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เอสเอสไอหนุนจางงานทองถิน่
สงเสริมงานอาสา
พนักงานSSI-PPC
รวมสองกิจกรรม
ทําความดีเพือ่ สังคม
กลุม เอสเอสไอเดินหนากิจกรรม
จิ ต สาธารณะ เอสเอสไอ นํ า
พนักงานดําเนินกิจกรรมจิตอาสา
โครงการ “แตมขันปนนอง ครั้ง
ที่ 14” ณ โรงเรียนวัดหาดทนง
อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
รวม ทาสี ปรับปรุงอาคารเรียน
พรอมสมทบทุนการศึกษาเพื่อ
ใช ใ นกิ จ การของโรงเรี ย น ใน
ขณะที่ ท า เรื อ ประจวบ ร ว ม
น อ มเกล า ฯ ถวายปลากะตั ก
ปลาทูแหง และอุปกรณการเรียน
อุปกรณกีฬา มอบแกโครงการ
สวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดเชียงใหม
พนักงานปลืม้ ไดชว ยเหลือสังคม
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ไดนําพนักงานจิตอาสา
สํานักงานกรุงเทพ เขารวมโครงการ
แตมขันปนนอง ครั้งที่ 14 รวมกับ
คณะสื่อมวลชนหนังสือพิมพไทย
โพสต และชมรมผูสื่อขาวพลังงาน
อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนวัดหาด
ทนง จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เพื่ อ เสริ ม
สร า งวั ฒ นธรรมจิ ต อาสาภายใน
สํานักงานกรุงเทพฯ เห็นคุณคาของ
การทํางานอาสาสมัครชวยเหลือ
สังคม การมองในเชิงบวก สราง
ความภาคภูมิใจในตนเอง สงเสริม
การใชเวลาวาง
อานตอ น.3

••

คนบางสะพาน-พท.ใกลเคียง76%
ป2557รับ พนง.ใหมในพื้นที่73%

สัดสวนการจางงานกลุมเอสเอสไอบางสะพานป 2557
(จําแนกตามภูมิลําเนา)
จํานวนพนักงานรวม 2,071 คน

24 %

76 %

กลุม เอสเอสไอสนับสนุนการจางงานทองถิน่ ในอําเภอบางสะพาน
และพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง จากนโยบายมุ ง เน น เพิ่ ม สั ด ส ว นการรั บ
พนักงานจากบุคคลในพื้นที่มากขึ้น สรุปป 2557 มีพนักงาน
เขาใหม 385 คน เปนคนในพื้นที่บางสะพานและพื้นที่ใกลเคียง
282 คน หรือคิดเปนรอยละ 73 สําหรับตัวเลขการจางงานของ
กลุมเอสเอสไอที่โรงงานบางสะพานป 2557 รวมจํานวน 2,071
คนเปนพนักงานที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ประจวบคีรีขันธจํานวน
1,572 คนหรือคิดเปนรอยละ 76 ของยอดพนักงาน พรอมสราง
สมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว และครอบครัว
ใหพนักงาน
นายสุชาติ พลายศิริ รักษาการ ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก เอสเอส
ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การใหญ ไอ”วา “เอสเอสไอ ยังคงมุงเนน
สายทรั พ ยากรบุคคลและธุรการ สงเสริมการจางงานในพื้นที่และ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด ต อ งการให ป ระชาชนในอํ า เภอ
อานตอ น.2
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ บางสะพาน

SSIรวมพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร
สํานักกฎหมายใหคําปรึกษาเคลื่อนที่
การจางงานพนักงานใหม 385 คน

27 %

73 %

เอสเอสไอจัดโครงการใหคําปรึกษาดานกฎหมายเคลื่อนที่ “กลวย
โกะ on tour 2014” ในสัปดาหความปลอดภัย ชวยเหลือแกพนักงาน
โดยใหคําปรึกษาดานกฎหมายทั้งทางแพง ทางอาญา และดานอื่นๆ
พรอมพัฒนาศักยภาพตอยอดกิจกรรม ผลักดันเปนหลักสูตรทางดาน
กฎหมาย อบรมใหกบั พนักงาน ดานพนักงานทีร่ บั คําปรึกษาเผยเปน
กิจกรรมทีด่ ชี ว ยพนักงานหาทางออกทีเ่ หมาะสมในการแกไขปญหา
ดานกฏหมายในชีวิตประจําวัน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี กฎหมายเคลื่อนที่ “กลวยโกะ on
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เล็ง tour 2014” ที่ โ รงงานเอสเอสไอ
อานตอ น.4
เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของบุ ค ลากร บางสะพาน
ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญและเพื่อ
สรางสรรคบรรยากาศการทํางานที่
ดี ใหพนักงานมีความสมดุลระหวาง
ชีวิตและครอบครัว หนึ่งในนโยบาย
พัฒนาบุคลากร และสิทธิมนุษยชน
จึงไดกําหนดแนวทางกิจกรรมผาน
โครงการให คํ า ปรึ ก ษาทางด า น
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เขมปลอดภัยป57อุบัติเหตุเอสเอสไอลด49%
สํ า นั ก ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ ม
เอสเอสไอ เผยตัวเลขดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ป 2557 ฝกอบรมพนักงานกวา 30 หลักสูตร สงผลให
อุบัติเหตุจากการทํางานทุกกรณีลดลงรอยละ 49 เมื่อ
เทียบกับป 2556 ทีผ่ า นมา ผลจากการไดรบั การสนับสนุน

อยางดีจากฝายบริหาร ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
ความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุง
ด า นความปลอดภั ย ในทุ ก พื้ น ที่ เผยค า อั ต ราความถี่
การบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานตอหนึง่ ลานชัว่ โมงการทํางาน
ของเอสเอสไอ อยูที่ 1.13
อานตอ น.2

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เข้มปลอดภัย

ประจำ�วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2558
ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางานของกลุ่มเอสเอสไอ
(Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

ต่อจากหน้า 1

นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่ า วกั บ ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก
เอสเอสไอ”ว่า “บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ
ดำาเนินงานและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม โดยถื อ ระบบการจั ด การความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นสิ่งสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ จึงได้มี
การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
จากการทำางาน ตลอดจนปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนด
ของกฎหมายและข้อกำาหนดอืน่ ๆ ด้านความ
ปลอดภัย พร้อมทั้งได้กำาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายในการดำาเนินการ”
“นอกจากนีด้ า้ นการส่งเสริมความปลอดภัย
ในชุมชน บริษัทยังได้ร่วมกับศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ า
จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
โรงงานในเครือสหวิรยิ าขึน้ ในเขตพืน้ ทีช่ มุ ชน
เผยแพร่แนวคิดและผลการดำาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของบริษัท ผ่านนิทรรศการ
และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป

