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ย ใสใจเพื่อนรวมทาง
จากคณะจัดทําหนังสือพิมพขาวฅนเหล็ก

SSI เข•มเดิระบบขนส
ง
ปลอดภั
ย
นหนาหลากกิจกรรมลดขอกังวล
TCRSS นวัตกรรม

ปรับปรุงอุปกรณ
ใชรับแผนเหล็ก
เซฟหาแสนตอป

• ป57ชวยชุมชนดานปลอดภัย48เคส

เหล็กแผนรีดเย็นไทย รวมพลังคิด
นวัตกรรม ลุยปรับปรุง Swing Roll
ทีใ่ ชรบั แผนเหล็กระหวางการผลิต
ที่เกิดจากการสึกหรอ ดวยการ
สลับดานใชงาน ทดลองนําไป
ซอมโดยเชื่อม พอก กลึง ปรับ
ขยายพิกดั ความเผือ่ ยืดอายุใชงาน
เปลี่ยนวัสดุเพิ่มความแข็งแรง
ใหม เซฟคาใชจายเกือบ 5 แสน
บาทตอป โดยใชเงินลงทุนเพียง
79,200 บาทหรือคืนทุนภายใน
ระยะ 2 เดือนครึ่ง เปนผลจาก
ความพยายามของพนักงานไมหยุด
นิง่ พัฒนาตอเนือ่ ง อานตอ น.3

เอสเอสไอเอาจริงตอสูย าเสพติด
พนักงาน246รวมกิจกรรมตาน

เอสเอสไอเอาจริงสูร บกับยาเสพติด จับมือชมรมทูบนี มั เบอรวนั เดินหนารณรงคตา นยาเสพติดในสถานประกอบการ
ภายใตโครงการโรงงานสีขาว จัดกิจกรรม เฮฮา...กีฬาตานยาเสพติด สงเสริมพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และ
ประชาชนทั่วไปหางไกลจากยาเสพติด รูโทษทัณฑและพิษภัยผลกระทบที่เกิดขึ้น แหเขารวม 246 คน หลังจาก
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานโครงการทูบนี มั เบอรวนั ใหครอบคลุมและไดรบั รองระบบมาตรฐานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มสย.)
นายชลเทพ ตัง้ เขาทอง ผูจ ดั การ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด นโยบายและความคืบหนาในการปองกัน
ฝายพนักงานสัมพันธและสวัสดิการ (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยถึง และแกไข
อานตอ น.2

เพือ่ ความปลอดภัยของ
ชุมชน : โครงการสรางความ

ปลอดภัยในระบบขนสงผลิตภัณฑ
ของเอสเอสไอและเครือสหวิริยา
ทั้งกฎระเบียบการเดินรถบรรทุกที่
เขมงวดและเสริมดวยการเพิ่มจุด
ติดตั้งกลองวงจรปดในเขตชุมชน
บางสะพาน 10 จุ ด ไม เ พี ย งจะ
ช ว ยลดผลกระทบต อ ชุ ม ชนด า น
การจราจร และสามารถปฏิ บั ติ
การสนั บ สนุ น ชุ ม ชนด า นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 48
ครั้ง

กลุมเอสเอสไอใหความสําคัญ
การดําเนินงานดานความปลอดภัย
ในการขนสงวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานปฏิบตั กิ ารควบคุม
รถขนส ง สิ น ค า เครื อ สหวิ ริ ย า
ผ า นคณะขั บ เคลื่ อ นสภาผู นํ า
ชุมชน และศูนยรับขอรองเรียน
24 ชัว่ โมงเพือ่ ติดตามความคืบหนา
และขอรองเรียนตางๆ มาปรับปรุง
แกไข พรอมสํารวจทัศนคติของ
ชุมชนทุกป ดําเนินกิจกรรมการ
ปรับปรุงเพือ่ แกไขปญหาไดตรงจุด
การเพิ่มจุดติดตั้งกลองวงจรปด
ในเขตชุมชนบางสะพานในการ
ตรวจสอบและควบคุมรถขนสง
ปจจุบันมีรวม 10 จุด นอกจาก
ชวยลดผลกระทบตอชุมชนดาน
การจราจรแลวยังสามารถปฏิบัติ
การสนั บ สนุ น ชุ ม ชนด า นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
48 ครั้ง ทั้งการติดตามโจรกรรม
ทรัพยสิน การสืบสวนอุบัติเหตุ
และเหตุทะเลาะวิวาท
นายอุดม สดใส ผูจัดการฝาย
จัดการคลังสินคาและวัตถุดบิ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ และ คณะทํางาน
ปฏิบตั กิ ารควบคุมรถขนสงสินคาเครือ
สหวิริยา เปดเผยวา บริษัทใหความ
สําคัญกับการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยในการขนสง อานตอ น.2

