชอบแก่ผถู้ อื หุน้ จำ�นวนมาก เมือ่ วันที่ 28 เมษายน
2557 ที่ผ่านมา
		 นายสมบัติ เล่าว่า ในการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อ
มอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นเอสเอสไอในครั้งนี้
เอสเอสไอได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนวัด
ดอนยาง และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประสานเรื่องการ
จัดหาข้าวเปลือกที่มาจากเกษตรกรในชุมชนบ้านหนอง
ตาเมืองโดยตรง และจากแหล่งเพาะปลูกของโรงเรียนที่
นักเรียนได้ลงมือปลูก ที่ผ่านการจัดสรรอย่างเพียงพอที่
บริโภคภายในโรงเรียนแล้วนำ�ออกมาจำ�หน่ายให้กบั ทาง
บริษัท และการจัดหาโรงสีภายในชุมชนเพื่อสีข้าวให้ การ
บรรจุภัณฑ์ข้าวที่ทำ�โดยฝีมือของครู นักเรียน โรงเรียน
วัดดอนยาง ซึ่งการดำ�เนินงานทั้งหมดนี้สามารถทำ�ให้
เอสเอสไอได้มสี ว่ นช่วยในการสร้างช่องทางกระจายรายได้
หมุนเวียนภายในชุมชน โรงเรียน นักเรียน ได้อีกทางหนึ่ง
		 ด้านนายอภิปทั ม์ รุง่ โรจน์ หัวหน้างานสำ�นักชุมชน
สัมพันธ์ เอสเอสไอ พี่เลี้ยงในการจัดทำ�ภัณฑ์ข้าวหอม
ปทุมกล่าวว่า “เอสเอสไอได้มีส่วนช่วยในการดำ�เนินงาน
โดยตนเองได้รว่ มไปเป็นพีเ่ ลีย้ งในการจัดทำ� ให้ค�ำ ปรึกษา
กับทางโรงเรียน ในสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยการช่วยออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในการบรรจุข้าว ส่วนข้าวหอมที่ได้จากชุมชน
นั้นเป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ปทุม ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ที่ปลูก
โดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ปลูกเพื่อการบริโภคเป็น
หลัก รับรองได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างอย่าง
แน่นอน นอกจากนี้การสีข้าวยังได้มีการจัดให้สีข้าวจาก
โรงสีภายในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงสีขนาดย่อม
ข้าวสารที่ได้อาจแตกต่างไม่สวยงามเหมือนโรงสีข้าว
ขนาดใหญ่ แต่คุณภาพของข้าวเวลาหุงยังคงมีกลิ่นหอม
รสชาดน่ารับประทานดังเดิม”
		 นายชมภู จั น ทร์ เ จริ ญ ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย น
วัดดอนยาง กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้
โรงเรียนเป็นผูร้ ว่ มดำ�เนินการในการจัดหาข้าวสารเพือ่ นำ�
ไปมอบให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ซึง่ การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการนีเ้ กิดขึน้ มาจากทีโ่ รงเรียนได้สอนนักเรียนให้รจู้ กั
วิถีชีวิตของชาวนา โดยเราได้ให้นักเรียนร่วมกับชุมชน
ปลูกข้าวในพืน้ ทีซ่ ง่ี ได้รบั ความอนุเคราะห์จากทางเทศบาล
ตำ�บลบ้านกรูดจำ�นวน 8 ไร่ เพือ่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการ
ลงมือปฎิบัติปลูกข้าวจริง ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นได้นำ�มาเข้า
โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนเพือ่ เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่าย โดยข้าวสารในส่วนที่เหลือนี้ได้จำ�หน่ายให้
กับบริษัทฯ ซึ่งได้ติดต่อให้โรงเรียนช่วยดำ�เนินการจัดหา
รวมไปถึงบริหารจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วสารจำ�นวน 2,000
ชุด แต่เนื่องจากเป็นปริมาณที่มากทางเราจึงได้ประสาน
งานกับทางชุมชนในการหาข้าวสารให้ได้ปริมาณตาม
ที่ต้องการซึ่งชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุก
ด้าน ทำ�ให้โรงเรียนกับชุมชนได้เกิดปฎิสัมพันธ์กัน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน และชุมชนอีกด้วย
สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณบริษัทฯ ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมจัดซื้อสินค้าของเรา และชุมชน และหวังว่าจะได้
รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป
		 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) มี
นโยบายชัดเจนในการสนับสนุนโครงการสินค้าชุมชน
เพื่อพัฒนาให้ทุกชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทย
สามารถโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมยืนเคียงข้างชุมชน ร่วม
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ อ.บางสะพานให้กา้ วหน้าไปด้วยกัน
ซึ่งขณะนี้ยอดการจัดซื้อสินค้าชุมชนของกลุ่มเอสเอสไอ
ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ได้มีตัวเลขการจัดซื้อแล้วเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 67.8 ล้านบาท