บริษัท
SSI
TCRSS
WCE
PPC
SSI UK
SSI Group

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
0.36
0.97
1.13
0.51
0.00
0.00
1.05
1.63
2.32
0.00
0.00
3.51
4.81
2.20
2.93
2.55
1.50
1.99

LTIFR = (จำานวนรายทีบ่ าดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานหนึง่ วันขึน้ ไป x 1,000,000) / ชม.การทำางานทัง้ หมด

ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำารง
ชีวิต สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย”
นายทินกรกล่าวเพิ่มเติม
จากการดำาเนินนโยบายของบริษทั และ
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน จึงบูรณาการ
กิจกรรมหรือเครื่องมือต่างๆ ดังกล่าวเข้า
ด้วยกันให้เป็นกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย
ของเราอย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังพฤติกรรม
ของพนั ก งานผ่ า นโครงการต่ า งๆ อาทิ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานด้วยความปลอดภัย (BBS), การรณรงค์
ลดอุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Accident
Campaign) โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย

อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทำางาน กำากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัย
และเสนอแนะมาตรการในการปรั บ ปรุ ง
ด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างดีจากฝ่ายบริหาร ทำาให้
อุบตั เิ หตุจากการทำางานทุกกรณีลดลงร้อยละ
49 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าอัตราความถี่
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน หรือค่า LTIFR
(Lost Time Injury Frequency Rate) ในปีที่
ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 1.13
ด้านนายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผูจ้ ดั การ
สำานักความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม บริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ กล่ า วว่ า “บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วาม
สำาคัญของการทำางานอย่างปลอดภัย ผ่าน
การปลุกจิตสำานึก กระตุ้นพนักงานทุกคน
รวมถึงความร่วมมือและการตอบสนองที่ดี
จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและ
ชีแ้ นะข้อเสนอเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด”

จ้างงานท้องถิ่น

ต่อจากหน้า 1

ต้องการให้ประชาชนในอำาเภอบางสะพาน
และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สมาชิ ก ในครอบครั ว ไม่ ต้ อ งอพยพย้ า ย
ถิ่นออกนอกพื้นที่เพื่อหารายได้ สามารถ
อยู่ พ ร้ อ มหน้ า พร้ อ มตากั น ในครอบครั ว
และช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
บริษัทจึงได้ปรับนโยบายเพิ่มสัดส่วนการ
รับพนักงานจากบุคคลในพื้นที่มากขึ้นใน
ปี 2557 พร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
การับสมัครงานของเอสเอสไอและบริษัท
ในเครือสหวิริยาต่อที่ประชุมผู้นำ า ชุ ม ชน
ทุกเดือน ทั้งผลการรับพนักงานในเดือนที่
ผ่านมา ตำาแหน่งงานว่างเดือนปัจจุบนั และ
เดือนถัดไป โดยในปี 2557 ที่ผานมา บริษำ
ทรับพนักงานทัง้ หมด 385 คน แบ่งเป็นพืน้ ที่
บางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง 282 คน ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 73.24
ซึ่ ง จากตั ว เลขสรุ ป เมื่ อ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557 กลุ่มเอสเอสไอบางสะพาน
มีพนักงานทั้งสิ้น 2,071 คน ด้วยนโยบาย

“พนักงานทุกระดับต้องได้เรียนรู้ถึงวิธี
การทีถ่ กู ต้องในการปฎิบตั งิ านตามตำาแหน่ง
งานตามความเสี่ยง ทั้งยังมีการจัดหลักสูตร
ด้ า นอาชี ว -อนามั ย และความปลอดภั ย
เพิ่ ม เติ ม จากวิ ท ยากรภายนอกที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเป็นการสร้างการ
เรียนรู้ที่นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมใน
บริษัท” นายบุญทวีกล่าว
ทัง้ นีก้ ารฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย เป็นส่วนสำาคัญในการลดอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากการทำางาน บริษัทได้มี
พัฒนาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2557 มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากกว่า 30
หลักสูตร พนักงานมีจาำ นวนชัว่ โมงการอบรม
เฉลี่ยเท่ากับ 4 ชั่วโมง/คน/ปี นอกจากนี้ยังมี
การประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม
และจัดทำาแผนลดและควบคุมความเสี่ยง
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการทำ า งาน โดยมี
การทบทวนอย่างสมำ่าเสมอหรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง

การจ้ า งงานพนั ก งานในพื้ น ที่ ทำ า ให้
บริ ษั ท มี ย อดพนั ก งานกลุ่ ม เอสเอสไอที่
โรงงานบางสะพานที่มีภูมิลำาเนาในพื้นที่
ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 1,572
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของยอดพนักงาน
นายสุชาติ กล่าวว่า นอกจากนี้บริษัท
ยังได้เห็นถึงความสำาคัญของบุคลากรซึ่ง
เป็นทรัพยากรสำาคัญทีท่ าำ ให้องค์กรดำาเนิน
ธุรกิจได้ประสบความสำาเร็จจึงได้กำาหนด
โครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทนและ
สัวสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้ และ
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน
และครอบครัวพนักงานให้มีความเหมาะ
สม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำางาน
ร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุข
ระหว่างพนักงานกับพนักงาน การสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงานกับ
บริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
การทำางานและชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
(Work Life Balance) และส่งเสริมพนักงานที่
เป็นคนดี คนเก่ง ให้เป็นทีย่ อมรับและเชิดชู
เกียรติให้พนักงานทั่วไปทราบอีกด้วย
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ส่งเสริมงานอาสา ต่อจากหน้า 1
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม และสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลอืน่ เมือ่ วันเสาร์ที่ 17 ม.ค.
2558 ผ่านมา
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผูจ้ ดั การ
ทั่วไป สำานักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ เผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า โครงการแต้มขันปันน้อง เอสเอสไอ
ได้ให้การสนับสนุนเป็นประจำาทุกปี โดยการนำา
ทีมประชาสัมพันธ์ เอสเอสไอ เข้าร่วมบำาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม กระชับความสัมพันธ์
และร่วมบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้
พิเศษกว่าทุกครัง้ โดยการเปิดรับสมัครพนักงาน
เอสเอสไออาสาสำานักงานกรุงเทพฯเข้าร่วม
ด้วย เพื่อแสดงพลังอาสาของเอสเอสไอ ซึ่ง
โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ให้การช่วยเหลือ
ส่งเสริมโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารทีย่ งั ขาดแคลน
ในรูปแบบการอาสา ไม่ว่าจะเป็น การลงแรง
เพื่อก่อสร้างหรือซ่อมบำารุง สนับสนุนอุปกรณ์
ก่อสร้าง ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
จากการสำ า รวจของโครงการแต้ ม ขั น
ปันน้อง ครั้งที่ 14 พบว่า โรงเรียนวัดหาดทนง
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก อยู่
ในถิ่นทุรกันดาร ยังมีความขาดแคลนต่างๆ
มากมาย ทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
ชุดนักเรียน ทุนการศึกษาของนักเรียน รวมทั้ง
งบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่เก่า
ชำารุดทรุดโทรม เช่น ฝ้าเพดาน หลังคาอาคาร
เรียน หรือแม้แต่เครื่องเล่นเด็ก ประตูโรงอาหาร
เป็นต้น
นายผดุงศักดิ์ กล่าวว่า เพือ่ ความปลอดภัย
ในการเรียนของนักเรียน เอสเอสไอจึงได้ร่วม
สมทบทุนสนับสนุนทั้งทุนการศึกษา อุปกรณ์
การเรียน และงบประมาณในการซ่อมบำารุง
ร่วมกับ คณะสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ชมรมผู้ สื่ อ ข่ า วพลั ง งานอุ ต สาหกรรม และ
องค์ ก รภาคเอกชนอื่ น ๆ ในการดำ า เนิ น งาน
พร้อมกับนำาพนักงานอาสาเข้าไปร่วมปรับปรุง
อาคารเรียน ภูมิทัศน์โรงเรียน ด้วยการทาสี
การซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ และกิ จ กรรม
นันทนาการให้ต่างๆ ให้กับเด็กๆ ได้ร่วมสนุก
พร้อมกับมีการประกวดวาดภาพบนแท้งค์นำ้า
เกีย่ วกับสัญญาลักษณ์ประจำาชาติของประเทศ
สมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อีกด้วย บรรยากาศในวันที่ 17 ม.ค. เต็มไปด้วย
เสียงหัวเราะความสนุกสนานของเด็กๆ
นายรัฐกฤษณ์ อ่อนปรีดา หัวหน้าแผนก
ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและธุ ร การ กล่ า วว่ า
“กิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อไปถึงก็ไปช่วยเท่าที่ช่วย
ได้ก่อน เช่น ทาสี เตรียมสถานที่ รู้สึกว่าร้อน
และเหนื่อยบ้าง แต่ความเหนื่อยก็หายไปเมื่อ
ได้พบกับความชื่นชม ยินดี ทำาให้มีความสุข
อยูใ่ นใจ เมือ่ น้องเขามีความสุขทีม่ อี าคารเรียน
สวยใหม่ เราก็มีความสุขไปด้วย ประสบการณ์
ชีวิตแบบนี้ ห้องเรียนให้เราไม่ได้ ห้องเรียนให้