SSI-อบต.แมรําพึงรวมดําเนินกิจกรรมเชิดชูผูสูงวัย
อานขาวคนเหล็กฉบับอิเล็กทรอนิกส
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เอสเอสไอจับมือ อบต.แมรําพึง จัด
งานเชิ ด ชู ผู สู ง วั ย เนื่ อ งในโอกาส
วันผูสูงอายุ 2558 สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงาม แสดงความกตัญู
มี ช าวบางสะพานเข า ร ว มงานกว า

700 คน ทํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ออกกําลังกายสรางสุข รดนํ้าดําหัว
และมอบของที่ระลึก เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจใหผูสูงวัย ซึ่งมีคุณูปการกับ
อานตอ น.4
คนรุนปจจุบัน
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ระบบขนส่ง

ต่อจากหน้า 1

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยมีการติดตามผลการ
ดำาเนินงานของคณะทำางานปฏิบตั คิ วบคุมรถขนส่ง
สินค้าเครือสหวิริยาผ่านคณะขับเคลื่อนสภาผู้นำา
ชุมชน และศูนย์รับข้อร้องเรียนรถขนส่งสินค้าเครือ
สหวิริยา 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามความคืบหน้า และ
ข้อร้องเรียนต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข นอกจากนีก้ ลุม่
เอสเอสไอยังได้มกี ารสำารวจทัศนคติชมุ ชนอย่างต่อ
เนือ่ งเป็นประจำาทุกปี เพือ่ รับทราบความคิดเห็นจาก
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน และข้อกังวลใจจาก
ชุมชน นำามาพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงาน นำามา
จัดทำาโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
มุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น นำาไปสู่ความ
พึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการดำาเนิน
การสำารวจทัศนคติขอ้ กังวลของชุมชนต่อการดำาเนิน
การของโรงงาน 3 อันดับแรกจากการสำารวจในปี
2557 ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 10.4
ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 6.5 และอุบัติเหตุจากการ
จราจร ร้อยละ 5.2
โดยในรอบปี ที่ ผ่ า นมาเรามี กิ จ กรรมการ
ปรับปรุงต่างๆ เช่น การเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตชุ ม ชนบางสะพานในการตรวจสอบและ
ควบคุมรถขนส่งปัจจุบันมีรวม 10 จุด การพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง รถตรวจการณ์ ร ะบบขนส่ ง สิ น ค้ า เครื อ
สหวิรยิ า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พนักงานขับรถ

ยาเสพติด

ขนส่งสินค้าเครือสหวิรยิ าก่อนปล่อยรถออกสูช่ มุ ชน
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องกฎระเบียบ การ
เดินรถในเขตชุมชนบางสะพาน นอกจากนี้ คณะ
ทำางานยังมีการดำาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการ
ขนส่งให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่ง
เหล็กปลอดภัยใส่ใจชุมชน กิจกรรมสุ่มตรวจการ
เดินรถบรรทุกในเขตชุมชน การติดตั้งป้ายเตือนสติ
พนักงานขับรถ การเปิดเวทีในการรับฟังข้อเสนอ
แนะจากชุมชนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาตรงจุด และ
โครงการ “พนักงานขับรถดีเด่น” โดยมีพนักงานขับ
รถที่ปฎิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับ
รถดี มีวินัย ใส่ใจชุมชน โดยได้รับรางวัลจำานวน 4
คน เพือ่ ให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเครือสหวิรยิ า
ตระหนักถึงความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การเดินรถในเขตอำาเภอบางสะพาน และเกิดแรง
จูงใจในการทำาความดี
“โครงการสร้างความปลอดภัยในระบบขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ของเราโดยการเพิม่ จุดติดตัง้ กล้องวงจรปิด
ในเขตชุมชนบางสะพาน 10 จุด ไม่เพียงจะช่วยลด
ผลกระทบต่อชุมชนด้านการจราจร แต่ในปี 2557 เรา
ได้ปฏิบัติการสนับสนุนชุมชนด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 48 ครั้ง (การติดตามโจรกรรม
ทรัพย์สิน ร้อยละ 48 การสืบสวนอุบัติเหตุ ร้อยละ
29 และการสืบสวนเหตุทะเลาะวิวาท ร้อยละ 23)”
นอกจากนี้ เ ราได้ กำ า หนดกฎระเบี ย บการ
เดินรถบรรทุกเหล็กในเขตชุมชนบางสะพาน ซึ่ง