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำ� : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวฒ
ั น์ , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซ่องึ้ , นางสาวเคลือวัลย์ ช้างเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซ้�ำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

SSI p.4.indd 1

5/15/2557 BE 0:21

ปที่ 5 ฉบับที่ 99 ประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ประสานความสามัคคีของพีน่ อ งบางสะพาน

ผานธนาคารชุมชน ยอดกองทุนเพิม่ ตอเนือ่ งทุกเดือน
การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เครือสหวิริยา

นําไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนตนเอง

ยอดกองทุนธนาคารชุมชน บางสะพานขยับขึน้ ตอเนือ่ ง ภายใน 1
เดือน จากยอด 16 ลานบาท เปน
17 ลานบาท ชีใ้ หเห็นความมัน่ ใจ
ในการฝากเงินกับธนาคารชุมชน
และความสามัคคีของชุมชน สงผล
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน

แจงขาวประชาสัมพันธ
กิจกรรม
ตรวจวัดคุณภาพ
และวิเคราะห
สิ่งแวดลอม

เมือ่ ปลายเดือนเมษายนทีผ่ า นมา
จากการรายงานผลยอดกองทุนรวม
สะสมของธนาคารชุมชน 16 ธนาคาร
16 หมูบาน 4 ตําบล สะสมรวม 17 ลาน
บาท ขยับขึ้นกวา 1 ลานบาทภายใน 1
เดือน แสดงใหเห็นความมั่นใจในการ
ฝากเงินกับธนาคารชุมชนของตนเอง
และความสามัคคีของพีน่ อ งในชุมชนฯ
ทั้งนี้ เงินในธนาคารชุมชนสวนหนึ่งนํา
ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรในทองถิ่น พรอมทั้ง
:อานตอหนา 2
นําไปจัดสรร

คอลัพมิเนศษ
: อานตอหนา 4

คณะทํางานฯ ปฏิบตั กิ ารรถขนสง ทํางานเขม
ออกตรวจรถขนสงสินคา ลงพืน้ ทีพ่ บชุมชน

ทีมมวลชนสัมพันธเดินหนากลยุทธงาน
สรางสัมพันธ สรางสรรคงานดีๆ ในพืน้ ที่

ติดตัง้ กลองวงจรปดเพิม่ ดูแลสอดสองการทํางานความปลอดภัยใหชมุ ชน ขอบคุณการตอนรับของพี่นองชาวบางสะพาน

และใหความรวมมือทุกกิจกรรม

คณะทํางานฯ ปฏิบตั ริ ถขนสงสินคา
สรางความมั่นใจ ตอกยํ้าความเขม
งวดของการปฏิบัติรถขนสงสินคา
ทัง้ เพิม่ กลองวงจรปดเพือ่ ตรวจสอบ
การทํางาน และสรางความปลอดภัย
พร อ มสนั บ สนุ น การติ ด ตั้ ง ป า ย
เตื อ นสติ ใ ห ขั บ รถระมั ด ระวั ง บน
ทองถนน เพื่อชุมชนปลอดภัย
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทํางานควบคุม
การปฏิบตั ริ ถขนสงสินคา เครือสหวิรยิ า
ไดใหความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้ง
: อานตอหนา 2
ภาคประชาชน
●

รวมบริจาค

งานมวลชนสัมพันธ เครือสหวิริยา สานขอมูลกิจกรรมและผลการ
ลงพืน้ ที่ อ.บางสะพาน ใหผนู าํ ชุมชน รวมถึงตัวแทนชุมชนทราบ เนน
การสรางความสัมพันธ ความรวมมือ สงตอขอมูลตอเนื่อง พรอมรับ
ขอมูลจากผูนําฯ และชุมชน เพื่อรวมกันสรางสรรคกิจกรรมดีๆ รวม
กัน โดยเฉพาะแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ที่จะขับเคลื่อนในปนี้
นางสาววันวิสาข หุน จิน้ ผูจ ดั การ ใหผนู าํ ชุมชน 4 ตําบล พรอมกับผูแ ทน
แผนกมวลชนสัมพันธ เครือสหวิรยิ า แตละพื้นที่ทราบถึงความคืบหนา
แจ ง รายละเอี ย ดของงานมวลชน งานกิจกรรมดีๆ ที่รวมดวยกันกับ
สัมพันธ ในพื้นที่อําเภอบางสะพาน หนวยงานรวม :อานตอหนา 3
●

ตอนรับ

ตอนรับชุมชนโครงการ
น.3
สสส.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ดูงานสภาผูนําชุมชนบานมารอง

บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท
ชวนพนักงานบริจาควัสดุอลูมิเนียม
นําไปทําขาเทียม
น.3
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เครือสหวิรยิ าจุดประกายความรับผิดชอบตอสังคม

