หนุนพัฒนาสวัสดิการชุมชนบางสะพาน
SSIอาสารวมสรางลานกีฬาวัดเขาโบสถ
เอสเอสไออาสา รวมกับ วัดเขาโบสถ
พระอารามหลวง พรอมดวยผูบ ริหาร
และคณะครูโรงเรียนบางสะพาน
รวมพัฒนาสวัสดิการชุมชน สราง

สนามกีฬาอเนกประสงค พระราชสิทธิญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม-

ราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสมหา
มงคลทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ
60 พรรษา ณ วัดเขาโบสถ ภายใต
โครงการ
อานตอ น.2

ปที่ 6 ฉบับที่ 120 ประจําวันที่ 1 เมษายน 2558

SSIสรางแหลงเรียนรูอ ตุ ฯเหล็ก
• เปดเยี่ยมชมโรงงานจัดหลักสูตรครอบคลุม
เอสเอสไอหนุนกลุม
วิสาหกิจทองมงคล
สงเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑลา งมือ
เอสเอสไอรวมพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนผลิตภัณฑ
นํา้ ยาลางมือกลุม ผูห ญิงกาวหนา
รักษาสิ่งแวดลอม ตําบลทอง
มงคล จํานวน 1,600 ชุด คิด
เปนมูลคารวมกวา 100,000
บาท โดยส ง ที ม ร ว มให คํ า
ปรึ ก ษา พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ
หวังขยายชองทางการตลาด
ประชาสัมพันธสินคาใหเปน
ที่ รู จั ก สร า งรายได ใ ห แ ก
ชุมชน ดวยการนํามาใชมอบ
เปนของที่ระลึกงานประชุม
ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป ข องเอสเอสไอ
นายสมบั ติ แก ว บุ ด ดา
ผูจ ดั การสวนชุมชนสัมพันธ บริษทั
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับ
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอไอ”
วา “เอสเอสไอไดตระหนักถึงความ
สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ทองถิ่น ชุมชนบางสะพาน ที่เปน
แหลงที่ตั้งของโรงงานเอสเอสไอ
ดังนั้นจึงไดมีนโยบายในการชวย
พัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ ไมวา
จะเปน
อานตอ น.4
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หลักสูตรการเยี่ยมชมที่มีอยูในปจจุบัน

สัดสวนการเยี่ยมชม
จําแนกตามหลักสูตร ป 2557 (รอยละ)

กลุม เอสเอสไอรวมสรางองคความรูก ารพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
เปดโรงงานเปนแหลงเรียนรูสําหรับกลุมผูมีสวนไดเสีย นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในทุกสาขาอาชีพ โดยจัดหลักสูตร
ตามความสนใจครอบคลุมรอบดาน ทัง้ การผลิตเหล็ก การจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โลจิสติกส การ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และหลักสูตรเฉพาะ
เรื่องตามความสนใจ
“หลั ก สู ต รป จ จุ บั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน
ผูจ ดั การทัว่ ไป สํานักประชาสัมพันธ ไดจัดเตรียมไวใหกับคณะตาง ๆ
และชุมชนสัมพันธ บมจ.สหวิริยา นั้ น ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให มี ค วาม
สตีลอินดัสตรี กลาววา “การให ทันสมัยอยูตลอดเวลา และกําลัง
ความรูกับคณะศึกษาดูงาน นับ อยูในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
เป น การส ง เสริ ม ส ง เสริ ม ความรู ใหม ๆ เพื่ อ ให ค รอบคลุ ม กลุ ม
ความเขาใจในอุตสาหกรรมเหล็ก เป า หมายมากยิ่ ง ขึ้ น และมี ก าร
อยางยั่งยืน เพราะ บมจ.สหวิริยา ใชระบบการติด ตอ ขอเขา ศึกษา
สตีลอินดัสตรี ถือไดวาเปนองคกร ดูงาน ผานทางอินเทอรเน็ต โดย
ที่ เ ป น ศู น ย ร วมของบุ ค ลากรที่ มี สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได
ความรูค วามสามารถในดานตาง ๆ ทันที ทั้งนี้เพื่อใหคณะศึกษาดูงาน
มากมาย โดยมีรางวัลตาง ๆ เปน สามารถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับ
สิ่ ง บ ง บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ ความเหมาะสมและความตองการ
องคกร และพรอมที่จะถายทอด ของคณะ ซึ่งจะทําใหการศึกษา
องคความรูเพื่อใหเปนประโยชน ดูงานในแตละครัง้ นัน้ เกิดประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติไดตอ ไป สูงสุดอีกดวย” นายผดุงศักดิก์ ลาว
นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน
ซึง่ สอดคลองกับนโยบายของบริษทั ฯ
ที่มุงเนนในการสรางผลตอบแทน ผู จั ด การส ว นศู น ย ข า วสารและ
ตอนรับ เอสเอสไอ อานตอ น.2
แกผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน”

SSI-ร.ร.มรสวบขยายผลธนาคารขยะ
จัดตลาดมือสองสงเสริมการใชใหม
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส

เอสเอสไอฅนเหล็กรักษโลก ผนึก
กําลังโรงเรียนบานมรสวบ ขยาย
ผลโครงการธนาคารขยะในสถาน
ศึกษา จัดกิจกรรมตลาดสินคามือ

สองในโครงการเปดบานวิชาการ
สงเสริมการนําสิ่งของเหลือใชมา
ประดิษฐ และนําสินคามือสองมา
จํ า หน า ย เพื่ อ เพิ่ ม รายได เสริ ม

ทักษะเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพคาขาย และการใชทรัพยากร
โลกอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให
เกิดประโยชนสูงสุด อานตอ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
แหล่งเรียนรู้
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เปิดเผยว่า โรงงานเอสเอสไอบางสะพานได้เปิด
ให้ นั กเรี ยนนั กศึ กษาและประชาชนทั่ว ไป เข้า
เยี่ยมชมกิจการของโรงงานมาโดยตลอด โดย
ปัจจุบัน มีผู้เข้าศึกษาดูงานสะสม ตั้งแต่ปี 2548
ถึง ปี 2558 จำานวนทั้งสิ้น 38,294 คน แบ่งเป็น
กลุ่มคณะบุคคลระดับสูงจากหน่วยงานราชการ
หรือเอกชน จำานวน 1,428 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.73
กลุ่มคณะลูกค้าSSI และบริษัทในเครือ จำานวน
3,632 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.48 กลุ่มคณะบุคคล
ของหน่วยงานราชการ หรือเอกชน คณะเจ้าหน้าที่
ทั่วไปของธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเหล็ก 5,948 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.53
และกลุ่มคณะนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป จำานวน 27,286 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.25
ทั้งนี้บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ได้ทำาการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสำ า หรั บ คณะบุ ค คลต่ า งๆ ที่ มี
ความประสงค์เข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ฯ เพือ่
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีจุดประสงค์
แตกต่างกัน โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการผลิต หลักสูตรการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตรการ
บริหารงานด้านบุคคล หลักสูตรการจัดการด้าน
บัญชี หลักสูตรการจัดการด้านโลจิสติกส์ และ
หลักสูตรการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยในปี 2557 มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 111
คณะ จำานวน 3,592 คน โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจ
มากทีส่ ดุ ได้แก่ หลักสูตรกระบวนการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 42 หลักสูตรการดำาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม คิดเป็นร้อยละ 28 หลักสูตร
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 17
หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คิดเป็นร้อยละ 8 หลักสูตรการจัดการด้าน
โลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 2 หลักสูตรการจัดการ
ด้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 2 และหลักสูตรการ
บริหารงานด้านบุคคล คิดเป็นร้อยละ 1 ตามลำาดับ
นางสาว ศุ ภ พิ ณี ปิ่ น ฟ้ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงการได้เข้าเยี่ยม
ชมโรงงานเอสเอสไอบางสะพานว่า “จากการที่