ประกอบด้วย 1. กำาหนดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.
ตั้ ง แต่ โ รงงาน-โรงพยาบาลบางสะพาน และไม่
เกิน 50 กม./ชม. จากโรงพยาบาลบางสะพาน-สาม
แยกถนนเพชรเกษม 2. ความเร็ ว ทางโค้ ง /ทาง
แยก/โรงเรียน/ตลาดและชุมชนใช้ความเร็วไม่เกิน
30 กม./ชม. 3. ห้ามวิ่งจากสามแยกเพชรเกษมถึง
โรงงาน,โรงงานถึงสามแยกเพชรเกษม ระหว่างเวลา
05.00-09.00 น. และ 15.00- 21.00 น. 4. ห้ามแซงทาง
โค้ง/ทางแยก หรือจุดคับขัน และห้ามกลับรถในเขต
ทางร่วม, ทางแยก 5. ห้ามถอดส่วนหัว - หางของรถ
และจอดทิ้งบริเวณไหล่ทาง ตั้งแต่เขตโรงงาน ถึง
สามแยกถนนเพชรเกษม (ยกเว้นรถเสีย และต้อง
มีอุปกรณ์ บอกเตือนในระยะที่ปลอดภัย และเร่ง
แก้ไขโดยด่วน) 6. ห้ามจอดรถบรรทุกทั้งรถหนัก
และรถเบา ในเขตชุมชน/ตลาด ตั้งแต่เขตโรงงาน
ถึงสามแยกถนนเพชรเกษม 7. เว้นระยะห่างระหว่าง
คัน ไม่ตำ่ากว่า 50 เมตร เพื่อให้รถเล็กแซงได้ 8. เปิด
สัญญาณไฟหน้าตำ่าตลอดระยะทางจากโรงงาน
- สามแยกถนนเพชรเกษม 9. ห้ามรถบรรทุกหนัก
วิ่งเส้นทาง บ้านกรูด-ท่ามะนาว, หนองระแวง-ท่า
หล่อ (เส้นทางหลังโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด) 10.
ต้องทำาการรัดตรึงสินค้าอย่างแน่นหนาและคลุม
ผ้าใบอย่างมิดชิด 11. ปฏิบัติตามกฎจราจร ตาม
ที่กฎหมายกำาหนด พร้อมทั้งได้กำาหนดบทลงโทษ
สำาหรับผู้กระทำาฝ่าฝืนตามข้อห้ามต่างๆ เช่น ตัก
เตือนด้วยวาจา บันทึกเป็นหนังสือเตือน หักเงิน

บริษัทผู้ว่าจ้าง และพักงานพนักงานขับรถ เป็นต้น
นายอุดม กล่าวว่า หากท่านใดไม่ได้รับความ
สะดวกจากรถขนส่งของเครือสหวิริยา หรือพบเห็น
พนักงานขับรถขนส่งสินค้าไม่สุภาพสามารถแจ้ง
เบาะแสและข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เป็นประโยชน์
ได้ทศี่ นู ย์ขอ้ ร้องเรียนระบบขนส่งเครือสหวิรยิ า ได้ที่
โทรศัพท์ 032-548718
อนึ่ง มาตรการความปลอดภัยในระบบขนส่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการสำ า รวจ
ทัศนคติชุมชนซึ่งได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็นประจำา
ทุกปี เพือ่ ให้ชมุ ชนโดยรอบพืน้ ทีโ่ รงงาน ซึง่ เป็นกลุม่
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ เพราะการดำาเนินงานของ
โรงงานก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อ
ชุมชน ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ดังนั้นการดำาเนินการสำารวจทัศนคติจึงทำาให้บริษัท
เกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน สะท้อนผ่าน
ผู้นำาชุมชนและหัวหน้าครัวเรือนในเรื่องผลกระทบ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการดำาเนินงานของโรงงานในรอบปี
เพื่อนำาไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจของ
โรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
เช่น การประชุมสภาผูน้ าำ ชุมชน การประชุม หมูบ่ า้ น
ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะนำาข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ
ดังกล่าวมาจัดทำาโครงการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็น
เพื่อนำาไปสู่ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน

ไม่หมดเพียงเท่านั้นยังได้มีกิจกรรมส่งบอร์ดเข้าจัด
ประกวดในหัวข้อ “รณรงค์ปอ้ งกันปัญหายาเสพติด
ในเอสเอสไอ” อีกด้วย ส่วนบอร์ดที่เข้าประกวดนั้น
จะมีผลการตัดสินปลายเดือนเม.ย.นี้ โดยผูช้ นะการ
ประกวดจะได้รบั เงินรางวัลเป็นจำานวน 1,000 บาท”
นายสุขาน มาต๊ะเครือ พนักงานเอสเอสไอ
กล่าวว่า “สำาหรับกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดเป็น
กิจกรรมที่ดีมากครับ เพราะนอกจากจะสนุกสนาน
เพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความรักความ
สามัคคีในหมูค่ ณะ ปลูกฝังความมีนา้ำ ใจนักกีฬา รูแ้ พ้
รูช้ นะ รูอ้ ภัยและมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงอีกด้วย
และเป็นการป้องกันมิให้พนักงานเข้าไปข้องแวะ
ที่สำาคัญผมรู้สึกดีใจที่เห็นเพื่อนๆ พนักงานและ
ครอบครัวได้แข่งขันกีฬาร่วมกัน รูส้ กึ ถึงความอบอุน่
มากครับ”
นายธนาวุฒิ สุขเกษม นักศึกษาฝึกงาน
เอสเอสไอ กล่าวว่า “สำาหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดในวันนี้ ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนมาก
แค่ไหน แต่ผมและนักกีฬาทุกๆ คนก็สไู้ ม่ถอย ทำาให้
การแข่งขันในวันนีส้ นุกมากๆ ครับ โดยกีฬาในวันนี้

มี ห ลายประเภท ส่ ว นมากจะเน้ น ความสามั ค คี
ภายในทีม ซึง่ ผมคิดว่าเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ทีด่ มี ากครับ เป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์มาก กีฬาจะ
เป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้พนักงานห่างไกลจาก
ยาเสพติด อยากให้จัดขึ้นบ่อยๆ ครับ”
เด็กหญิงศรัญญา เตียงตัง้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
กล่าวว่า “การแข่งกีฬาในวันนีส้ นุกมากค่ะ หนูชอบ
มาก เพราะทำาให้ร่างกายของหนูแข็งแรงและสอน
ให้หนูมีนำ้าใจนักกีฬาด้วยค่ะ อยากให้บริษัทจัด
กิจกรรมนี้บ่อยๆ ค่ะ หนูจะมาเข้าร่วมทุกครั้งเลย”
นายชลเทพกล่าวเสริมว่า ในปีที่ผ่านมาเอสเอสไอได้ยกระดับมาตรฐานการดำาเนินงานโครงการ
ทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการให้ครอบคลุม
ประกอบด้วย 1. ผู้ทำางานในสถานประกอบการ
อย่างน้อยร้อยละ 50 เป็นสมาชิกชมรม TO BE
NUMBER ONE 2.ดำาเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อย่างน้องปีละ 2 ครั้ง 3. มีสถาน
ที่จัดตั้งชมรมชัดเจน 4. มีคณะกรรมการอย่างน้อย
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ (อย่าง
น้อย 3 คน) เลขา เหรัญญิก 5. กรรมการประชุม