ผานการอบรมหลักสูตร แนวคิด CSR การรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
ตามที่ นสพ.ขาวฅนเหล็กฉบับที่แลว ไดรายงานให
ทานผูอ า นทราบถึงแผนงานการพัฒนาบุคลากรของ
กลุมเหล็กสหวิริยา ผานการอบรมหลักสูตรตางๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานความคิด การบริหารงาน
รวมถึงทักษะการใชชีวิต
: อานตอหนา 4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจำ�วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

สร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมดีๆ ร่วมกันได้ ส่งผลถึง
การมีสังคมที่น่าอยู่ มีความสุข เดินไปพร้อมๆ กับ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ให้ชุมชนเติบโต การพัฒนา ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารชุม
กลายเป็นสังคมที่มีความสุขและเข้มแข็งต่อไป ชนฯ สิ่งที่ทุกคนทำ�อยู่นี้เกิดประโยชน์อย่างมาก
เนื่องจากทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็ง อยากให้ทุกคน
ภูมิใจว่าธนาคารของพี่น้องอำ�เภอบางสะพาน
เป็นธนาคารของคนไทย 100 % ขอให้ทุกธนาคาร
มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป”
ราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์

ธนาคารชุมชน

ต่อจากหน้า 1

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บี.เอส.เมทัล จำ�กัด

		 หนึง่ ในสมาชิกธนาคารชุมชนบ้านดอนทอง
กล่าวถึงประโยชน์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ธนาคารชุมชนฯ ว่า “เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร
ชุ ม ชนบ้ า นดอนทองตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ธนาคารฯ
เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถ
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม นำ � เงิ น กองทุ น มาบริ ห าร
จัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและชุมชน เป็น
ความภูมิ ใ จของชุม ชน เนื่องจากเป็น ธนาคาร
ของพี่น้องชาวอำ�เภอบางสะพานจัดตั้งขึ้น เป็น
สมาชิก และบริหารจัดการเอง นอกจากได้รู้จัก
การเก็บออมแล้ว ก็มีเรื่องของเงินปันผลกำ�ไร
จากธนาคารฯ ด้วย ซึ่งผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับ
หุ้นสะสมของสมาชิกแต่ละคน ล่าสุดตนเองก็ได้
รับเงินปันผลประจำ�ปีเรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิก
ทุกคนของธนาคารฯ ทีส่ ว่ นหนึง่ เป็นพนักงานของ
เครือสหวิริยาด้วยนั้น มองเห็นตรงกันว่า กองทุน
ทีห่ มุนเวียนในธนาคารชุมชนเรานัน้ สามารถเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการช่วยสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ

ตรวจรถขนส่ง

		 และความคิดเห็นของนางสาวปียาภัสร์
ภมรสูตร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “ตนเองได้เป็น
สมาชิกธนาคารชุมชนบ้านชะม่วง ได้ประมาณ
6-7 เดือนแล้ว ส่วนตัวคิดว่าประโยชน์หลักๆ ที่