SSI อาสา
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25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดี พั น ดวงใจ
อาสา ครั้งที่ 123 โดยได้สนับสนุนแรงงาน
และเครื่องมือในการสร้างสนามกีฬาจำานวน
3 สนาม ประกอบด้ ว ย สนามกี ฬ าสนาม
ฟุ ต ซอล สนามวอลเลย์ บ อล และสนาม
เซปักตระกร้อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนบางสะพาน
และเป็ น สนามกี ฬ าอเนกประสงค์ ให้ กั บ
คนในชุมชนได้มาออกกำาลังกาย
ผู้ สื่ อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
รายงานว่า “บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้ร่วมกับวัดเขาโบสถ์
พระอารามหลวง พร้ อ มด้ ว ยคณะครู โ รงเรี ย น
บางสะพาน พนักงานเอสเอสไออาสา และชุมชน
ดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “25 ปี เอสเอสไอ
250 ความดี พันดวงใจอาสา” ครั้งที่ 123 ขึ้น โดย
ร่วมพัฒนาสวัสดิการชุมชนด้วยการสร้างสนาม
กีฬาอเนกประสงค์พระราชสิทธิญาณ จำานวน 3
สนาม ประกอบด้วย สนามกีฬาสนามฟุตซอล
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ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน และได้เลือกเยี่ยมชม
เกี่ยวกับรายละเอียดการดำาเนินงาน CSR ของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
ที่ผ่านมา พนักงานของบริษัททุกคนได้ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือในการ
ตอบคำาถามทุกๆข้อด้วยความเต็มใจ การตอบ
คำาถามไม่ได้ตอบเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
แต่เป็นการตอบคำาถามจากความเป็นจริงตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบันของบริษัท ทำาให้เห็นได้ว่าทุกๆ คน
มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการ
ทำางาน อีกทัง้ ยังสืบต่อเจตนารมณ์ของผูบ้ ริหารที่
เน้นดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริงค่ะ”
สนามวอลเลย์ บ อล และสนามเซปั ก ตระกร้ อ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 5
รอบ 60 พรรษา และใช้สำาหรับประกอบการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนบางสะพาน ใช้
เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์ให้กบั คนในชุมชนได้
มาออกกำาลังกาย
ว่าที่ร้อยตรี เสรี สุขกันตะ ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบางสะพาน ให้สมั ภาษณ์กบั ผูส้ อื่ ข่าวฅน
เหล็กว่า เนือ่ งจากทางโรงเรียนไม่มพี นื้ ทีใ่ นการจัด
ทำาสนามกีฬาเพื่อให้เด็กๆ นักเรียนได้ใช้งาน ต้อง
ไปขอใช้พนื้ ทีส่ นามจากทีอ่ นื่ ๆ ในการฝึกซ้อมกีฬา
ทางคณะครูได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับทางพระ
ราชสิทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ พระอาราม
หลวง ซึ่งท่านก็มีความเมตตาและเห็นดีด้วยที่จะ
จัดสร้างสนามกีฬาขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยสนาม
ฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อ
ภายในบริเวณวัดซึง่ มีพนื้ ทีก่ ว้างขวางและอยูใ่ กล้
กับโรงเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนและประชาชนทัว่ ไปได้
อ่านต่อ น.3
ใช้ประโยชน์กัน

รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี หัวหน้าสำานักงาน
สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กล่าวว่า “การเปิด
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กให้เป็นแหล่งเรียนรูน้ บั ว่า
เป็นประโยชน์อย่างมากแก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือแม้กระทั่งประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ทีไ่ ด้เข้ามาศึกษา เพราะจะทำาให้ได้รบั ความรู้
ประสบการณ์จริงจากคนทำางาน หน้างานนั้นๆ
พร้อมกับได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ความเข้าใจในเรือ่ ง
ต่างๆ เกีย่ วกับอุตสาหกรรมการดำาเนินงาน เป็นต้น
ทั้งนี้การเลือกมาศึกษาดูงานที่เอสเอสไอ เพราะ
เอสเอสไอมีหลักสูตรให้เราสามารถเรียนรูไ้ ด้หลาย

หลากตรงกับความต้องการของผูเ้ รียน และสามารถ
นำามาต่อยอดกับการเรียนการสอนได้ นับว่ามี
คุณค่าอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณเอสเอสไอที่ได้
เปิดโอกาสให้คณะได้เข้าศึกษาดูงานในวันนี้ค่ะ”
สำาหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานสามารถ
ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมหรือติดต่อได้ที่ Visit SSI
Group fan page หรืออีกช่องทางหนึ่งให้ติดต่อ
ศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 9 ม.7 ต.แม่รำาพึง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์
032-691403-20 ต่อ 5342 โทรสาร 032-691-416
ได้ทุกวันในเวลาทำาการ

X PPC เปิดท่าเทียบเรือ นำานักเรียนเยี่ยมชมเรือหลวงนราธิวาส

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด ร่วมกับกองทัพเรือ โดยนาวาโทพิพัฒน์ การจันดา ผู้บังคับการ
เรือหลวงนราธิวาส ได้ประสานขอความร่วมมือนำาเรือหลวงนราธิวาส เข้าจอดเทียบท่าเรือประจวบ
ณ ท่า A ระหว่างวันที่ 7 - 13 มีนาคม 2558 หลังปฏิบัติภารกิจออกลาดตระเวนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
ในโอกาสนี้ นาวาโทพิพัฒน์ การจันดา ผู้บังคับการเรือหลวงนราธิวาส ได้เปิดโอกาสให้
เด็กนักเรียนในพื้นที่อำาเภอบางสะพานได้เข้าชมเรือหลวงนราธิวาส เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาส
ได้เยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้จากสถานที่จริง และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าชม
โดยมีเรือเอกวีรศักดิ์ แก้วสว่าง ต้นหลเรือหลวงนราธิวาส เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายให้กับ
นักเรียนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบ้านดอนสำาราญ
และโรงเรียนบ้านดอนสูง จำานวนกว่า 128 คน เข้าเยี่ยมชมเรือหลวงนราธิวาส ณ ท่าเรือประจวบ
อำาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน 2558
“ผลสำาเร็จจากการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้ เกิด
จากความร่วมมือของเอสเอสไอ และโรงเรียนบ้าน
มรสวบ ที่ได้บ่มเพาะความรู้วิชาการต่าง ๆ จาก
การเรียนรู้ในชั้นเรียนของโรงเรียน และการจัด
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน อันได้แก่ การ
ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสำาเร็จ การลงมือ
ฝึกปฏิบัติจริงผ่านโครงการที่บริษัทฯสนับสนุน
อั น ได้ แ ก่ โ ครงการธนาคารขยะ และโครงการ
ยุ ว เกษตรอิ น ทรี ย์ ป ลู ก ผั ก ระบบไฮโดรโปนิ ก ส์
โดยมีทีมชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ ได้ถ่ายทอด
ทักษะธุรกิจให้กับน้องๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ เป็นพี่เลี้ยง และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
โรงเรียน” นายสมบัติกล่าว
นายทวีศกั ดิ์ แดงโร่
ผู้ อำ า นวยการโรงเรี ย น
บ้านมรสวบ เปิดเผยว่า
“กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรม
ทีต่ อ่ ยอดมาจากกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ
1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
ทวีศักดิ์ แดงโร่
เป็นการรวมสิง่ ทีน่ กั เรียน
ได้เรียนและได้ปฏิบตั จิ ากการเรียนตลอดทัง้ ปีการ
ศึกษา ได้ทาำ ธนาคารขยะ ได้ทาำ การปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์ ได้ทาำ การเลีย้ งไก่ ได้ทาำ นำา้ ยาล้างจาน ฯลฯ
ได้มาปฏิบตั จิ ริงและจำาหน่ายให้กบั ชุมชนเป็นการ
สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง และยังสามารถนำา
ความรูท้ ไี่ ด้กลับไปทำาทีบ่ า้ น รวมทัง้ เป็นแบบอย่าง

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงไปปฏิบัติ”
ด้าน พระบุญส่ง
สุจิตฺโต รองเจ้าอาวาส
วัดมรสวบ ได้ให้สมั ภาษณ์
กับผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า การจัด
ตลาดนัดของมือสองใน
วันนี้ อาตมาได้มโี อกาส
พระบุญส่ง สุจติ โฺ ต
เข้ามาร่วมสนับสนุนเด็กๆ
มาให้กำาลังใจโดยการซื้อของเด็กๆ เป็นปีที่ 3 แล้ว
ได้ช่วยเด็กๆ ซื้อของบ้าง แจกบ้าง เพื่อเป็นขวัญ
กำาลังใจเนื่องจากเด็กจะได้เอาทักษะเหล่านี้ไป
เป็ น แนวทางในการประกอบอาชี พ ค้ า ขายใน
อนาคต อีกทั้งการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ทำาให้
เด็กได้ใช้ทักษะทางปัญญาในด้านการคำานวณ
อีกด้วย ซึ่งในวันนี้ทางชุมชนก็ได้ให้ความสำาคัญ
ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยทาง
โรงเรียนบ้านมรสวบได้เห็นความสำาคัญของการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน วัด และ
โรงเรียน ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้เมื่อร่วมมือร่วมใจกันก็จะ
สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีความเจริญ
สืบต่อไป เจริญพร
ทัง้ นี้ นอกจากโครงการธนาคารขยะสำาหรับ
สถานศึกษาในขตบางสะพานแล้ว เอสเอสไอยัง
ได้เข้าไปสนับสนุนโครงการยุวเกษตรอินทรียป์ ลูก
พืชไร้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
และมีการดำาเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง

โดยการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทาง
ธุรกิจเบื้องต้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ
และมีประสบการณ์ในทำาการเกษตรอินทรียร์ ะบบ
ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ได้เรียนจากการ
ศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ให้นกั เรียน
จำานวน 349 คน มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค
ในโรงเรียนผ่านโครงการอาหารกลางวัน ส่วน
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ฯ จะมีรายได้เสริม โดย
นำาผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค นำามาจำาหน่าย
ให้ผปู้ กครอง และชุมชนเพือ่ เป็นรายได้ให้นกั เรียน
และโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย
เช่นเดียวกันกับ
เด็ ก ชายจั ก รภั ท ร
มี แ ก้ ว นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พูด
ถึงกิจกรรมนี้ว่า “วันนี้
ผ ม ไ ด้ เ อ า แ ผ่ น ซี ดี
การ์ตูนเก่ามาขายให้
จักรภัทร มีแก้ว
กับเพือ่ นๆ ในโครงการ
ตลาดนัดของมือสอง ของโรงเรียนครับ ซึ่งผมได้
เอามาขายต่อให้กับเพื่อนๆ แผ่นละ 10 บาทครับ
ผมชอบขายของครับเพราะว่าเงินที่ได้จากการ
ขาย ผมนำาเอาไปซื้อขนมมากินกับเพื่อนๆ การ
ขายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วครับ ของที่ผมเอามา
ขายนัน้ ก็เป็นของเก่าของทีบ่ า้ นครับ ครัง้ ต่อไปผม
ก็จะหาของมาขายอีกครับ สนุกดีได้เงินด้วยครับ”

ทั้ ง นี้ ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี เสรี กล่ า วว่ า โรงเรี ย น
บางสะพานมีนักเรียนอยู่ประมาณ 757 คน ทำาให้
ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาแห่งนี้
ได้ตลอด ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเตรียมความ
พร้อมโดยนักเรียนทีม่ ชี วั่ โมงเรียนในวิชาพละศึกษา
ภาคทฤษฏี จ ะจั ด ให้ เ รี ย นภายในโรงเรี ย น ส่ ว น
นั ก เรี ย นที่ มี ภ าคปฏิ บั ติ จ ะมี ก ารรั บ ส่ ง เด็ ก ไปยั ง

สนามกีฬาอเนกประสงค์พระราชสิทธิญาณ
จะไม่สาำ เร็จได้เลยถ้าไม่มพี ระราชสิทธิญาณทีท่ า่ น
เมตตาสนับสนุนทัง้ สถานทีแ่ ละการก่อสร้างทัง้ หมด
ให้กบั ทางโรงเรียน และต้องขอขอบคุณทีมงานของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)ที่ได้
ร่วมสนับสนุนด้านแรงงานและอุปกรณ์บางส่วน
ในการก่อสร้างสนาม ขอบคุณองค์การบริหารส่วน
ตำาบลแม่รำาพึง และบริษัทเอกชนในพื้นที่ให้การ
สนับสนุนด้านการก่อสร้าง สนามกีฬาฯ แห่งนี้ซึ่ง

ระยะเวลาเกือบ 3 สัปดาห์ เพื่อช่วยกันเทคอนกรีต
สร้างสนามกีฬาทีม่ พี นื้ ทีท่ งั้ หมด 1,410 ตารางเมตร
ซึ่งประกอบด้วย สนามฟุตซอลขนาด 1,050 ตาราง
เมตร สนามวอลเลย์บอล และสนามเซปักตระกร้อ
ขนาด 360 ตารางเมตร ส่วนการดำาเนินงานนั้น
เริ่มตั้งแต่การปรับระดับพื้นที่ให้มีความสมำ่าเสมอ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถเกรดดินขนาดใหญ่จาก
บริษัทเอกชนในพื้นที่เข้ามาปรับระดับของสนาม
ได้รับการสนับสนุนแรงกายจากพนักงานจิตอาสา

สนามโดยมีคณ
ุ ครูดแู ลนักเรียนไปทีส่ นาม นอกจาก
นี้เรายังเน้นเรื่องการส่งเสริมทางด้านการกีฬาให้
มากขึ้น ด้วยการรับคุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านการ
กีฬาเข้ามาสอนและฝึกซ้อมจัดเตรียมทีมฟุตซอล
วอลเลย์บอล และตะกร้อ เพื่อรองรับการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียน กีฬาระดับท้องถิ่น รวมถึงกีฬา
ระดับอำาเภออีกด้วย

เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหลายๆ ฝ่าย
ด้าน นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน ผู้จัดการ
ส่ ว นศู น ย์ ข่ า วสารและต้ อ นรั บ เอสเอสไอ ให้
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวฅนเหล็กว่า กิจกรรมนี้ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดี จากองค์กรภาครัฐและเอกชน
ในท้องถิ่น ผู้บริหาร พนักงานเอสเอสไออาสา และ
ชุมชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด

ของเอสเอสไอในช่วงที่มีการหยุดผลิตกว่า 100
คน และชุมชน ร่วมมือร่วมแรงกันเทคอนกรีตพื้น
เป็นผลทำาให้เราสามารถสร้างสนามกีฬาสำาเร็จได้
ตามวัตถุประสงค์ และทำาให้ประหยัดงบประมาณ
ค่าแรงงานได้กว่า 200,000 บาท
นายทนงศักดิ์ แข่งขัน ผู้จัดการฝ่ายซ่อม
บำารุง (ประธานคณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไอ

อาสา) พนักงานเจ้าของโครงการ กล่าวว่า เอสเอสไอ
เราเป็นองค์กรเอกชนทีป่ ระกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
เหล็ก มีความมุ่งมั่นที่จะทำางานอย่างเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมและเกือ้ หนุนชุมชนตลอดจนสร้างความ
พึ ง พอใจให้ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งยั่ ง ยื น และ
โครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลายๆ ด้าน
ที่เราสำานึกต่อบุญคุณของชุมชนและเป็นกิจกรรม
ที่เอสเอสไอได้แสดงถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินที่
พวกเราทำามาหากิน คณะอนุทำางานโครงการเอสเอสไออาสาได้กาำ หนดแนวทางการดำาเนินกิจกรรม
อาสาขึน้ มาอย่างเรียบง่าย โดยให้พนักงานเอสเอสไอ
ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่บางสะพานหรือพื้นที่ใกล้เคียง
ได้มโี อกาสนำาเสนอโครงการทีต่ รงต่อความต้องการ
ของชุมชน “สิ่งที่ให้ได้ตามสิ่งที่ต้องการ”
การร่วมสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พระราชสิทธิญาณ ครั้งนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งทีส่ ร้างขึน้
เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบางสะพานได้มี
สนามกีฬาใช้ในการเรียนวิชาพละศึกษาอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึง่ ภายในโรงเรียนมีพนื้ ทีจ่ ำากัด โดยได้รบั
ความกรุณาจากพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิญาณ
เจ้าคณะอำาเภอ เจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ พระอาราม
หลวงสนับสนุนวัสดุและพืน้ ทีใ่ นการก่อสร้างสนาม
แห่งนี้และพวกเราชาวเอสเอสไอกว่า 100 ชีวิต ได้
อุทศิ แรงงาน เครือ่ งมือและเครือ่ งจักร ในการปฏิบตั ิ
งานจนสำาเร็จตามเป้าประสงค์ เอสเอสไอมีความ
ปรารถนาที่จะสร้างโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนแบบนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง “เราสัญญาว่าเอสเอสไอ
จะเติบโตไปพร้อมกับความสุขของชุมชน”