อย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ 6. ดำาเนินกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 7.มีสถานที่จัดตั้งศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 40 ตรม. 8.มีแกนนำา
ดำาเนินการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นไม่น้อยกว่า 5 คน
9. มีสื่อและเทคโนโลยีให้บริการสมาชิกตามความ
เหมาะสม เช่น หนังสือ เอกสาร คอมพิวเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 10. มีการเปิดให้บริการอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน
และ ปี 2556 บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ได้
ร่วมจัดทำาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อกำาหนดหลัก 1. มีการบริหารจัดการ
2. มี ค ณะทำ า งาน 3. มี ป ระกาศประชาสั ม พั น ธ์
รณรงค์ต่อต้าน และให้ความรู้ 4. มีมาตรการเฝ้า
ระวั ง พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด 5. มี
มาตรการช่วยเหลือและให้โอกาศผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยา
ในสถานประกอบการ 6.มีการติดตามและประเมิน
ผล โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานอีกด้วย
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ปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การของ
เอสเอสไอว่า ยาเสพติดถือว่าเป็นภัยเงียบที่ร้าย
แรงบ่อนทำาลายสังคม ประเทศชาติ และองค์กร
ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือผู้เสพต้องสูญทรัพย์สินเงิน
ทอง รวมทั้งเสียอนาคต สุขภาพเสื่อมโทรม และ
อาจถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ได้ ที่ สำ า คั ญ ทำ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ภายในครอบครัว ขาดความรักความผูกพัน ปัญหา
สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดคดี
อาชญากรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ด้วยเล็ง
เห็นปัญหาดังกล่าว บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้จบั มือกับชมรม
ทูบีนัมเบอร์วัน เอสเอสไอ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติดในสถานประกอบการขึ้น และเป็น
หนึ่งในโครงการโรงงานสีขาว เพื่อรณรงค์สร้าง
ภูมิคุ้มกันภัย กระตุ้นและปลูกฝังจิตสำานึกให้กับ
พนักงาน ครอบครัวพนักงาน และประชาชนทั่วไป
ได้รโู้ ทษทัณฑ์และพิษภัยจากยาเสพติด การใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์ การหันมาออกกำาลังกาย การเป็น
พลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตตามวิถี SSI และมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรแห่งความ
สุข (Happy Workplace) โดยกิจกรรมล่าสุดได้มีการ
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทำาบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระ
สงฆ์ 9 รูป กิจกรรม เฮฮา...กีฬาต้านยาเสพติด โดย
มีแนวคิดเพื่อรณรงค์ให้พนักงานเละครอบครัวได้
ทำากิจกรรมร่วมกัน
“การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรม เฮฮา...กีฬาต้านยาเสพติด มีพนักงาน และ
ครอบครัวพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวน
246 คน ซึง่ กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมทำาบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรับเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมสกีบก ลากกระสอบ วิ่งผลัดเทนำ้า (หมวก)
วิง่ ตะเกียบเสียบขวด บอลไต่ราง เป็นต้น บรรยากาศ
ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง
พร้อมได้สาระ ความรูด้ า้ นโทษภัยจากยาเสพติด ยัง
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ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3
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พนักงานเอสเอสไอ ยูเค จิตใจสาธารณะ
จัดวันแตงกายสีแดงชวยผูป ว ยโรคหัวใจ
พนักงานเอสเอสไอ ยูเครวมชวยเหลือสังคม จัดกิจกรรม “วันแตงกายสีแดง” ประจําป รณรงคใหพนักงาน
ใหความสําคัญกับโรคหัวใจ และหารายไดชว ยเหลือผูป ว ยโรคหัวใจ ดวยการขายขนมอบนานาชนิดไดถงึ
128.75 ปอนด หรือ ประมาณ 6,185 บาท นํารายไดสนับสนุนมูลนิธิโรคหัวใจอังกฤษ
ผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานวา พนักงาน
ฝายการเงินของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จํากัด
หรือ “เอสเอสไอ ยูเค” บริษัทยอยของบริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ไดจัดกิจกรรม
“วันแตงกายสีแดง” หรือ “Wear it Red Day” ขึ้น เปนประจํา
ทุกป ดวยการเชิญชวนใหพนักงานเอสเอสไอ ยูเค แตงกายสี
แดงมาทํางาน เพือ่ รวมรณรงคหารายไดสนับสนุนมูลนิธโิ รค
หัวใจประเทศอังกฤษ
นางสาวแยสมินา อาลี (Yasmina Ali) หัวหนางานฝาย
บัญชี ผูประสานงานจัดกิจกรรม “วันแตงกายสีแดง” ได
ใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วาเธอ
ไดจัดการรณรงคใหพนักงานเอสเอสไอ ยูเคหันมาใหความ
สําคัญกับโรคหัวใจ โดยจุดเริ่มตนเกิดขึ้นจากที่เธอไดเห็น
ลูกชายของเพื่อนเปนโรคหัวใจพิการระดับหายาก และเห็น
วาผูปวยโรคหัวใจเหลานี้ยังตองการความชวยเหลือจากทุก
ฝายเปนอยางยิง่ ดังนัน้ เธอจึงอยากจะชวยเทาทีจ่ ะทําได โดย
เริ่มจากจุดเล็กๆ และขอความชวยเหลือจากผูคนรอบขาง
โดยนางสาวอาลีไดเขารวมโครงการของมูลนิธิโรค
หัวใจประเทศอังกฤษที่เรียกวา “Wear it. Beat it” ซึ่งเปน
โครงการรณรงคโดยใชโทนสีแดงเปนแกนหลักในการจัด
กิจกรรม เพื่อหารายไดชวยเหลือผูปวยโรคหัวใจ โดยทาง