ได้รับมี 3 อย่าง คือ 1.การสร้างวินัยเรื่องการ
ออมให้ตนเอง ทำ�ให้เรารู้จักเก็บ รู้จักใช้อย่าง
พอเพียง ที่สำ�คัญทำ�ให้เรามีเงินเก็บ 2.การกู้ยืม
เงิน เมื่อเรามาเป็นสมาชิกการกู้ยืมเงินจะสะดวก
รังสรร พุทธวงศ์
รวดเร็ ว อนุ มั ติ ไ ว และดอกเบี้ ย ถู ก เพราะเป็ น ผู้จัดการแผนกพัฒนาชุมชน
ธนาคารชุมชน 3.สวัสดิการ จะได้รับสวัสดิการ
มากมาย เช่น กรณีเกิดเจ็บป่วย ตาย รวมถึงกรณี 		 “จากเดือนทีแ่ ล้วมียอดกองทุน 16 ล้านบาท
บวช แต่งงาน และที่สำ�คัญมีเงินปันผลให้ทุกปี มาวันนีม้ ยี อดกองทุนรวมสูงถึง 17 ล้านบาท ถือว่า
เติบโตเร็วมาก ต้องขอบคุณพี่น้องชาวอำ�เภอ
บางสะพานทุกคนทีช่ ว่ ยกับขับเคลือ่ นและผลักดัน
ให้ธนาคารชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึง่ ดูตวั เลข
ในแต่ละธนาคารนั้นจะพบว่าแต่ละธนาคารมี
ยอดกองทุนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี สมาชิกก็เพิ่มขึ้น
เกือ บจะทุกธนาคาร เช่น ธนาคารชุมชนบ้าน
ชะม่วง เมื่อเดือนมีนาคม 57 มียอดกองทุนรวม
1,058,820 บาท เดือนเมษายน 57 มียอดกองทุน
รวม 1,176,670 บาท เพิ่มขึ้นถึง 20,340 คิดเป็น
เป็น 1.8 % ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย ธนาคาร
ชุมชนรุน่ 3 มียอดกองทุนรวมเมือ่ เดือนมีนาคม 57
ที่ 595,150 บาท เดือนเมษายน 57 มียอดกองทุน
ขยับเพิ่มมาที่ 619,850 บาท เพิ่มมากถึง 24,700
บาท คิดเป็น 4.2% ฯลฯ เห็นได้ว่าธนาคารชุมชน
อำ�เภอบางสะพานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
และคาดว่าจะเติบโตอีก อยากฝากให้พี่น้องชาว
อำ�เภอบางสะพานทุกคนมีความสามัคคี เพือ่ ร่วม
ธนาคารชุมชนฯ มีผลต่อการพัฒนาในพื้นที่ คือ กันพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดยี งิ่ ขึน้ และอย่าหยุดยัง้
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในชุมชน ในการพัฒนาธนาคารชุมชน เครือสหวิริยาจะให้
ทำ�ให้คนชุมชนเกิดความเข็มแข็งร่วมมือร่วมใจ ความร่วมมือและสนับสนุน พร้อมทัง้ เป็นทีป่ รึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น”
ให้ทุกท่านต่อไป”
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ทัง้ ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐบาลท้องถิน่
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมาตรการความ
ปลอดภัย พร้อมทั้งลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับชุมชน และเฝ้าระวังความปลอดภัย
ให้กับพี่น้องชาวอำ�เภอบางสะพาน อาทิ
ติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพิม่ 1 จุด บริเวณเขตทาง
โค้งก่อนถึงทางแยกเข้าวัดดอนสำ�ราญ หมู่ 1 ต.แม่
รำ�พึง เพือ่ ใช้ตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมของ
พนักงานขับรถขนส่งเครือสหวิรยิ า รวมทัง้ ป้องกัน
ปัญหาอื่นๆ ภายในหมู่บ้านด้วย เช่น ภัยจากโจร
ผู้ร้าย ทำ�ลายข้าวของ จอดในที่ห้ามจอด ฯลฯ
สนับสนุนกิจกรรมแผ่นเหล็กซ่อมแซมทางรถไฟเขตชุมชนบางสะพาน
ซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่รถไฟบางสะพานเข้าซ่อมแซมทางข้ามรถไฟที่ชำ�รุด
บริเวณหมูบ่ า้ นม้าร้องและชุมชนตลาดบางสะพาน โดยได้รบั การสนับสนุน
แผ่นเหล็กและขนย้าย จากคณะทำ�งานฯ ปฏิบัติการรถขนส่งสินค้า และ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทาง
รถไฟให้ใช้งานได้สมบูรณ์
สนับสนุนการติดตั้งป้ายงานจราจร สภ.อ.บางสะพาน เนื่องด้วย
ทางสถานีตำ�รวจภูธร อ.บางสะพาน จะดำ�เนินการติดตัง้ จุดตรวจเพิม่ เติม
ทั้งขาขึ้นกรุงเทพฯ และขาล่องใต้ จำ�นวน 4 ป้ายจึงขอการสนับสนุนด้าน
การดำ�เนินการติดตั้งป้ายผ่านทางคณะทำ�งานฯ ปฏิบัติการรถขนส่ง โดย
มีข้อความเตือน เช่น เขตชุมชน กรุณาลดความเร็ว ฯลฯ
ทั้งนี้นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ แล้ว คณะทำ�งานฯ ให้
ความสำ�คัญกับการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ พูดคุยกับชุมชน และนำ�ข้อมูลมาปรับปรุง
การทำ�งานเกี่ยวกับเรื่องรถขนส่งสินค้าฯ ได้แก่ การร่วมเฝ้าระวังพนักงาน
ขับรถที่ขับเกินที่กำ�หนด หรือ จอดรถบริเวณที่ห้ามจอด เป็นต้น และเรื่อง
อื่นๆ อาทิประโยชน์จากการมีกล้องวงจรปิดในแต่ละพืน้ ที่ พบว่าสามารถ
ช่วยให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐในการทำ�คดีตา่ งๆ ประมาณ 18 เรือ่ ง เช่น เหตุขว้าง
กระจกรถยนต์ โจรจีร้ ถยนต์บริเวณหมูบ่ า้ นดอนสำ�ราญ เหตุทะเลาะวิวาท
บริเวณหมู่บ้านร่อนทอง และขโมยทรัพย์สินในชุมชนบางสะพาน ฯลฯ