ธนาคารขยะ
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นายสมบัติ แก้วบุดดา ผูจ้ ดั การส่วนชุมชน
สัมพันธ์ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า ตามที่เอสเอสไอร่วม
กับโรงเรียนบ้านมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน
จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553
ถึ ง ปั จ จุ บั น ในโครงการธนาคารขยะในสถาน
ศึกษานัน้ กิจการธนาคารขยะของโรงเรียนดังกล่าว
มีความก้าวหน้าไปมาก ปัจจุบันโครงการฯมีเงิน
ทุนหมุนเวียน จำานวน 3,919 บาท โครงการนี้ให้
ผลลั พ ธ์ ใ นทางที่ ดี แ ละมีประโยชน์ต่อนัก เรีย น
โรงเรียน และชุมชน เพราะในปัจจุบัน มีปริมาณ
ขยะเพิม่ มากขึน้ ทำาให้เกิดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ตามมา ดังนัน้ โครงการธนาคารขยะสำาหรับสถาน
ศึกษาในขตบางสะพาน จึงเป็นการสนับสนุนให้
นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของขยะ และนำาขยะมา
เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะนำามาใช้ในการเรียนได้
อีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการขยายผลต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการที่ตั้ง
ไว้ เอสเอสไอได้ร่วมมือกับโรงเรียนจัดโครงการ
เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ขึน้ เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้เรียนรูก้ ารทำาธุรกิจ จากการนำาผลผลิตจากการ
ปลูกผัก และการนำาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์
เพื่ อ จำ า หน่ า ยเป็ น การเพิ่ ม รายได้ อี ก ทางหนึ่ ง
ด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำาสินค้ามือสอง การทำา
ขนม การทำานำ้ายาล้างจาน ฯลฯ โดยจำาหน่ายให้
กับนักเรียนในโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และ
ประชาชนทั่วไปในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้
จับจ่ายซือ้ ผลผลิตต่าง ๆ ซึง่ นอกจากทำาให้นกั เรียน
และโรงเรี ย นมี ร ายได้ จ ากกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
เยาวชนรู้ จั ก การใช้ ท รั พ ยากรโลกอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้ว
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการ ที่
นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษาให้คนที่มา
ร่วมงานได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย
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ประจําวันที่ 1 เมษายน 2558

นายสมบัติกลาวเพิ่มเติมวา “กลุมผูหญิง เปลี่ยนการจัดซื้อของที่ระลึกในงานประชุมผูถือ
กาวหนารักษาสิ่งแวดลอมบานสายเพชร หมู 9 หุนสามัญประจําป จากการจัดซื้อกับผูคาทั่วไป
การพัฒนาเศรษฐกิจ กระตุนรายได และการจาง ตําบลทองมงคล เกิดขึ้นจากการรวมตัวของสตรี นอกพื้นที่มาจัดซื้อสินคาชุมชนบางสะพานแทน
งานในทองถิน่ รวมถึง การจัดซือ้ สินคาและบริการ
ภายในทองถิ่น โดยในป 2557 ที่ผานมา กลุมเอสเอสไอมีการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพาน
มูลคารวมกวา 216 ลานบาท ซึ่งไดสรางรายไดให
กับธุรกิจและชุมชน 293 ราย สินคาและบริการนี้
ประกอบไปดวยประเภท 1) สินคาทีผ่ ลิตไดในทอง
ถิน่ มูลคา 7,100,174 บาท 2) โครงการสงเสริมและ
พัฒนาสินคาใหผลิตไดในชุมชน มูลคา 1,316,157
บาท 3) สินคาทีช่ มุ ชนเปนตัวแทนจําหนาย มูลคา
35,473,159 บาท และ 4) บริการทีจ่ ดั หาจากชุมชน
มูลคา 172,737,585 บาท ทั้งนี้ คาดวาในป 2558
จะมีมลู คาการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนเพิ่มขึ้นเปน ภายในชุมชนที่ตองการมีอาชีพเสริม และใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน โดยการจัดทําผลิตภัณฑของ
220 ลานบาท
นายสมบัติเปดเผยวา หนึ่งในกระบวนการ กลุม ไดแก แชมพูสระผม สบูเ ปลือกมังคุด นํา้ ยา
สําคัญในการสงเสริมการจัดซือ้ สินคาชุมชนใหได ลางจาน นํา้ ยาซักผา นํา้ ยาลางรถ นํา้ ยาลางหอง
เปาหมายนั้น คือ เราตองเขาไปมีสวนรวมชวยสง นํ้า ซึ่งสมาชิกในกลุมมีการแบงบทบาทหนาที่ใน
เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของ การทํากิจกรรมกลุมอยางชัดเจน เชน ฝายผลิต
ตลาด โดยการเขาไปแนะนําใหคําปรึกษาอยาง ฝายการตลาด ฝายจัดหาวัตถุดิบ ฝายจัดซื้อจัด
ใกลชิด โดยลาสุดเอสเอสไอไดเขาไปสนับสนุน จาง จากการดําเนินกิจกรรมที่ผานมา กลุมให
การจัดซื้อนํ้ายาลางมือจํานวน 1,600 ชุด คิดเปน ความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม
มูลคารวมกวา 100,000 บาท จากกลุมผูหญิง มาอยางตอเนื่อง และไดรับการยอมรับจากผูใช
กาวหนารักษาสิ่งแวดลอม บานสายเพชร หมู 9 ผลิตภัณฑของกลุมมาจนถึงปจจุบัน แตกลุม
ตําบลทองมงคล โดยไดสงทีมชุมชนสัมพันธเอส- ยังประสบปญหาดานการตลาด เหมือนกับกลุม
เอสไอเขาไปใหการปรึกษาเขามาชวยสงเสริมดาน ผลิตภัณฑชุมชนทั่ว ๆ ไป ลูกคาสวนใหญเปน
บรรจุภัณฑ โดยผลิตภัณฑที่จัดซื้อนั้นเอสเอสไอ คนในพื้นที่ ไมสามารถที่ขยายตลาดไปยังพื้นที่
แลวรวมระยะเวลา 4 ปแลว เพื่อสรางรายไดเพิ่ม
จะนําไปมอบใหแกผถู อื หุน ของบริษทั ในงานประชุม อื่นได อันเนื่องมาจากกลุมมีขอจํากัดอยูหลาย
ผูถือหุนสามัญประจําป วันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ ประการ เอสเอสไอจึ ง ได ส ง ที ม ชุ ม ชนสั ม พั น ธ ใหแกชุมชนของเราโดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
จะถึงนี้ เพือ่ ชวยประชาสัมพันธสนิ คาใหเปนทีร่ จู กั เอสเอสไอเขาไปใหการปรึกษาปรับปรุงดานบรรจุ จัดซื้อสินคาประเภทตางๆ นํามาจัดทํา นอกจาก
อยางแพรหลายมาขึน้ และเพิม่ ชองทางการตลาด ภัณฑ พรอมกับสนับสนุนดานการตลาด โดย นี้ บริษัทยังสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม
ซึ่งอาจชวยสงผลตอยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของ รับจัดซื้อผลิตภัณฑของกลุมไปประชาสัมพันธ รายไดของกลุมผูผลิตสินคาชุมชนในพื้นที่อําเภอ
ใหกับผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ เราไดมีการปรับ บางสะพาน จัดโครงการสินคาชุมชนเคลื่อนที่
กลุมผูหญิงกาวหนารักษาสิ่งแวดลอม
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X TCR มอบเกียรติบัตรพนักงาน บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม “Good attendance Award and Award for 15 Year of Service in Year 2014” มอบ
เกียรติบัตรแกพนักงานอายุงานครบ 15 ป และพนักงานมาทํางานสมํ่าเสมอ ประจําป 2557 ขึ้น
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก นายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการใหญสายการผลิต
และนายโกศล พรหมชุติมา ผูจัดการฝายอาวุโสควบคุมคุณภาพ ใหเกียรติเปนประธาน
มอบเกียรติบตั ร โดยในปนมี้ พี นักงานอายุงานครบ 15 ป จํานวน 49 คน และพนักงานทีม่ าทํางาน
สมํ่าเสมอ จํานวน 21 คน ตามนโยบายของ TCRSS สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ในการทํางานเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงานทั่วไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดชึ้น ณ หอง
ประชุม ออดิทอเรียม ที่โรงงานบางสะพาน