ได้เฉพาะวิชา ความรู้ ที่เป็นวิชาการเท่านั้น แต่
จิตอาสาเป็นการรับรู้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรง เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุขมากกว่า การ
ทำากิจกรรมอาสาไม่ใช่จะพัฒนาแค่ความคิด
จิตใจ และการเรียนรูด้ า้ นใดด้านหนึง่ เท่านัน้ ยัง
พัฒนาทักษะการสือ่ สาร การแสดงออก การนำา
เสนอ และการแสดงความคิดเห็นด้วย สิ่งที่
สำาคัญ คือบริษัทให้การส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตใจอาสา ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วม นับว่าเป็น
โอกาสทีด่ ี และอยากให้เพือ่ นๆพนักงานทีส่ นใจ
เข้ามาร่วมทำากิจกรรมในครั้งต่อๆไป”
เด็กหญิงนิธิพร ดิษทนง นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหาดทนง กล่าว
ว่า “ขอบคุณพีๆ่ ทุกคนทีไ่ ด้มาอาสาช่วยพัฒนา
โรงเรียนของหนู ทำาให้ได้อาคารเรียนทีส่ วยงาม
มีความปลอดภัยค่ะ วันนี้สนุกมาก ได้ร้องเพลง
เต้น และเล่นกิจกรรม ได้รวมกลุ่มวาดภาพ
ระบายสีแทงค์นำ้าของโรงเรียนประกวดรับทุน
การศึกษาอีกด้วย และได้ของขวัญต่างๆ ชุด
นักเรียน กระเป๋านักเรียน รองเท้า และของเล่น
ค่ะ ขอขอบคุณพีๆ่ ทุกคนมากค่ะ อยากให้มกี าร
จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก”
ด้านบริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอ บริษทั ท่าเรือ
ประจวบ จำากัด หรือ พีพีซี ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅน
เหล็กเอสเอสไอ” ได้รายงานว่า บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จำากัด ได้มีการดำาเนินกิจกรรมอาสา
ขึ้นเช่นเดียวกัน โดยได้ร่วมกับศูนย์ไทยอาสา
ป้องชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม

ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปัน
ความสุ ข และรอยยิ้ ม “มอบรั ก ” ให้ น้ อ งบน
ดอยสูง ปี 3 ขึ้น ด้วยการนำา อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้แก่นักเรียนในโครงการ
พัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารในพืน้ ที่
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือโท
สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1
และผู้อำานวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติ
ในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี
พร้อมส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับ
โครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระ
ราชกุศล โครงการตามพระราชดำาริต่อต้านโรค
ขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ
นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ให้สัมภาษณ์ว่า
“โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ 1 เชิญ
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การ
เรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยปีนี้เป็นปี
ที่ 3 ที่ทางบริษัท ได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทาง
ไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์
กีฬาในพื้นที่อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
จำานวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขุนอม
แฮดนอก โรงเรียนขุนอมแฮดใน และโรงเรียน
บ้านพะอัน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้โรงเรียนใน
โครงการส่วนพระองค์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ ของ

คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้ง
ต้องการที่จะแบ่งปัน และตอบแทนสิ่งดีๆ เพื่อ
เป็นสาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทาง
หนึ่งเราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของ
พนักงานทุกคน ทีอ่ าสาร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
ช่วยเหลือสังคมในการจัดชุดอุปกรณ์การเรียน
การสอน และร่วมเดินทางไปมอบอุปกรณ์การ
เรียนการสอน อุปกรณ์กฬี าให้กบั โรงเรียนขุนอม
แฮดใน ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่บนยอดดอยสูง การ
เดินทางยากลำาบาก และใช้ระยะเวลานานกว่า
จะถึงที่หมาย ซึ่งหนทางที่ยากลำาบากนั้นไม่ใช่
สิ่งสำาคัญของการไปร่วมมอบของต่างๆ ให้กับ
น้องๆ บนยอดดอยแห่งนี้
นางสาวสมหมาย ขวัญเมือง หัวหน้า
แผนกอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจัดซื้อ
“รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
เข้าร่วมกิจกรรม “มอบอุปกรณ์การเรียนและ
อุปกรณ์กีฬา” ในครั้งนี้ ถึงแม้มูลค่าของที่มอบ
จะไม่มากเมือ่ เทียบกับความรูส้ กึ ความต้องการ
ของน้องๆ ที่ขาดแคลน เมื่อน้องๆ ได้รับสิ่งของ
น้องๆจะแสดงความยินดีมากประหนึง่ ว่ามูลค่า
หรือสิ่งของเหล่านั้นมีมูลค่าและมีความสำาคัญ
กับน้องๆ มาก ถ้าเปรียบเทียบกับคนในเมือง
ซึ่งไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับสิ่งของเหล่านั้น
นักเพราะมีมากจนเกินความต้องการใช้งาน ถ้า
มีโอกาสอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อได้มีส่วน
ร่วมในการให้ความช่วยเหลือน้องๆ ทีข่ าดแคลน
อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่อไปค่ะ”
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พัฒนาคุณภาพชีวิต
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ต่อจากหน้า 1

โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การ
เผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายนอกจากการให้
ความช่วยเหลือในรูปของการให้คำาปรึกษา
คำาแนะนำาและการตอบคำาถามด้านกฏหมาย
ชิงรางวัล
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น ภายในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัย เมือ่ วันที1่ 2 ธันวาคม
2557 ที่ ผ่ า นมา ณ อาคารออดิ ท อเรี ย ม
(บริเวณทางเข้าห้องประชุม) โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพาน มีพนักงานให้ความสนใจเข้า
เยีย่ มชมบูธ และรับคำาปรึกษาด้านกฎหมาย
จากพนักงานฝ่ายกฏหมายของเอสเอสไอ
ประมาณ 200 คน
นางสาวศิรประภา พงษ์สดี า ผูจ้ ดั การ
ทั่วไป สำานักกฎหมายกลุ่ม บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ “ข่าวฅน
เหล็กเอสเอสไอ” ถึงโครงการดังกล่าวว่า
“นับเป็นความน่ายินดีที่พนักงานให้ความ
สนใจทางด้านกฏหมาย ทีห่ ลายคนอาจมอง
เป็นเรื่องยากและไกลตัว จากกิจกรรมที่เรา
ได้ จั ด ขึ้ น มี ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
นอกเหนื อ จากการเผยแพร่ ค วามรู้ ท าง
กฎหมาย ยังให้ความช่วยเหลือในรูปของ
การให้ คำ า ปรึ ก ษา คำ า แนะนำ า แล้ ว สำ า นั ก
กฎหมายกลุม่ จะมีการผลักดันเป็นหลักสูตร
ทางด้านกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่ง ทาง
อาญา และด้านอื่นๆ อาทิ ภาษีอากร มรดก
หนีส้ นิ เพือ่ เป็นหลักสูตรอบรมให้กบั พนักงาน
ต่อไป”

โครงการ “กฎหมาย กล้วยกล้วย” ริเริม่
สร้างสรรค์โดยสำานักกฎหมายกลุ่มบริษัท
เอสเอสไอ นอกจากจะดำาเนินการทางด้าน
ให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่บริษัทใน
กลุ่มบริษัทเอสเอสไอ เช่น การร่างสัญญา
การให้ความเห็นทางกฎหมาย การดำาเนิน
คดีทางศาลแล้วนั้น ยังได้ดำาเนินการเผย
แพร่ความรู้และให้บริการช่วยเหลือ โดยให้
คำาปรึกษา เผยแพร่ความรูท้ างด้านกฎหมาย
อันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำาวันให้แก่
พนักงานในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิและหน้าทีข่ องตน และให้
บริการช่วยเหลือ แนะนำา ให้คำาปรึกษาทาง
กฎหมายแก่พนักงานเพือ่ นำามาเป็นแนวทาง

ปีที่ 3 ติดต่อกันที่ได้ดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ และจะมีการพัฒนารูปแบบ
ในการนำาเสนอให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น
นางสาวชัญญาณัฏฐ์ สมคะเณย์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กล่าวว่า “กิจกรรมกล้วยโกะ On Tour
เป็นกิจกรรมที่ดี และสนุกมากค่ะ
เพราะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน พร้อมทั้งสอดแทรกความ
รูใ้ นเรือ่ งของกฎหมายผ่านกิจกรรม
สนุกๆ ทำาให้กฎหมายเป็นเรื่องง่าย
ขึ้น นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยว
กับกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว

ในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาข้อเท็จ
จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้แก่พนักงานที่มี
ความสงสัย คับข้องใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
จากการทำางาน หรือชีวติ ส่วนตัว ปัจจุบนั เป็น

เราแล้ว ยังได้รับของรางวัลอีกด้วยค่ะ”
นางสาวนสิตา สุวรรณหงส์ หัวหน้า
แผนกความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม “จากการ
ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นปีที่ 2 แล้ว รูส้ กึ ว่า
รูปแบบกิจกรรมทำาได้นา่ สนใจขึน้ และมีเรือ่ งราว

ด้านกฎหมายที่แตกต่างจากเดิม กิจกรรมนี้
ทำาให้พนักงานได้รู้จักหน้าที่ของตัวเอง และ
เคารพสิทธิ ทรัพย์สนิ และชีวติ ของผูอ้ น่ื ทีส่ าำ คัญ
ได้ปรึกษาปัญหาส่วนตัวทางด้านกฎหมาย
เพื่อใช้ในแนวทางในการดำารงชีวิต”

ตลท.เผยผลสำ�รวจกำ�กับดูแลกิจก�ร SSI “ดีม�ก”

เอสเอสไอ เผยได้รับผลประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำาปี 2557ในระดับ “ดีมาก” โดยเอสเอสไอมี
คะแนนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 83 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ข้อมูลที่บริษัทเปิด เฉลี่ยรายหมวดของบริษัทที่ทำาการสำารวจ และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่ง
เสริ ม ผู้ ล งทุ น ไทย และสมาคมบริ ษั ท จด
รายงานว่ า ตามที่ บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล เผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำาปี (แบบ ทั้งหมด
รางวัลดังกล่าวนับเป็นการแสดงให้ ทะเบียนไทย เพื่อสนับสนุนการกำากับดูแล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ 56-1) รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ รวมทั้ง
ได้เข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัล SET หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ เห็นว่า เอสเอสไอได้ให้ความสำาคัญในเรื่อง กิ จ การในบริ ษั ท จดทะเบี ย น รวมทั้ ง การ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง รักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น ซึ่งมี
Awards 2014 ประเภทรางวั ล บริ ษั ท จด ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษั ท ต้ อ งผ่ า นการประเมิ น 5 และได้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง ผลคะแนนสูงสุด ประจำาปี 2557 (Annual
ทะเบี ย นด้ า นการรายงานบรรษั ท ภิ บ าล
ดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ หมวด ทั้งในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ General Meeting Checklist: AGM Checklist)
Awards) ประจำาปี 2557 บริษัทได้รับการ การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คำานึงถึงผู้มีส่วน ด้วยคะแนนร้อยละ 98.93 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
ประเมิ น ระดั บ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้สว่ นเสีย เปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ที่มีคะแนนร้อยละ 94.00 สะท้อนศักยภาพ
และความตัง้ ใจในการดำาเนินงานของบริษทั
กำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ า หรั บ บริ ษั ท จด หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทะเบียนในระดับ “ดีมาก” โดยใช้เกณฑ์ และหมวดความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
นอกจากนี้ เอสเอสไอยั ง ได้ รั บ ที่มุ่งมั่นพัฒนา รักษาประสิทธิภาพในการ
ตามโครงการ Corporate Governance Report กรรมการ ทั้ ง นี้ เอสเอสไอได้ รั บ คะแนน การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นการปฏิบัติต่อ
of Thai Listed Companies ของสมาคม เฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 83 ซึง่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผย
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และได้รับ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดขึ้นโดย ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิด
ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ คะแนนรายหมวดทุกหมวดมากกว่าคะแนน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ ชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทำา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช ,
นายมนินทร์ อินทร์พรหม , นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวฒ
ั น์ , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซ่องึ้ , นางสาวเคลือวัลย์ ช้างเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซ้าำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ครบรอบ 60 ป อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิรยิ า
จัด 6 กลุม ธุรกิจ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมเหล็กไทย
:อานตอหนา 2

บรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ
กิจกรรม

“กิจกรรมปนผล
ธนาคารชุมชน
อ.บางสะพาน”

ตลาดนัดเอสวี
เกษตรอินทรีย
และธรรมชาติ

:อานตอหนา 4
ดวยความรวมมือรวมใจของ
พี่ น อ งชาว อ.บางสะพาน
กั บ เครื อ สหวิ ริ ย า ที่ จั ด ตั้ ง
ธนาคารชุ ม ชนเพื่ อ สร า ง
เศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน
ชุมชน จากผลการดําเนินงาน
ที่ ผ า นมาทุ ก ๆ ป ธนาคาร
ชุ ม ชนได ป น ผลกํ า ไรคื น สู
พี่นองชาว อ.บางสะพานมา
โดยตลอด : อานตอหนา 3
●

ประมวลภาพ

●

อบรม

ไลนทรานสปอรต จัดอบรม
มาตรฐานชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

น.2

น.3

กลุมเหล็กเครือสหวิริยา จัด
Sahaviriya Academy 2015 - Management Innovation

ระวัง! 6 โปรแกรมอันตรายที่ไมควรติดตั้ง

ตอยอดมาจากโปรแกรม Baidu IME

เมือ่ ไมนานมานีท้ างรัฐบาลญีป่ นุ ไดมปี ระกาศเตือนถึงประชาชน เรือ่ งโปรแกรมอันตรายทีไ่ มควร
หามาติดตั้ง ซึ่งเปนผลตอยอดมาจากโปรแกรม Baidu IME บริษัทโปรแกรมของจีน ที่เปนปญหา
ไปเมื่อชวงตนป 2014 โดย Baidu ไดเขามาเปดสาขาในญี่ปุนและไดปลอยใชงานโปรแกรมและ
แอพฯ สําหรับคอมพิวเตอรและมือถือ
ซึ่ ง ทางรั ฐ บาลญี่ ปุ น พบ Baidu ทําการ Spy ไดนั้น ไมได แจงเตือนประชาชนถึง 6 โปรแกรม
วาโปรแกรมเหลานี้มีการ Spy มีเฉพาะขอมูลการใชงาน แต อันตรายที่ไมควรติดตั้ง ทั้งใน
ขอมูลการใชงานของ User และ มันยังรูไปถึงขอมูลสวนตัวและ คอมพิวเตอรและมือถือ เรามา
สงไปยัง Clound เก็บขอมูลที่ รหั ส ผ า นต า งๆ ของคนนั้ น ๆ ดู กั น ว า มี โ ปรแกรมอะไรบ า ง
อยูในประเทศจีน อันเปนการ และตอนนีน้ อกเหนือจาก Baidu สวนมากมาจาก Baidu ทั้งนั้น
ละเมิ ด สิ ท ธิ์ เพราะข อ มู ล ที่ IME แลว ทางรัฐบาลญี่ปุนยัง
: อานตอหนา 4

2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
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ครบรอบ 60 ปี อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิรยิ า
จัด 6 กลุม่ ธุรกิจ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมเหล็กไทย

ประวัตคิ วามเป็นมาของ “เครือสหวิรยิ า”
เริ่มจากความสำาเร็จทางด้าน
การค้า

เมทัล อินดัสตรี จำากัด เป็นโรงงานผลิตเหล็กลวด
ตะปู ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยมีความต้องการเป็น
อย่างมาก หลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งโรงงานอีก
หลายโรงงานเพือ่ ทำาการผลิตเหล็กชนิดต่างๆ เช่น
เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหล็กเพลาขาว เหล็กแผ่น
เหล็กตัวซี เหล็กแบน และเหล็กแผ่น เป็นต้น
ในปี พ.ศ.2522 เครือสหวิริยา ได้ร่วมทุน
ในการดำาเนินธุรกิจกับต่างชาติเป็นครั้งแรก โดย
ได้ร่วมทุนกับ “บริษัท นิปปอน ทังสเตน จำากัด”