•
•
•
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ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ทีมมวลชนสัมพันธ์ ต่อจากหน้า 1
และกับชุมชนในพื้นที่ โดยแจ้งความคืบหน้า
ทั้งหมดในเวทีประชุมคณะทำ�งานขับเคลื่อน
การจัดตัง้ สภาผูน้ �ำ ชุมชนและโครงการสหวิรยิ า
ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 4 เมื่อปลายเดือนเมษายนที่
ผ่านมา
		 “เป็นโอกาสดีทวี่ นั นีท้ มี มวลชนสัมพันธ์ได้
มาสรุปงานด้านมวลชนฯ ให้กบั ท่านผูน้ �ำ ชุมชน
ทั้ง 4 ตำ�บลได้รับทราบ รวมถึงพี่ๆ ผู้แทนแต่ละ
ชุมชนด้วย ปกติเราจะมีทีมงานน้องๆ มวลชน
สัมพันธ์ประจำ�แต่ละพื้นที่ไปพูดคุยแจ้งความ
เคลื่อนไหวทั้งกิจกรรมของเครือสหวิริยา และ
ข้อมูลเป็นประจำ�อยู่แล้วทุกเดือนในวาระการ
ประชุมหมู่บ้าน ซึ่งก็จะได้มาสรุปในเวทีใหญ่
ครั้งนี้อีกครั้ง เพื่อที่หากเราแจ้งงานต่างๆ ของ
เครือสหวิรยิ าให้ทราบแล้ว ท่านผูน้ �ำ ทัง้ 4 ตำ�บล
สามารถระดมความคิดเห็นและสื่อสารกับเรา
ได้ทันที”
		 “โดยมี ก ารพู ด คุ ย ถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ทำ�งานของทีมมวลชนสัมพันธ์ เพื่อร่วมต่อยอด
กิ จ กรรมภายใต้ ยุ ท ธศาตร์ ไ ปด้ ว ยกั น ได้ แ ก่
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุ ม ชน เช่ น การส่ ง เสริ มกิ จกรรมวั ฒนธรรม
ประเพณีตา่ งๆ งานแต่ง งานบุญ ล่าสุดเป็นการ
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม อสม.แห่งชาติ เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การสือ่ สารข้อมูลและรับข้อกังวล
ใจ ผ่านการประชุมหมู่บ้าน กิจกรรมคาราวาน
มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น และ 3. ยุทธศาสตร์การ
ขั บ เคลื่ อ นงาน CSR และร่ ว มสนั บ สนุ น งาน
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่

คือ เครือสหวิริยาจัดขึ้นเอง ชุมชนจัดขึ้นเอง
และกิจกรรมที่ร่วมกันจัด เช่น กิจกรรมสินค้า
ชุมชนเคลื่อนที่ กิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่
บ้าน ต.พงศ์ประศาสน์ เป็นต้น”
		 นางสาววันวิสาข์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทีม
งานเราได้ปรับยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานให้มี
ความกระชับ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ดำ�เนิน
งานและวัดผลได้จริง และทีเ่ น้นทีส่ ดุ คือ ผลตอบ
รับ/ความร่วมมือจากชุมชน รวมถึงผลสะท้อน
เพื่อนำ�ไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
อีกทั้งได้หาแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อร่วม
กันต่อยอดให้ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบ
รับจากพี่น้องชาวบางสะพานดีขึ้นเรื่อยๆ ทีม
งานทุกคนตัง้ ใจทำ�งานเต็มที่ เนือ่ งจากก็เป็นลูก
หลานชาวบางสะพานเช่นกัน ขอขอบคุณพีน่ อ้ ง
ชาวบางสะพานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ
เสนอแนะให้กำ�ลังใจทีมงานมวลชนสัมพันธ์
มาโดยตลอด อย่างไรก็ดีในปีนี้นอกจากแผน
งานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนา
อำ�เภอบางสะพานผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้ว เรา
ยังมีแผนงานพัฒนาที่ต้องร่วมกันดำ�เนินการ
ให้เห็นและจับต้องได้อีกหลายหมู่บ้าน ได้แก่
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน อ.บางสะพาน

เรียกว่าเป็นรุ่น 2 ที่เราจะร่วมกันลงมือทำ�ให้
สำ � เร็ จ เหมื อ นรุ่ น แรกให้ ไ ด้ ขอให้ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า
อุตสาหกรรมเหล็ก เครือสหวิริยา มีความมุ่ง
มั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
คุณภาพชีวิตพี่น้องชาวบางสะพาน ผ่านทุกๆ
คณะทำ�งานที่ได้จัดตั้งขึ้น”
		 โดยมี เ สี ย งตอบรั บ จากพี่ น้ อ งชาว
บางสะพาน มาให้ทราบเกี่ยวกับงานและความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับทีมมวลชนสัมพันธ์
เครือสหวิริยา
		นางกิ ม แช่ ตั น บ้ า นทุ่ ง สะเดาหวาน
“รู้ข่าวจากเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ทุกเดือน
จากการประชุมหมู่บ้านทุกวันที่ 7 ชอบที่
เจ้าหน้าทีม่ วลชนสัมพันธ์ มาบอกกล่าวกิจกรรม
ดีๆ ให้ฟังรวมไปถึงนำ�หนังสือพิมพ์ เอกสาร