นําสินคาชุมชนทีเ่ ปนสินคา OTOP คุณภาพดีราคา
ถูกจากกลุมอาชีพแมบานตําบลตางๆในพื้นที่
อําเภอบางสะพานมาจําหนายในบริเวณบริษัท
เพื่อใหผลิตภัณฑชุมชนของอําเภอบางสะพาน
เปนที่รูจักแพรหลายและเพิ่มรายไดใหแกกลุมผู
ผลิตสินคาในอําเภอบางสะพาน
นายสมบัติ กลาววา ในฐานะตัวแทนจาก
ภาคเอกชน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) ขอสนับสนุนโครงการสินคาชุมชนใน
ระยะยาว เพื่อพัฒนาใหทุกชุมชนซึ่งเปนรากฐาน
ของประเทศไทยสามารถโตไดอยางยั่งยืน พรอม
ยืนเคียงขางชุมชน รวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
อ.บางสะพานใหกาวหนาไปดวยกัน
นางนฤมล เต็มองคหลา ประธานกลุม
ผู ห ญิ ง ก า วหน า รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม กล า วว า
ตองขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) ที่ไดใหการสนับสนุนในการซื้อ
ผลิตภัณฑของกลุมเพื่อนําไปใช และเผยแพร
ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ไดใชผลิตภัณฑของ
กลุมเรา ซึ่งการที่บริษัทฯ เขามาชวยเหลือ ใน
ครั้งนี้เปนครั้งที่สองแลว ผลกําไรจากการขาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ว นหนึ่ ง นํ า ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
สถานที่ และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของกลุม
อีกสวนหนึ่งทางกลุมก็ไดแบงปนใหกับสมาชิก
ที่เขารวมดําเนินกิจกรรม การที่บริษัทฯ ไดให
ความสนใจใส ใ จกั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมกลุ ม
ของชุมชนเปนการแสดงถึงการรับผิดชอบทาง
สังคม อีกทั้งยังใหความรวมมือในการอนุรักษสิ่ง
แวดลอมในทางออมอีกดวย เพราะวาผลิตภัณฑ
ของเราส ว นใหญ นั้ น ได ม าจากธรรมชาติ ที่ ไ ม
ทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งทางกลุมหวังวาบริษัทฯ
จะไมทอดทิง้ เราและชวยสนับสนุนสงเสริมสินคา
ของเราตอไป

X ทาเรือประจวบ รวมแสดงความยินดีวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑

นายมานพ เหลืองไพโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการทาเรือ บริษัท
ทาเรือประจวบ จํากัด เขาแสดงความยินดีแกพลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผูบัญชาการ ทัพเรือ
ภาคที่ ๑ และผูอ าํ นวยการศูนยไทยอาสาปองกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เนือ่ งในโอกาส
วันคลายวันสถาปนาครบรอบปที่ ๒๓ แหงการกอตั้งหนวย ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑
ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษวานิช ,
นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวฒ
ั น , นายวชิรศักดิ์ นิสากรเสน , นางสาวดิสยากุล แซองึ้ , นางสาวเคลือวัลย ชางเผือก , นางสาวรวิสรา เดชนาค , นางพรชืน่ ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ปที่ 6 ฉบับที่ 120 ประจําวันที่ 1 เมษายน 2558

กลุม จัดซือ้ -จัดจาง เครือสหวิรยิ าตัง้ เปา220ลานบ.
อุดหนุนสินคาและบริการจากพีน่ อ งชาวบางสะพาน
บริษัทในเครือสหวิริยา ในนาม
คณะทํางานจัดซื้อ-จัดจาง เครือ
สหวิรยิ า จัดประชุมสัมมนาผูข าย
กลุม บริษทั สหวิรยิ า ประจําป 2558
ตั้ ง เป า หมายการจั ด ซื้ อ สิ น ค า
และบริ ก ารใน อ.บางสะพาน
220 ลานบาท ใหสอดคลองกับ
เปาหมายการผลิตเหล็กโรงงาน
ต า งๆ กระจายยอดการจั ด ซื้ อ
สินคาและบริการไปยัง 4 กลุม
สินคา กําหนดเปาหมายพัฒนา
ผูข าย/ผูใ หบริการ เพือ่ ขับเคลือ่ น
ใหบรรลุเปาที่ตั้งไว
เมือ่ กลางเดือนมีนาคมทีผ่ า นมา
ไดมกี ารจัดงานประชุมสัมมนาผูข าย
กลุม บริษทั สหวิรยิ าขึน้ ภายใตการขับ
เคลือ่ นของคณะทํางานจัดซือ้ -จัดจาง
เครือสหวิริยา
:อานตอหนา 2

ฉบับนี้แนะนํา
ความรูเกี่ยวกับ

การตั้งพาสเวิรด
หรือ รหัสผาน

25 รหัสผาน
ยอดแย

ที่ไมควรนํามาตั้งรหัสผาน

คอลัพมิเนศษ
: อานตอหนา 4

อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิรยิ า กับงาน CSR บริษทั ในเครือสหวิรยิ า สนับสนุน
ทองเทีย่ วประจวบคีรขี นั ธ
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรและชุมชน งาน
มหัศจรรยเมืองสามอาว และงานกาชาด ประจําป 2558
หากจะพูดถึงกลุม ธุรกิจเหล็ก แถวหนาของประเทศไทย ทุกคนคงคุน เคยกับ “เครือสหวิรยิ า” เปนอยางดี ที่
ไดเติบโตในอุตสาหกรรมเหล็กเขาสูปที่ 60 ในป 2558 นี้ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเหล็กของคนไทยโดยแทจริง
ถือกําเนิดจากความมุงมั่น และวิสัยทัศนที่กวางไกลของ 2 พี่นองตระกูลวิริยประไพกิจ คือ ดร.ประภา และ
นายวิทย วิริยประไพกิจ ที่นําพาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยสูระดับสากลไดอยางนาภาคภูมิใจ
อุตสาหกรรมเหล็ก จ.ฉะเชิ ง เทรา อ.พระเครือสหวิริยา มีบริษัท ประแดง จ.สมุทรปราการ
ผลิตเหล็กและธุรกิจใน และ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เครือกวา 20 บริษทั ดูแล ซึ่งสิ่งสําคัญนอกเหนือ
พนักงานกวา 5,000 คน การบริ ห ารธุ ร กิ จ เหล็ ก
โดยมีสํานักงานที่ตั้งทั้ง อยางมืออาชีพแลว ดาน
กรุงเทพฯ อ.บางสะพาน ความรับผิดชอบตอสังคม
จ.ประจวบฯ อ.บางปะกง
:อานตอหนา 3

สองรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (SOCIAL ENTERPRISE)
ประเทศเพือ่ นบาน : รูปแบบการลงทุน และกรณีศกึ ษาทีน่ า สนใจ

: อานตอหนา 4
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รับรางวัล

●

สนับสนุนงบประมาณ

พนักงาน บจก.บี.เอส.เมทัล รับรางวัลสตรีดีเดน
จ. ประจวบฯ

น.3

เครือสหวิริยาสนับสนุนงบประมาณและ
รวมกิจกรรมวัน อสม. อ.บางสะพาน

น.4
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน 2558
อ.บางสะพาน โดยปี 2557 ที่ผ่านมามีการจัดซื้อ
สินค้าและบริการถึง 172 ล้านบาท (ตัง้ เป้าไว้ที่ 170
ล้านบาท) ส่วนปีนี้ขึ้นมาที่ 220 ล้านบาท”

ต่อจากหน้า 1

ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก
สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบฯ โดยการประชุม
สัมมนาครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากกลุม่ ผูค้ า้ ขาย
สินค้าและบริการต่างให้กับเครือสหวิริยาทั้งใน
ส่วนกลาง และ อ.บางสะพาน มาร่วมกิจกรรม
เพื่อพูดคุยถึงเป้าหมายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และตรงความต้องการของผู้ซื้อ
และผู้ขาย ซึ่งสาระสำาคัญของการประชุมฯ นี้
หลักๆ คือ การรับทราบยอดมูลค่าการซื้อขาย
ประจำ า ปี 2558 สำ า หรั บ กลุ่ ม ผู้ ข ายทั่ ว ไป กลุ่ ม
ผูข้ ายชุมชนบางสะพาน และเป้าหมายการพัฒนา
ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี
พร้ อ มกั บ มี กิ จ กรรมคาราวานสิ น ค้ า ชุ ม ชนไป
ร่วมออกร้านในงานสัมมนา ช่วยสร้างสีสันและ
อุดหนุนสินค้าพี่น้องชาวบางสะพาน

- มีการขึ้นทะเบียนผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ทาง
ออนไลน์ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพองค์
รวม