ปี พ.ศ.2498 สองพี่น้องตระกูล
วิรยิ ประไพกิจ (ดร.ประภา วิรยิ ประไพกิจ
และคุณวิทย์ วิรยิ ประไพกิจ) ซึง่ เป็นผูม้ ี
ความรู้ ความชำานาญ คลุกคลีในธุรกิจ
เหล็กมานาน และยังรู้ช่องทางในการ
ติ ด ต่ อ สั่ ง ซื้ อ เหล็ ก จากต่ า งประเทศ
เข้ า มาจำ า หน่ า ยในประเทศไทย ได้
จัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
สหวิริยาพาณิชย์” ขึ้นโดยประกอบ
ธุรกิจค้าเหล็กและเศษเหล็ก รวมทั้ง
เป็นตัวแทนจำาหน่ายเหล็กใหม่ของ
บริษัท หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ ซึ่งเป็น
บริษัทขายส่งเหล็กใหม่ต่างประเทศ
ทีม่ ชี อื่ เสียงมากในยุคนัน้ นอกจากนัน้
ยั ง เป็ น ตั ว แทนจำ า หน่ า ย อุ ป กรณ์
ก่อสร้าง เช่น เหล็กข้ออ้อย และท่อนำ้า
อีกด้วย
ด้วยระยะเวลาเพียง 7 ปี กิจการ
ของ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ นิ ติ บุ ค คล
สหวิ ริ ย าพาณิ ช ย์ เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ้ น
อย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ.2505 ได้
ยกระดั บ ในการประกอบธุ ร กิ จ จาก
ห้างหุ้นส่วน ขึ้นเป็น “บริษัท สหวิริยา
พาณิชย์ จำากัด” โดยได้มกี ารติดต่อกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตเหล็กในต่างประเทศ เพือ่
เป็นตัวแทนจำาหน่ายโดยตรง โดยไม่ต้องพึ่งพา ผู้ ผ ลิ ต เหล็ ก รายใหญ่ ใ นประเทศญี่ ปุ่ น ก่ อ ตั้ ง
ตัวแทนบริษัทฝรั่งในประเทศไทยอีกต่อไป ส่งผล “บริษทั สหวิรยิ านิททัน จำากัด” เพือ่ ผลิตทูลแอนด์
ดายจากทังสเตนคาร์ไบด์ และเครือสหวิริยาได้
ให้ต้นทุนเหล็กที่จำาหน่ายมีราคาถูกลง
ดำาเนินการก่อตัง้ โรงงานผลิตเหล็กใหม่ และมีการ
ก้าวเข้าสู่การพัฒนาบทบาทในการเป็น ปรับโครงสร้างในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ผู้ผลิต
เพือ่ รองรับความต้องการของตลาดและการขยาย
ปี พ.ศ.2506 เป็นปีทเี่ ครือสหวิรยิ า เริม่ ก่อตัง้ ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โรงงานผลิตเหล็กชนิดต่างๆ พัฒนาบทบาทจาก
้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ การพัฒนา
การเป็นผู้ค้าขายเหล็กสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็ก โดย การเรียนรูอ
โรงงานทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ ครัง้ แรกชือ่ ว่า “บริษทั สหวิรยิ า และเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมไทย

ในปี 2531 รัฐบาลเล็งเห็นความสำาคัญของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตของประเทศไทย จึงมีนโยบายส่ง
เสริมการผลิตเหล็ก โดยคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความ
ไว้วางใจในการคัดเลือกให้ เครือสหวิริยา เป็น
ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวจากทั้งหมด 6 ราย
ในการให้การสนับสนุนการลงทุนก่อตั้งโรงงาน
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ใหญ่ที่สุดและ
ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย

ดำาเนินการผลิตในปี 2540 “บริษัท เหล็กแผ่น
เคลื อ บไทย จำ า กั ด ” ผู้ ผ ลิ ต เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บ
สังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดม้วนแห่งแรก
ของประเทศไทย นอกจากนั้น เครือสหวิริยา ยัง
ได้ร่วมลงทุนกับ SSI ใน “บริษัท ท่าเรือประจวบ
จำากัด” ซึ่งเป็นท่าเรือนำ้าลึกเอกชนที่ลึกที่สุดใน
ประเทศไทย เพือ่ ใช้ขนถ่ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
เหล็ก
และในปี พ.ศ.2554 บริษัท SSI ตัดสินใจ
ลงทุ น ในการซื้ อ “โรงถลุ ง เหล็ ก ”
ประเทศอังกฤษ ตัง้ อยูใ่ นเมืองเรดคาร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กและ
ผลิตเหล็กกล้าครบวงจรที่ทันสมัย มี
กำาลังการผลิต 3.6 ล้านตันต่อปี ภายใต้
การดำาเนินงานของบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี ยูเค จำากัด (เอสเอสไอ
ยูเค) ดำาเนินการผลิตเหล็กแท่งแบน
คุณภาพสูง ส่งเป็นวัตถุดบิ ให้ เอสเอส
ไอ เพื่อรองรับการผลิตของบริษัทและ
ความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น
ถือเป็นการลงทุนที่ทำาให้ เครือ
สหวิริยา กลายเป็นผู้ผลิตเหล็กครบ
วงจรจากต้ น นำ้ า ถึ ง ปลายนำ้ า ราย
แรกของประเทศไทย และมี ค วาม
พร้อมในการเป็นผู้ค้าและผู้ผลิตเหล็ก
เพื่ อ รองรั บ ความเจริ ญ เติ บ โตของ
เศรษฐกิจและสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

ก้าวสู่ปีที่ 60 ด้วยความเชื่อมั่น
“อุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำา”

มูลค่าการลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท ณ อำาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้เริ่ม
ทำาการผลิตครั้งแรกในปี 2537 ได้นำาบริษัทเข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า
“บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)SSI” ซึ่งในเวลาต่อได้มีโครงการลงทุนต่อเนื่อง
อื่นๆ อีก ได้แก่ การร่วมลงทุนใน “บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)” ผู้ผลิตเหล็ก
ชนิดม้วนแห่งแรกของประเทศไทย และได้เปิด

และปี 2558 นี้ อุตสาหกรรมเหล็ก
เครือสหวิริยา ได้เดินทางมาสู่ปีที่ 60
ปี เป็น 60 ปีที่ก้าวแกร่ง ประกอบด้วย
ธุรกิจในเครือกว่า 30 บริษัท พนักงาน
กว่า 5,000 คน สร้างงาน สร้างรายได้
สร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทย ดูแลสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และในก้าวต่อไป
เครือสหวิริยา พร้อมด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่ม
ธุรกิจ SSI (ธุรกิจเหล็กรีดร้อนและในเครือ) กลุ่ม
ธุรกิจเหล็กทรงยาว กลุ่มธุรกิจเหล็กแปรรูป
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การค้ า กลุ่ ม ขนส่ ง และกลุ่ ม
อสังหาริมทรัพย์ จะแข็งแกร่ง พัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้ ก้ า วไกลสู่ เ ศรษฐกิ จ โลก.......เครื อ สหวิ ริ ย า
เหล็กไทยสร้างไทย

ไลน์ทรานสปอร์ต จัดอบรมมาตรฐานชีวอนามัย
และความปลอดภัย

X

ในโอกาสที่ปี 2558 นี้ อุตสาหกรรมเหล็ก
เครือสหวิริยา เดินทางมาถึงปีที่ 60 นสพ.
ข่าวฅนเหล็กฉบับนี้ขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน
มาทำาความรูจ้ กั กับเรือ่ งราวความเป็นมาของ
เครือสหวิรยิ า พร้อมทิศทางทีจ่ ะก้าวไปอย่าง
มัน่ คง เพือ่ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย

บริ ษั ท ไลน์ ท รานสปอร์ ต จำ า กั ด บริ ษั ท ในกลุ่ ม ขนส่ ง เครื อ
สหวิริยา จัดอบรมมาตรฐานการจัดการด้านชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
นำาเทคนิคมาต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการจัดทำาระบบชีวอนามัย
และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำาเนินงาน โดย
มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรมมากว่า 10 ปี จากบริษัท อาณัติ
คอนซัลท แอนด์ เทรนนิ่งเซนเตอร์ จำากัด เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องช่อมะกอก อาคารท่าเรือประจวบ

ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3
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ธนาคารชุมชนขึ้นมาทําใหสมาชิกในหมูบาน ได
เขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน อีกสวน
หนึง่ ไดรว มออมเงินกับธนาคารชุมชนของหมูบ า น
ตนเอง รวมรับผลประโยชนดว ยกัน เชน เงินปนผล
สวัสดิการตางๆ การเขารวมกิจกรรมในชุมชน ซึ่ง
เปนผลตอยอดจากการเปนสมาชิกของธนาคาร
รูสึกดีใจ และภาคภูมิใจในการเขามามีสวนใน
กิจกรรมของธนาคารชุมชนอยากใหมีกิจกรรม
แบบนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อสงตอไปถึงรุนลูกรุนหลาน
ตอไป”

- ธนาคารชุมชนบานทาขาม ม.4 ต.แมรําพึง
ปนผลไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 กับยอด
และในปนกี้ ก็ า วเขาสูป ท ี่ 5 โดยมียอดกองทุน เงินปนผล 53,372 บาท คิดเปน 4.33 % จากจํานวน
หมุนเวียนในธนาคารชุมชนรวม 20,238,550 สมาชิก 139 คน
บาท จาก 18 ธนาคารชุมชน มีสมาชิกมากถึง
2,860 คน สรางผลกําไร 1,316,147 บาท และ
ในเดือนมกราคมทีผ่ า นมามี 4 ธนาคารชุมชน
ที่นําเงินปนผลคืนสูสมาชิกแลว คือ
- ธนาคารชุมชนหลักเมือง ต.พงศประศาสน
ปนผลไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 กับยอด
เงินปนผล 44,059 บาท คิดเปน 3.57% จากจํานวน
สมาชิก 171 คน

ธนาคารชุมชน

ตอจากหนา 1

นางวรรณา ทองแดง

สมาชิกธนาคารชุมชนหมู 4 บานทาขาม

- ธนาคารชุ ม ชน ม.4 บ า นม า ร อ ง ต.พงศ ประศาสน ปนผลไปเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2558
กับยอดเงินปนผล 107,470 บาท คิดเปน 2.78 %
จากจํานวนสมาชิก 202 คน
นอกจากเงินปนผลแลว แตละธนาคารฯ
ยังมีของที่ระลึกเล็กๆนอยๆ มอบเพื่อเปนนํ้าใจ
- ธนาคารชุ ม ชนบ า นปอแดง ต.กํ า เนิ ด - ใหกับสมาชิกอีกดวย สรางความอิ่มอกอิ่มใจให
นพคุณ ปนผลไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กับ กับพี่นองในชุมชนกันอยางทั่วหนา โดยในเดือน
ยอดเงินปนผล 92,223 บาท คิดเปน 5.44 % จาก ตอๆไปจะเริ่มมีธนาคารชุมชนทยอยปนผลคืนสู
จํานวนสมาชิก 239 คน
พี่นอง นับไดวาเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ
ชาว อ.บางสะพานและเครือสหวิริยาที่รวมกันมุง
มั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สรางรอยยิ้ม สาน
ความสุขคืนสูชุมชนอยางยั่งยืน
สวนหนึ่งของความรูสึกของสมาชิกธนาคาร
ชุมชน

นายอนุชา ยิ้มแยม

คณะกรรมการ หมูที่ 4 บานทาขาม

“จากการที่ หมูที่ 4 บานทาขาม ไดกอตั้ง
●

“รูสึกดีใจธนาคารของเราไดจายเงินปนผล
ใหกบั สมาชิก เงินดังกลาวสามารถสรางประโยชน
สวนหนึ่งใหกับครอบครัว ปกติแลวจะออมเงิน
ฝากกับธนาคารชุมชนทุกเดือนตอเนื่อง แตหาก
ในยามทีเ่ ราเกิดความจําเปน ก็สามารถกูม าใชได
ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวา โดยหากเปรียบเทียบ
กับการเอาเงินไปฝากธนาคารอื่นๆทั่วไปทุกวันนี้
ปายังชวนเพื่อนๆ หรือคนแถวบานที่รูจักไปสมัคร
เปนสมาชิกธนาคารชุมชนเหมือนกับปาอีกดวย”
ในฉบับตอๆ ไป ทีมงานขาวฅนเหล็กจะนํา
บรรยากาศการจายเงินปนผลของธนาคาคารชุม
ชนอื่นๆ มารายงานใหทราบอีกครั้ง
ซึ่งผลโดยรวมแลวชุมชนไดรับประโยชน
อย า งยิ่ ง จากการศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่ ตั ว อย า ง
ไดเห็นงานพัฒนาดานตางๆ มองเห็นความเปน
ไปไดในการกลับมาพัฒนาพื้นที่ตนเอง เกิดแรง
บันดาลใจ มุมมองที่ชัดเจน โดยทีมพัฒนาชุมชน
เครือสหวิริยา และหนวยงานสนับสนุน อาทิ ทีม
มวลชนสัมพันธ ไดใหความสําคัญกับขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นดังกลาว เนื่องจากจะ
เปนขอมูลพื้นฐานในการรวมกันวางแผนพัฒนา
อ.บางสะพานไปดวยกันตอไป....คณะทํางานขับ
เคลื่อนการจัดตั้งสภาผูนําชุมชน และโครงการ
สหวิริยารวมพัฒนา

ประมวลภาพ

กลุมเหล็กเครือสหวิริยา จัด
Sahaviriya Academy 2015 - Management Innovation
ในโอกาสที่ป 2558 นี้ ครบรอบ 60 ปเครือสหวิริยา นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการเครือสหวิริยา เปนประธานในการจัดประชุม Sahaviriya Academy 2015 ภายใตหัวขอ Management Innovation เพื่อ
สรางแรงขับเคลื่อนกลุมอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา เดินหนาตอไป พรอมทั้งปลูกฝงแนวความคิด การบริหารแบบใหมๆ ที่สามารถสรางคุณคาใหองคกรและสินคาสูผูบริโภค
และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดมีการเปด
ตัวการจัดกลุมธุรกิจภายในเครือเปน 6 กลุม เพื่อ
ใหเครือสหวิรยิ าแข็งแกรงเปนปกแผน ซึง่ ทัง้ 6 กลุม
ธุรกิจ ไดแก
- กลุมธุรกิจ SSI (ธุรกิจเหล็กรีดรอนและบริษัทใน
เครือ) อาทิ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บจก.เวสท
โคทสเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย และ
เอสเอสไอยูเค ฯลฯ
- กลุมธุรกิจเหล็กทรงยาว อาทิ บมจ.สหวิ ริ ยา
เพลทมิ ล บมจ.บางสะพานบาร มิ ล บจก.พระประแดงเชฟสตีล ฯลฯ
- กลุมธุรกิจเหล็กแปรรูป อาทิ บจก.บี.เอส.เมทัล
บจก.ประจวบสตีล ฯลฯ
- กลุ ม การค า บจก.สหวิ ริ ย าพาณิ ช ย อิ น เตอร
เนชั่นแนล
- กลุมขนสง อาทิ บจก.ทาเรือประจวบ บจก.ไลน
ทรานสปอรต บจก.เรือลําเลียงบางปะกง และ
บจก.ทาเรือบางปะกง
- กลุมอสังหาริมทรัพย อาทิ บจก.ประจวบพัฒนา
ดีเวลลอปเมนท บจก.สไปซี่ บจก.สวนทรายงาม ฯลฯ
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3. Baidu pc app store