ต่างๆ มาให้ทุกเดือน ที่ชอบมากๆ ตำ�แหน่ง
งานว่าง เพราะจะได้ให้ลูก หลาน ไปสมัครงาน
อยากให้ลูก หลาน มีงานทำ�ใกล้ๆบ้าน ขอบใจ
เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ เป็นกันเอง น่ารัก
และขอบคุณวันผู้สูงอายุที่ผ่านมาที่เอาร่มมา
แจกให้ด้วย”
		นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ จันทร์แก้ว “ได้
รั บ ข่ า วสารทุ ก เดื อ นที่ ศ าลาประชุ ม หมู่ บ้ า น
จากเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ ชอบกิจกรรม
คาราวานและหนังสือพิมพ์ เพราะมีข่าวสาร
มากมายให้ได้อ่านและ กิจกรรมที่สนใจอยาก
เข้าร่วมประชาเสวนาฯ อยากมาดูโรงงานว่า
เป็นอย่างไรบ้าง ต้องขอขอบคุณมากที่ยังเห็น
ความสำ�คัญมาให้ความรู้เรื่องโรงงานทุกเดือน
ตอนนี้เราก็เหมือนพี่น้องกันไปแล้ว”

X บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาค

วัสดุอลูมิเนียม นำ�ไปร่วมทำ�ขาเทียมให้ผู้พิการ

บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด เชิญชวนพนักงานร่วมกันบริจาควัสดุอลูมิเนียม ตาม
โครงการ “บริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำ�ขาเทียมพระราชทาน” โดย จะนำ�วัสดุอะลูมิเนียม
ทั้งหมด ไปมอบให้กับ “มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพื่อนำ�ไปทำ�
ขาเทียม มอบให้กบั ผูพ้ กิ าร วัสดุดงั กล่าวสร้างประโยชน์ได้ทงั้ ผลิตข้อเท้าเทียม แกนหน้าแข้งสำ�หรับ
ขาเทียมใต้เข่า เป็นต้น หากท่านใดสนใจสามารถร่วมบริจาคได้โดยตรงทีม่ ลู นิธขิ าเทียมฯ หรือ บจก.
ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ สำ�นักงานพระราม 3 กรุงเทพฯ
ซึง่ อะลูมเิ นียมทีเ่ รานำ�ไปบริจาคนัน้ จะมีการนำ�ไปหลอมใช้งาน และทำ�ให้แข็งแรงโดยผสมกับ
เหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ เช่นขาเทียม หน้าแข้ง หรือข้อเท้าเทียมได้
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X ชุมชนโครงการ สสส. ดำ�เนินสะดวก จ.ราชบุรี ดูงานที่สภาผู้นำ�ชุมชน
บ้านม้าร้อง สภาผู้นำ�ชุมชนบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ โดยนายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน

และประธานสภาผู้นำ�ชุมชนบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย
พี่น้อง เปิดพื้นที่ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหมู่บ้านคูหาสวรรค์ ต.สี่หมื่น อ.ดำ�เนินสะดวก
จ.ราชบุรี ซึ่งมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษาดูงานชุมชนน่าอยู่ พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับ
โครงการสร้างและบทบาทหน้าที่คณะทำ�งานสภาผู้นำ�ชุมชน เทคนิค “การสร้างเวทีประชุมศักดิ์สิทธิ์”
และตัวอย่างข้อตกลงร่วมในเวทีประชุมสภาผู้นำ� เมื่อเร็วๆ นี้
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

คอลัมพิเนศษ

การจัดการสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

แจงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพและวิเคราะหสิ่งแวดลอม ประจําป 2557
ระหวางวันที่ 8 - 15 พ.ค. 57 พรอมความรวมมือกับชุมชน

ศูนยบริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา จัดกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพ
และวิเคราะหสิ่งแวดลอม ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 8 - 15 พ.ค. ที่ผานมา เพื่อวิเคราะหคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ของ อ.บางสะพาน โดยทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน และ
นํา้ ทะเล โดย เพิม่ เติมจากทีโ่ รงงานตางๆ ในเครือสหวิรยิ าดําเนินการอยูแ ลว (โรงงานในเครือสหวิรยิ า
มีการเก็บตัวอยางการตรวจวัดทั้งคุณภาพอากาศ นํ้าผิวดิน นํ้าทะเล นํ้าฝน ตามแผนงาน EIA
(รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) ประจําทุกป
โดยเฉพาะการตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้น จะมีการเขาตรวจเพิ่มในพื้นที่ บริเวณจุดตรวจเทศบาล
กําเนิดนพคุณ จุดตรวจองคการบริหารสวนตําบลกําเนิดนพคุณ และที่ โรงเรียนบานดอนสําราญ ซึ่งได
มีการเชิญไดเชิญผูนําชุมชนหมู 1 หมู 2 และหมู 7 ต.แมรําพึง พรอมดวยพี่นองในพื้นที่เขารวมตรวจวัด
คุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผานมา โดยมีนายราเชนทร มณีสวางวงศ ผูบริหารเครือสหวิริยา