“พร้อมกับร่วมกันตั้งมาตรฐานการทำางาน 4. พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้วัสดุ
ยงยุทธ มลิทอง
ด้วยกัน คือเป้าหมายการพัฒนาผู้ขาย ผ่านข้อ อะไหล่ และอุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ผู้จัดการทั่วไป
กำาหนด 5 ข้อคือ
5. จัดหาวัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่
สำานักจัดซื้อกลุ่ม SSI
1. ลดระยะเวลาในการจัดหาและการส่งมอบ จะมีผลต่อการลดต้นทุนการผลิต
ในฐานะผู้บริหารในคณะทำางานฯ ให้ อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
“ทีผ่ า่ นมาทัง้ การจัดซือ้ และการพัฒนากลุม่
รายละเอียดว่า “ในทุกๆ ปี เราจัดให้มีการประชุม
- โดยผ่านการวางแผนจัดทำา stock เป็นต้น
ผู้ขาย ต่างได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนั้น
สัมมนาผู้ขายฯ เป็นประจำา เพื่อเป็นช่องทางใน
2.
จั
ด
ซื
อ
้
จั
ด
หาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ใ
นโครงการจั
ด
ซื
อ
้
ที
เ
่
ป็
น
เป้าหมายที่ 220 ล้านบาท รับรองว่าต้องไปถึง
การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
มิ
ต
รกั
บ
สิ
่
ง
แวดล้
อ
ม
อย่างแน่นอน ต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมที่สนับสนุน
สร้างแนวคิด ความต้องการให้ตรงกันระหว่างกลุม่
มี
ก
ารกำ
า
หนดรายการผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
แ
ละบริ
ก
าร
เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เช่น กิจกรรมสินค้า
ผู้ซื้อบริษัทในเครือสหวิริยา กับกลุ่มผู้ขายสินค้า
ที
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
การรั
บ
รอง
Green
Product
Label
และ
ชุ ม ชนเคลื่ อ นที่ โดยจั ด คาราวานสิ น ค้ า ชุ ม ชน
และบริการทั้งในส่วนกลางและ อ.บางสะพาน
การประหยั
ด
พลั
ง
งาน
โดยหลั ก ๆ คื อ การบอกเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง
เข้ า ไปเปิ ด ร้ า นที่ บมจ.สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
รายละเอียดจากการประชุมครัง้ นีค้ อื ตัง้ เป้ามูลค่า 3. เพิม่ จำานวนผูข้ ายและผูใ้ ห้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย เป็นประจำาทุก
การซื้อในกลุ่มผู้ขายทั่วไปและกลุ่มผู้ขายในพื้นที่ และมีความน่าเชือ่ ถือและสามารถลดค่าใช้จา่ ยได้ สิ้ น เดื อ น รวมถึ ง สั ญ จรนอกสถานที่ เ ช่ น ในวั น
สัมมนานี้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็มาร่วมสร้างสีสัน
ยอดจัดซื้อสินค้าและบริการ 220 ล้านบาท ที่เครือสหวิริยาร่วมอุดหนุนหมุนเวียนในอำาเภอบางสะพาน
และผู้ร่วมสัมมนาก็อุดหนุนเป็นอย่างดี สุดท้าย
ประเภทสินค้า
เป้าหมาย
ที่คณะทำางานจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือสหวิริยา หวัง
ไว้คอื การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิน่ ให้
สินค้าที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เช่น ถุงมือผ้า เครื่องแบบพนักงาน เศษผ้าทำาความสะอาด ปุ๋ยหมักฯลฯ
10 ล้านบาท
พี่น้องบางสะพานมีอาชีพ ซึ่งบางครอบครัวลูก
1.5 ล้านบาท
สินค้าทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาให้ผลิตได้ในชุมชน เช่น นำา้ ยาล้างจาน ไม้กวาดทางมะพร้าว ผ้ารองม้วนเหล็ก นำา้ ยาล้างห้องนำา้ ฯลฯ
หลานเข้ามาทำางานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเครือ
แล้ว ในครอบครัวยังสามารถสร้างกลุม่ อาชีพเพือ่
64 ล้านบาท
สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำาหน่าย เช่น อุปกรณ์สำานักงาน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ
สร้างรายได้ครอบครัวอีกทางหนึง่ ด้วย” นายยงยุทธ
144.50 ล้านบาท
บริการจัดหาจากชุมชน เช่น ซ่อมเครื่องจักร ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ แพทย์ พยาบาล งานพิมพ์ งานป้าย ฯลฯ
กล่าว

สนับสนุนงาน
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นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินสนับสนุนการ
จัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์
เมืองสามอ่าว และงานกาชาด” ประจำาปี 2558
จำ า นวน 200,000 บาท โดย นายณรงค์ พ งศ์
โพธิสมบัติ ทีป่ รึกษาเครือสหวิรยิ า ในฐานะผูแ้ ทน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ประกอบไปด้วย
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
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บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บไทย จำ า กั ด บริ ษั ท
บางสะพานบาร์มลิ จำากัด (มหาชน) บริษทั บี.เอส.
เมทัล จำากัด บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำากัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด บริษัท ไลน์
ทรานสปอร์ต จำากัด บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง
จำากัด และบริษทั สหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิง้ ส์
จำากัด เพือ่ นำาไปใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
และส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ เวทีบริเวณสวนเฉลิม
พระเกี ย รติ ช ายทะเล หน้ า ศาลากลางจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์

พ ร้ อ ม กั น นี้ ใ น
ส่วนการสนับสนุนผ่าน
อำาเภอบางสะพานนั้น
นายวิชติ กงภูเวช ผูบ้ ริหาร
เครือสหวิรยิ า เป็นผูแ้ ทน
ม อ บ เ งิ น ส นั บ ส นุ น
จำานวน 100,000 บาท
ให้กับ ร.ร.บางสะพาน
วิ ท ย า เ พื่ อ เ ป็ น ง บ
ประมาณในการแสดง
แสง สี เสี ย ง ในงาน
กาชาดฯ เช่นกัน

3/30/2558 BE 23:15

ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน 2558

อุตสาหกรรมเหล็ก
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ชุมชนนั้น เครือสหวิริยา มีการดำาเนินงานด้านนี้มา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะในพื้ น ที่ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเหล็กชนิด
ต่างๆ สู่ตลาดในไทยและตลาดโลก

“ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาองค์ ก ร และ
ชุมชนไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

นางศศิ ธ ร พิ ริ ย กิ จ ผู้ จั ด การทั่ ว ไป บริ ษั ท
บางสะพานสัมพันธ์ จำากัด ในเครือสหวิริยา ซึ่งเป็น
หน่วยงานศูนย์กลางขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านต่างๆ
สูช่ มุ ชน ให้ภาพรวมของกิจกรรมความรับผิดชอบด้าน

เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เครือสหวิริยาดำาเนิน
งานมาตลอดในระยะเวลามากกว่า 20 ปีว่า
“เริ่ ม แรกที่ เ ครื อ สหวิ ริ ย าไปตั้ ง โรงงานที่
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นั้น เราได้มีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมมาโดย
ตลอด โดยได้ดำาเนินการตามนโยบายคณะกรรมการ
เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เครือ
สหวิริยา และมีคณะทำางานบางสะพานสัมพันธ์ และ
คณะทำางานย่อยๆ ที่ดูแลแต่ละด้านในพื้นที่ ซึ่งเป็น
นโยบายสำาคัญทีไ่ ด้รบั จากผูบ้ ริหารองค์กรว่า ต้องขับ
เคลือ่ นการทำาธุรกิจร่วมด้วยไปกับการดูแลชุมชน เพือ่
สร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียกได้ว่า เครือ
สหวิริยาดูแลในทุกภาคส่วน ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม การศึกษา ตัวอย่างเช่น
l

เศรษฐกิจ :

สังคม :

- สภาผู้นำาชุมชน 18 สภา เป็นเวทีที่ชุมชนสร้าง
ความเข้มแข็งผ่านการจัดการตนเอง ระดมทรัพยากร
วงเงินพัฒนาปีละมากกว่า 30 ล้านบาท เน้นงานพัฒนา
เศรษฐกิจ กลุ่ม เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ ส่งเสริมสิง่ แวดล้อม สุขภาวะในชุมชน ฯลฯ
- ร่วมกับบริษทั ในกล่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผ่านต่างๆ อาทิ กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนต่างๆ
ในอำาเภอบางสะพาน ชั้นประถม มัธยม ปริญญาตรี
อย่างต่อเนือ่ ง โครงการครูสร้างเด็ก เหล็กสร้างครู โดย
สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อมาต่อยอดให้กับเด็กนักเรียน ฯลฯ
ั นธรรมท้องถิน่
- กิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีวฒ

ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง กลุ่ ม อาชี พ ต่ า งๆ เช่ น งาน
กาชาดจังหวัดฯ สนับสนุนกลุ่มประมง กลุ่ม อสม.
กลุม่ ผูพ้ กิ าร/ผูส้ งู อายุ งานทอดกฐินประจำาป มอบเงิน
สนับสนุนกิจกรรมมัสยิด อ.บางสะพาน ฯลฯ
l

สิ่งแวดล้อม :