1. Baidu PC faster

เชื่อวาชาวคอมพิวเตอรทั้งหมดคงไมมีใคร
ไมรูจักเจาโปรแกรมตัวนี้ในยุคนี้ คือโปรแกรม
ปองกันไวรัสฟรี และยังชวยเพิ่มความเร็วใน
การทํางานของคอมพิวเตอรคุณดวย แตทวามี
การทํางานมากเกินไปจากที่ควรจะเปน โดยจะ
แอบติดตั้งโปรแกรมที่เราไมตองการ และยังลบ
โปรแกรมหรือรีจิสเตอรที่จําเปนออก จนทําให
รี จิ ส เตอร แ ละโปรแกรมอื่ น ๆ ในเครื่ อ งรวน
สุดทายก็ตองลงวินโดวใหม

2. Baidu Spark Browser

โปรแกรมเลนเน็ตของ Baidu ทีย่ งั คง แสบไม
แพโปรแกรมปองกันไวรัส ถามองดูเฉพาะฟเจอร
แลวก็ดู นาสนใจดี แตความอันตรายก็ยงั เหมือน
เดิม คือเปน Spyware ทีด่ กั ขอมูลการใชงานของ
User สงไปยัง Server ที่ประเทศจีน

โปรแกรมรานรวมของสรรพสิ่งใน PC ทุก
อยางที่ตองการเพียงหาในโปรแกรมนี้ เพียง
บอกวาอยากไดโปรแกรมอะไร โปรแกรมนี้จะ
คนหามาใหได แตในความสะดวกนั้นก็ตอง
แลกกับการถูกติดตั้งชองทางการเกาะติดลวง
ข อ มู ล และแทรกแซงเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อ ยู
ตลอดเวลา

4. AppsHat

คราวนี้ ไ ม ใ ช ข อง Baidu แล ว แต เ ป น
โปรแกรมฟรี ของ Somoto ที่ชวยหา android
apps ที่ตองการไดงายขึ้น แตความจริงคือเปน
ไวรัสชนิด Adware ชนิดหนึง่ ทีจ่ ะคอยสงโฆษณา
สุดนารําคาญมา ใหดูเรื่อยๆ แถมลบออกไมได
งายๆ ดวย

5. Hao123

โปรแกรมนี้แมไมใชชื่อ Baidu แตก็เปนของ
เครือ Baidu เหมือนกัน โปรแกรมนี้จริงๆ แลว
เปนชื่อเว็บไซตหนึ่ง ที่รวมลิงคเว็บตางๆ เอาไว
ดวยกันในเว็บเดียว เพือ่ ใหไดทอ งเว็บไดสะดวก
เพียงเขาหนานี้ ก็มีลิงคเว็บตางๆใหเลือกเยอะ
แต ก็ เ ต็ ม ไปด ว ยโฆษณาจํ า นวนมาก พร อ ม
แอบแฝงไวรัสบังคับใหตงั้ หนาเว็บนีเ้ ปนโฮมเพจ
ใน Browser (โปรแกรมเลนอินเตอรเนต) และที่
สําคัญลบออกยากดวย

6. 555.in.th

เว็บรวมสารพัดลิงค ที่คลายๆ กับ Hao123
แตอนั นี้ ของไทย เปนไวรัสตัวหนึง่ ทีจ่ ะมาบังคับ
ใหคนใชตั้งเปนหนาแรกโฮมเพจของโปรแกรม
เลนเน็ต และสรางความรําคาญใหอยางมาก
หากไม ต อ งการจะใช ก็ ยั ง ลบออกยากด ว ย
เชนกัน
สรุปสาเหตุทญ
ี่ ปี่ นุ แบนโปรแกรมดังกลาวนี้
ก็เพราะโปรแกรมเหลานีท้ าํ งานเหมือนเปนไวรัส
ทีล่ ะเมิดสิทธิข์ องผูใ ชนนั่ เอง ซึง่ มีหลายลักษณะ
ทั้ง Malware, Adware, Spyware ก็แนะนําวา
ไมควรหาโปรแกรมเหลานี้มาใชกันจะดีกวา
เพราะอาจเปนตนเหตุทที่ าํ ใหเราโดนแฮ็กขอมูล
ตามรายงานที่วาไทยเปนประเทศที่โดนแฮก
ขอมูลมากเปนอันดับ 2 ของโลก เพราะมีคนใช
โปรแกรมเหลานี้อยูถึงสามลานคน
ขอบคุณขอมูลจาก
http://hitech.sanook.com/computer/internet/
และการรวบรวมโดย
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ตลาดนัดเอสวี เกษตรอินทรียและธรรมชาติ

เมื่อ วัน ที่ 26-30 ม.ค.58 ณ อาคารเอสวี ซิ ตี้
ถ.พระราม 3 บริษทั สไปซี่ จํากัด เปนบริษทั ในกลุม
อสังหาริมทรัพย เครือสหวิรยิ า รวมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จัดกิจกรรมสําหรับคนรักสุขภาพ
“ตลาดนัดเอสวี เกษตรอินทรียและธรรมชาติ”
โดยยกรานสินคาเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพที่ดี

มารวมออกรานบริเวณชั้นใตดิน อาคารเอสวี
ซิตี้ ทั้งสินคาออรแกนิค ผัก ผลไมปลอดสารเคมี
ขาวสาร สมุนไพร เครือ่ งสําอางทีผ่ ลิตจากธรรมชาติ
ฯลฯ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งที่จะสรางสรรค “การ
กินอยูปลอดภัย ไรสารเคมี” โดยมีหนวยงาน
และรานรวมจัดมากมาย อาทิ ขาวคุณธรรม จาก

บริษทั ทีวบี รู พา ตุก ตาดับกลิน่ และของชํารวยจาก
กองทุนกาลเวลา สบูยาสระผม พืชผักสวนครัว
ผลิตภัณฑจากเห็ด ฯลฯ ทีล่ ว นแตปลูก-ทําดวยใจ
ไรสารเคมี “ตลาดนัด เอสวี เกษตรอินทรียและ
ธรรมชาติ” จะจัดใหมีขึ้นสัปดาหสุดทายของ
ทุกเดือน ซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผานมา
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