ตอยอดความรูดาน CSR เพื่อนําไปใชไดอยาง
ทั น สมั ย ในยุ ค ป จ จุ บั น โดยนางศศิ ธ ร ได ส รุ ป
สั้ น ๆ อย า งเป น ประโยชน ว า “หากมองย อ น
ซึง่ ลาสุดเมือ่ กลางเดือนพฤษภาคมทีผ่ า นมา
กลับไปประมาณ 10 ปที่ผานมา การทํา CSR
กลุมงานทรัพยากรบุคคลไดจัดอบรมหลักสูตร
เปนเรื่องที่ใหมมากสําหรับคนไทย แตเมื่อเวลา
“แนวคิ ด CSR - การรั บ ผิ ด ชอบของธุ ร กิ จ ต อ
ผ า นมาองค ก รต า งๆ มี ค วามตื่ น ตั ว และมี ก าร
สังคม” สําหรับผูบริหาร และกลุมพนักงานระดับ
จัดการ จาก บจก.ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท
สํานักงานพระราม 3 และ อ.บางสะพาน บจก.
บี.เอส.เมทัล สาขาบางปะกง และ อ.บางสะพาน
บจก.ไทยสตีลเซลล บจก.สหเอชบีม โดยไดรับ
เกียรติจากนางศศิธร พิรยิ กิจ ผูช ว ยผูอ าํ นวยการ
ฝายโครงการพิเศษ ในเครือสหวิรยิ า เปนวิทยากร
รับเชิญในครั้งนี้
โดยหลั ก สู ต รการจั ด อบรมแนวคิ ด CSR
(Corporate Social Responsibility) - การรับผิดชอบ
ของธุรกิจตอสังคม นี้ จัดขึ้นเพื่อใหผูบริหารและ
พนักงานไดมคี วามรู และมุมมองของงานความรับ
ผิดชอบตอสังคมกวางขึน้ จากเดิมทีเ่ ครือสหวิรยิ า
ไดดําเนินงาน CSR ในทุก ๆ พื้นที่ที่โรงงานของ
เครือสหวิริยาตั้งอยูทั้งสํานักงานกรุงเทพฯ กลุม
อุตสาหกรรมเหล็ก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ
หรือที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งบริษัทใน
เครือสหวิริยานี้ มีการทํา CSR รวมกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง อาทิ บจก.บี.เอส.เมทัล สาขาบางปะกง
รวมกับ บมจ.สหวิริยาเพลทมิล สนับสนุนอาชีพ
ทําไขเค็มใหชุมชนใกลเคียง บจก.บี.เอส.เมทัล ทําCSRเชิงกลยุทธและเกิดการมีสวนรวมมาก
สาขาบางสะพาน ร ว มพัฒ นาอาชีพกับชุม ชน ขึน้ ซึง่ เปนประโยชนและตรงกับปญหาหรือความ
การดูแลและตรวจสิ่งแวดลอมในกระบวนการ ต อ งการของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย รวมถึ ง เครื อ
ผลิตทุกโรงงานในกลุม หรือทีมงานพัฒนาชุมชน สหวิริยาของเราดวย และปจจุบันนี้การดําเนิน
มวลชนสั ม พั น ธ อ.บางสะพาน รว มกับชุม ชน งานดานความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมนั้น
จั ด ตั้ ง ธนาคารชุ ม ชนและพั ฒ นากลุ ม อาชี พ หรือ CSR นั้น มีการพัฒนาไปมาก ตอยอดไปถึง
การดําเนินงานดาน CSV - Creating Shared Value
อ.บางสะพาน เปนตน
อยางไรก็ดีในการอบรมครั้งนี้วิทยากร ได นั่นคือ การสรางสรรคคุณคาเพิ่มรวมกันใหกับ