ด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ชุ ม ชน ต่ อ เนื่ อ ง 4
ปี บจก.เหล็ ก แผ่ น
เคลือบไทย รับรางวัล
Zero Accident Award
Gold Level จากกรม
สวั ดิ ก ารคุ้ ม ครอง
แรงงาน ในฐานะที่
ครบ 5.6 ล้านชั่วโมง
การทำ า งานไม่ เ กิ ด
อุบตั เิ หตุ เป็นต้น และ
อีกหลายๆ รางวัล ที่
สามารถสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งสำาคัญในมุมมองของ
ผูบ้ ริหาร คือ ฟันเฟืองในองค์กร ได้แก่พนักงานจะต้อง
มีแนวคิดภายใต้ร่มของเครือสหวิริยา ว่า จะดำาเนิน
ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
รวมถึงช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดก็เพื่อการ
พัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
“การก้าวเดินไปของอุตสาหกรรมเหล็กเครือ
สหวิ ริ ย า จะควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า ง 3 มิ ติ ที่ สำ า คั ญ
คือ มิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศและท้ อ งถิ่ น ให้ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และมีคุณภาพ มิติด้านสังคม คือ พัฒนามุ่งให้คน
และสั ง คม (ท้ อ งถิ่ น ) มี คุ ณ ภาพ มี ค วามมั่ น คงใน
การดำาเนินชีวิต มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน และ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม คือ การบริหารจัดการ ดูแลสิ่ง
แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
เกิดความสมดุล สร้างการมีส่วนร่วมด้านการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

- ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ
นำ้า ฯลฯ ร่วมกับชุมชน
- เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้อาำ เภอบางสะพาน และพืน้ ที่
อื่นๆ ทุกปี ผ่านชุมชน พนักงานที่เป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมงานด้านการบริหารและส่งเสริม
สิง่ แวดล้อม ทีม่ บี ทบาทในการเป็นศูนย์กลางประสาน
กิจกรรม ข้อมูลด้านกำากับดูแลสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โรงงานในเครือ กับชุมชน
- โครงการแบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับ
เยาวชน ชุมชน อาทิ เยาวชนกับการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในโรงงาน กิจกรรมตรวจหาดัชนี้ชี้วัดคุณภาพ
อากาศ อ.บางสะพาน
- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น สร้างฝาย
ชะลอนำ้า ปล่อยพันธ์ป-ู ปลา เก็บขยะชายหาด เป็นต้น
“บริษัทในเครือสหวิริยา ต้องการตอกยำ้าความ “ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนผ่าน CSR จาก
เป็นอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน ภายใน สู่ภายนอก”
สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการยอมรับ
ผู้จัดการทั่วไป บจก.บางสะพานสัมพันธ์ กล่าว
จากภาครัฐ และหน่วยงานอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง การันตี
เพิ
่
ม
เติ
มว่า “ตัวชี้วัดดัชนีความสุขของคนในชุมชน
โดยรางวัลต่างๆ ตัวอย่างเช่น บมจ.สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ ส่ ว นหนึ่ ง สามารถวั ด ได้ จ ากความสุ ข ของพี่ น้ อ ง
ปลอดภัย บจก.บี.เอส.เมทัล รับรางวัล CSR-DIW พนักงานในเครือ เนื่องจากว่าพนักงานในเครือ

สหวิ ริ ย า อ.บางสะพาน ก็ เ ป็ น สมาชิ ก ของชุ ม ชน
การตระหนักในการเป็นอุตสาหกรรมที่ดี ก่อให้เกิด
หลายปัจจัย หลายกิจกรรมในองค์กร ดังนั้นบริษัทจึง
สร้างวิถีแห่งการ “สร้าง และให้” อยู่ในกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร และพร้อมที่จะสานต่อไปสู่
ภายนอก อาทิ การสร้าง CSR ในสายงานการผลิต
เหล็ก พนักงานคิดค้นกิจกรรมช่วยลดการใช้พลังงาน/
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการลดมลภาวะ
ต่างๆ ในกระบวนการผลิต เป็นต้น”
“ปัจจุบันนี้มีการดำาเนินนโยบาย “สร้างและ
ให้” กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก และ
ร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัย อาทิ
โครงการให้กลุ่มแม่บ้านรวมตัวเพื่อผลิตถุงมือ ผ้า
เช็ดเครื่องจักรส่งให้แต่ละโรงงานในเครือสหวิริยา
โครงการสนับสนุนให้ชุมชนตัดชุดพนักงาน เพื่อให้
เกิดการสร้างอาชีพส่งเสริมรายได้ การริเริ่มร่วมกัน
ระหว่างชุมชน พนักงานในพืน้ ที่ และเครือสหวิรยิ า ใน
การสร้างธนาคารชุมชน เพื่อให้ชุมชนสร้างนิสัยการ
ออม กิจกรรมจิตอาสา ทำาความดีให้กบั ชุมชน เป็นต้น
และล่าสุดกลุ่มเครือข่าย 11 บริษัทในเครือ ได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรม CSR School เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ขยาย
ผล ยกระดับงานพัฒนา และความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสังคม ไปในทิศทางแห่งการพัฒนาอย่างไม่
หยุดนิ่ง”

X

- การรับคนพืน้ ทีเ่ ข้าทำางาน โดยปัจจุบนั พนักงาน
บริษัทในเครือสหวิริยา อ.บางสะพานกว่า 2,900 คน
เป็นคนพื้นที่จังหวัดประจวบฯ กว่า 2,300 คน ซึ่งเป็น
คนบางสะพานถึง 1,700 คน
- สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและส่งเสริมการออม
ในพื้นที่ เช่น การผลักดันจัดตั้งธนาคารชุมชน 18 แห่ง
กองทุนหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท
- งานจัดซื้อ-จัดจ้าง และสินค้าจากกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ
- ภาษีจา่ ยสะสม จ.ประจวบฯ กว่า 5,600 ล้านบาท
(ปี 48-56)

l

พนักงาน บจก.บี.เอส.เมทัล
รับรางวัลสตรีดเี ด่น จ.ประจวบฯ

นายปราโมทย์ สำาเภาเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบฯ ให้เกียรติมอบรางวัลสตรีผู้ปฎิบัติการ
ดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น แก่
นางดวงเพ็ญ กาญจนพานิชย์ และนางปุญชรัสมิ์
อรุณคีรีวงศ์ พนักงานบริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด
เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำาปี 2558 จัดโดย
สำานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จ.ประจวบฯ
จัดขึน้ ณ โรงแรมรอยัลพาวิลเลีย่ น หัวหิน จ.ประจวบฯ
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 เมษายน 2558

สองรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (SOCIAL ENTERPRISE)
ประเทศเพือ่ นบาน : รูปแบบการลงทุน และกรณีศกึ ษาทีน่ า สนใจ

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งตนโดยมี Playtao : ที่มาของกิจการเพลยทาวเกิดจากการที่ประเทศ
วัตถุประสงคเพื่อแกปญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดลอมเปน
หลัก ดังนั้นเปาหมาย ‘ใหญ’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธทางสังคมที่
ดีขึ้น ซึ่งสามารถเดินทางไปพรอมๆ กับการดําเนินธุรกิจ โดย
ทั่วไปมักจะใชคําวา “กิจการเพื่อสังคม” เปนอีกมิติหนึ่งของ
ภาคธุรกิจที่สรางประโยชนใหสังคม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
วั น นี้ ที ม ข า วฅนเหล็ ก ขอนํ า
เสนอ รูปแบบการลงทุนเพื่อ
สังคม กรณีศึกษาที่นาสนใจ
ในฮองกง โดยจากวารสาร SD
Focus ของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย เผยแพร
ข อ มู ล จากนายฟรานซิ ส ไง
ผูก อ ตัง้ และประธานเจาหนาที่
บริหาร Social Ventures Hong Kong
(SVHK) จากประเทศฮองกง มา
เลาและยกตัวอยางการลงทุน
เพื่อสังคมใหฟง