อบรมหลักสูตร CSR ตอจากหนา 1

พรอมทีมงานดานสิ่งแวดลอมโรงงานในเครือเขารวมกิจกรรมให
ความรูกับชุมชนดวย
สํ า หรั บ ขั้ น ตอนหลั ง จากเก็ บ ตั ว อย า งแล ว มี ก ารนํ า ส ง ห อ ง
ปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทที่ปรึกษา สําหรับวิเคราะหคุณภาพ
ตามพารามิเตอร คือ ฝุนละออกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 10 ราเชนทร มณีสวางวงศ
ไมครอน โอโซน ไฮโดรเจนคลอไรด ไนโตรเจนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด และคารบอนมอนนอกไซด เปนตน โดยจะมีการรายงานผลที่ไดสงใหหนวยงานราชการ อาทิ
อุตสาหกรรมจังหวัดฯ และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบ
ศูนยฯ สิง่ แวดลอม เครือสหวิรยิ า ตระหนักถึงความสําคัญของสิง่ แวดลอมของพีน่ อ งชาวบางสะพาน
จึงทําการตรวจสอบและเฝาระวังอยางสมํา่ เสมอเพือ่ คุณภาพสิง่ แวดลอมทีด่ ี ปลอดภัย และเพือ่ ใหชมุ ชน
อยูรวมกับอุตสาหกรรมไดอยางยั่งยืน

สังคม (การสราง “คุณคา” เหนือ “คุณคา”) ซึง่ เปน
บทบัญญัติใหมโดยไมเคิล อี. พอตเตอร แหงมหา
วิทยาลัยฮารวารด กูรู ดานกลยุทธการแขงขัน และ
เปนผูนํากฎการแขงขันมาเชื่อมโยงกับแนวคิด
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR) ทีเ่ คย
เสนอแนวคิด triple bottom line ที่ธุรกิจจะกาวไป

สูความยั่งยืนยอมตองคํานึงถึงองคประกอบ ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสราง
ความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของ
องคกรอีกดวย
“ซึ่ง creating shared value (CSV) กําลัง
พยายามสร า งวิ ธี ก ารที่ เ ป น รู ป ธรรมที่ จ ะ
สรางสรรคคุณคาเพิ่มใหแกสังคมและผูถือหุน
ไดจริง แนวคิด CSV จะกาวขามไปอีกขั้น คือ

การที่องคกรธุรกิจมุงมั่นดําเนินงานที่กอใหเกิด
ประโยชนแกสังคม ในขณะเดียวกันก็สงเสริม
ใหธุรกิจสามารถแขงขันได ตัวอยางเชนองคกร
ที่ดําเนินธุรกิจในประเทศกําลังพัฒนา ไดจัดซื้อ
วัตถุดิบจากเกษตรกร วิธีการคิดงายๆ ในการจัด
ซื้อก็คือใหไดวัตถุดิบในราคาที่ตําที่สุด ซึ่งสําหรับ
แนวคิด CSV จะบอกวา กาวขามไปอีกขั้น ลอง
หันมาถามวา เราจะสามารถทํางานรวมกันกับ
เกษตรกรเหลานั้นไดอยางไร ชวยเหลือพวกเขา
ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มพูนผลิตผล ปรับปรุงสภาพ
แวดลอมทีพ่ วกเขาอาศัยอยู และไดรบั ผลิตภัณฑ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ อยางมีประสิทธิผลไดในทีส่ ดุ ใน
ขณะเดียวกันก็เปนการปรับปรุงความสามารถใน
การแขงขันขององคกรธุรกิจไปควบคูก นั ดวย CSV
เปนการหาพื้นที่แหงความสําเร็จรวมกันระหวาง
ธุรกิจและสังคม โดยเครือสหวิรยิ าก็มตี วั อยางของ
การทํา CSV ไดแก การดําเนินงานของกลุมจัดซื้อ
เครือสหวิริยา ที่เพิ่มคุณคา ปรับปรุงคุณภาพ ให
กับกลุมแมบานที่ผลิตถุงมือที่ใชในอุตสาหกรรม
เหล็ก เปนตน”
ดานนายสมศักดิ์ ไชยจิตต ผูจัดการโรงงาน
บจก.บี.เอส.เมทัล สาขา 1 บางสะพาน ไดกลาวถึง
ประโยชนจากการเขารวมอบรมวา “ไดรับความรู
และขอมูลใหมๆ ของการทํา CSR รวมถึงภาพรวม
วางาน CSR กาวไปถึงขั้นไหนแลว และคิดวากลุม
เหล็กสหวิริยาของเราก็ไดมีการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมมาโดยตลอด แบงเปน
หลายๆ รูปแบบทัง้ ทางตรงและทางออม สูผ มู สี ว น
ไดเสีย ชุมชน ผูถือหุน รวมถึงพนักงานในองคกร
ที่สําคัญคือ เราตองผนึกกําลังกันเพื่อกาวไปสู
เปาหมายเดียวกันในงาน CSR และ CSV คือ การ
สรางสรรคคณ
ุ คาเพิม่ รวมกันใหกบั สังคมนัน่ เอง”

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทํางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จํากัด ,
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จํากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท จํากัด , บริษัท เรือลําเลียงบางปะกง จํากัด และ บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจัดทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เปนลิขสิทธิ์ของ คณะทํางาน
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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