ฮองกงประสบปญหาเด็กจํานวนมากไมมีโอกาสไดเรียนตอ
ในระดับมหาวิทยาลัย เพลยทาวจึงเปนกิจการที่บูรณาการ
การเรียนการสอนใหกับเด็กๆ หลังจากเลิกเรียน ดวยการ
จัดหาติวเตอรที่เปนอาสาสมัครมาสอนหนังสือใหกับเด็กๆ
หลั ง เลิ ก เรี ย นในวั น จั น ทร - ศุ ก ร และเก็ บ ค า เล า เรี ย นจาก
ผูปกครองที่ยินดีจายในราคา
ถู ก เพื่ อ นํ า ไปจ า ยเป น ค า
ตอบแทนใหกับติวเตอร แต
หากผูปกครองรายใดไมมีเงิน
จาย ทางโครงการ (SVHK) ใน
ขณะเดียวกันกิจการนี้ก็ไดรับ
การสนับสนุนจากภาคธุรกิจ
ให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในกิ จ กรรม
CSR ขององค ก ร กิ จ การ
เพลยทาวดังกลาว สามารถ
ช ว ยเหลื อ เด็ ก ให มี โ อกาส
ศึ ก ษาต อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มากขึ้ น ป จ จุ บั น ประเทศ
ฮองกงมีกจิ การเพลยทาวทัง้ หมด 8 แหง โดยมีจาํ นวนนักเรียน
Diamond Cab : ไดมอนดแค็ป เปนกิจการเพื่อสังคมที่ ประมาณ 500 คน
มุง ชวยเหลือผูพ กิ าร โดยเริม่ ตนจากการทําวิจยั เกีย่ วกับปญหา
่ สังคมในประเทศไทย
ของผูพิการจํานวน 60,000 คนในประเทศฮองกง ผลการวิจัย สวนตัวอยางการลงทุนเพือ
พบวา ผูพิการมักจะประสบปญหาในการเดินทาง จึงเกิด ไดแก
ความคิดริเริ่มวา ควรทําธุรกิจรถแทกซี่สําหรับผูพิการโดย มูลนิธยิ วุ พัฒน : กอตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหทนุ การศึกษากับเด็กยากจน
เฉพาะ ดวยการรวมทุนกับเจาของกิจการแทกซี่รายใหญใน เด็กดอยโอกาสไดเรียนหนังสือ นอกจากผูกอตั้งแลวยังมีภาค
ฮองกง และจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในการทําธุรกิจ เอกชนรวมใหการสนับสนุนเงินทุน และสงทีมงานเขาไปรวม
รถแทกซี่ จนกระทัง่ กิจการดังกลาวสามารถดําเนินอยูไ ดอยาง บริหารจัดการมูลนิธิดวย ปจจุบันมีเด็กที่เรียนจบดวยทุนการ
ศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒนมากกวา 4,000 คน
ยั่งยืนจนถึงปจจุบัน

คอลัมพิเนศษ

ในปจจุบนั มีขา วสารเกีย่ วกับโลกไซเบอรออก
มาใหไดศึกษากันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับการแฮกขอมูล หรือมีการรณรงคให
ตั้งพาสเวิรด หรือรหัสผานยากๆ ในการเขา
ใชในแตละโปรแกรม เพื่อที่จะไดเพิ่มความ
ปลอดภัย แตผูคนก็ยังใหความสนใจนอย
กับเรื่องนี้อยู ซึ่งก็ยังคงมีการตั้งพาสเวิรดที่
สามารถคาดเดาไดงายเชนเดิม และมีเพิ่ม
สูงขึ้น

X เครือสหวิรยิ าสนับสนุนงบประมาณและรวม
กิจกรรมวัน อสม. อ.บางสะพาน ทีมงานสงเสริมและ

พัฒนา เครือสหวิริยา เปนผูแทนบริษัทตางๆ ในเครือ สนับสนุนงบ
ประมาณและเขารวมกิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
อ.บางสะพาน โดยมี นพ.วรงค รุงเรือง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธเปนประธาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่
ช ว ยส ง เสริ ม และกระชั บ ความสั ม พั น ธ ข อง อสม. อ.บางสะพาน
อ.บางสะพานนอย และ อ.ทับสะแก

รานปนกัน : เกิดขึ้นภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิยุวพัฒนเชนกัน โดย
รานปนกันจะรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผา แลวนําไปจําหนาย ซึ่งทางรานจะแจง
วัตถุประสงคของการจําหนายสินคาในรานใหกับลูกคาทราบวา รายไดจาก
การจําหนายสินคาจะนําไปเปนทุนการศึกษาใหกับเด็กที่ขาดแคลนเงินทุน
ทั่วประเทศ โดยแตละทุนที่มอบใหมีระยะเวลา 6 ปการศึกษา ปจจุบันราน
ปนกันมี 4 สาขา
“การให ไมมีที่สิ้นสุด” อยูที่รูปแบบของแตละองคกรจะดําเนินการ
อาทิ เรื่องการศึกษาที่เครือสหวิริยามอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ตอเนื่องใหกับผูที่ไดรับทุน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลุมดังกลาวมีอนาคต
ทางการศึกษาที่ดี และกลับมาสรางความเจริญในทองถิ่น
ขอขอบคุณขอมูล : วารสาร SD Focus ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

25 รหัสผานยอดแย ที่ไมควรนํามาใชตั้งรหัสผาน
สองอันดับทีย่ งั คงครองแชมปมาโดยตลอด เปนพาสเวิรดที่งายตอ
การขโมยข อ มู ล ก็ ต าม
คือ

อันดับที่ 1 : พาสเวิรด คลาสสิคตลอดกาล “123456” ซึ่ ง ผู ใ ช ค วรหลี ก เลี่ ย ง
รหัสผานทีเ่ ปนแตตวั เลข
อันดับที่ 2 : พาสเวิรดตรง “Password”
เพี ย งอย า งเดี ย ว โดย
เฉพาะตั ว เลขเรี ย งติ ด
กัน ถึงแมวา บางเว็บไซต
ก็มีกําหนดนโยบายการ
ตั้ ง รหั ส ผ า นให มี ค วาม
ปลอดภั ย โดยต อ งมี
ตั ว อั ก ษร ตั ว เลข และ
อักขระผสมอยูร วมกัน แตผใู ชกแ็ กปญ
 หาดวยการ
ใชรูปแบบการพิมพงายๆ ใหยาวขึ้นแทน ซึ่งก็ยัง
ไมปลอดภัยอยูดี” Morgan Slain CEO ของ Splash
Slash Data บริษัทพัฒนาซอฟตแวร
Data ผูใหขอมูล
จั ด การรหั ส ผ า น เป น บริ ษั ท ที่ อ อกมาเผยแพร
ข อ มู ล จากการสํ า รวจผลเกี่ ย วกั บ การตั้ ง รหั ส
พาสเวิรดยอดฮิตของผูคนในโลกออนไลนประจํา
ป ไดกลาววาในป 2014 พฤติกรรมการตัง้ พาสเวิรด
ของผูคนในโลกออนไลนไมตางจากป 2013 โดย
สํารวจรวบรวมขอมูลไดเปน “25 อันดับพาสเวิรด สวนพาสเวิรด ทีเ่ พิง่ คนพบใหมเมือ่ ป 2014 แลวทําอยางไร?
(ยอดแย) แหงป 2014” เปนขอมูลจากรหัสผานกวา เชน “696969” และ “batman”
ควรเลี่ ย งรหั ส ผ า นที่ ใ ช ก ารพิ ม พ เ รี ย งกั น
“จากขอมูลทีไ่ ดทาํ การสํารวจ พาสเวิรด หรือ เชน “qwertyuiop” ซึ่งเปนตัวอักษรแถวบนสุด
3.3 ลานชื่อที่ไดทําการสํารวจมาตลอดป 2013
ยังคงครองตําแหนงแชมปพาสเวิรด (ยอดแย) อยู รหัสผาน มีที่มาจากรูปแบบการพิมพงายๆ บน ของคียบอรด หรือ “1qaz2wsx” ที่ประกอบดวย 2
แปนคียบอรด ก็ยังคงเปนที่นิยมอยู ถึงแมวาจะ คอลัมนแรก เปนตน นอกจากนีไ้ มควรใชรหัสผาน
เชนเดิม

เดียวกันบนหลายๆ เว็บไซต เนื่องจากแฮ็คเกอร
(นักขโมยขอมูลทางโลกไซเบอร) สามารถคาดเดา
รหัสผานเว็บไซตหนึ่งไดแลว เว็บที่เหลือก็จะโดน
แฮ็คเกอรโจมตีดว ยเชนกัน Splash Data แนะนําให
ใชรหัสผานที่มีความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร
และประกอบดวยตัวพิมพเล็ก พิมพใหญ ตัวเลข
และอักขระผสมกัน รวมทัง้ ควรเปลีย่ นรหัสผานอยู
เปนประจําอยางนอย 2 เดือน ตอ 1 ครั้ง
อางอิงขอมูลจาก :
- http://www.networkworld.com/article/287 20 85 /
microsoft-subnet/25 -most-commonly-used-andworst-passwords-of-2014.html
- ฝาย IT Sahaviriya
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