TCRSS
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นายเฉลิ ม บุ ญ เที ย บ ผู ช ว ยกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS เปดเผยวาจากการทีส่ ายการ
ผลิตที่ขบวนการอบออน (CPCM) จะมีอุปกรณที่ใช
รับแผนเหล็กระหวางการผลิต (Swing Roll) จํานวน
ถึ ง 232 ลู ก และจากอายุ ก ารใช งานที่ มากขึ้ น
ทําใหแตละป บริษัทมีคาใชจายในการซอมเปลี่ยน
ประมาณปละ 765,000 บาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
ผิวลูกรีด (Roll) สึก, แกนเพลา (Shaft) สึก รวมทั้ง
เบารับลูกปนสึก อยางไรก็ตามในป 2555 บริษัท
สามารถบริหารจัดการคาใชจายในการซอมบํารุง
ลดลงเหลือเพียง 587,000 บาท ทีมงานจึงตั้งเปา
จะไมใหคาใชจายในการซอมบํารุงเกินกวาที่ทําได
ในป 2555 หรือลดลงรอย 23 จากคาเฉลี่ย
ดังนั้น พนักงาน TCRSS จึงไดชวยกันดําเนิน
กิจกรรม QCC ขึ้น ภายใตชื่อทีม Re-Mix ที่นําโดย
คุณชัยวัฒน ชูแกว (หัวหนาทีม) และคุณสุทศั น มีเลีย่ ม
(เลขาทีม) รวมทัง้ ทีมงานทัง้ หมดเพือ่ ตองการพัฒนา
ปรับปรุง และลดคาใชจายขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห
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มูลนิธจิ ะใหความชวยเหลือ และคําแนะนําในการจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน การจัดกิจกรรมดูภาพยนตรรวมกันชวงกลางคืน
การจัดดินเนอรการกุศล และการจัดเกมการกุศล โดยแตละ
กิจกรรมจะตองมีโทนสีแดงเปนแกนหลัก ไมวา จะเปนอาหาร
วาง การแตงกาย หรือการตกแตงสถานที่จะตองเปนสีแดง
เธอจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชที่บริษัท การจัด
กิจกรรมแตงกายสีแดงดังกลาวจึงไดเริ่มตนขึ้น และจัดขึ้น
เปนประจําปละครั้งที่โรงงานเอสเอสไอทีไซด
สําหรับกิจกรรมใน “วันแตงกายสีแดง” นอกจากจะ
มีการรณรงคใหพนักงานเอสเอสไอ ยูเคแตงกายสีแดง และ
พนักงานฝายการเงินตางแตงกายสีแดงหลากหลายตาม
สไตลของตนเอง สรางสีสันใหแกฝายการเงินแลว พนักงาน
ฝายการเงินเอสเอสไอ ยูเค ยังไดอบขนมเคก คุกกี้ และ
ขนมอบนานาชนิด โดยนํารายไดจากการขายขนมดังกลาว
เขารวมสนับสนุนมูลนิธิโรคหัวใจประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ปนี้สามารถหารายไดชวยเหลือมูลนิธิโรคหัวใจ
ประเทศอังกฤษไดถึง 128.75 ปอนด หรือ ประมาณ 6,185
บาท ซึ่งจะนําไปชวยเหลือทางการแพทยดานตางๆ เชน การ
วิจัย การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรคหัวใจ และ
การไหลเวียนโลหิต สําหรับผูส นใจโครงการสามารถอานราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://wearitbeatit.bhf.org.uk/about/

X เอสเอสไอรวมสงมอบสนามกีฬาอเนกประสงค

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู
วาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเกียรติเปนประธานในพิธีสงมอบลานกีฬา
ชุมชน “สนามกีฬาอเนกประสงคพระราชสิทธิญาณ” ใหกบั โรงเรียนบางสะพาน
ภายใตความรวมมือและการสนับสนุน จาก “โครงการ 25 ป เอสเอสไอ 250
ความดี พันดวงใจอาสา” และ วัดเขาโบสถพระอารามหลวง เพือ่ ถวายเปนพระ
ราชกุศล เนือ่ งในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา โดยมีนายทินกร ผดุงวงศ (ที่ 3 จาก
ซาย) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) ใหการตอนรับ ณ วัดเขาโบสถ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
เมื่อเร็วๆ นี้

ปญหาทั้งหมด ทีม Re-Mix ไดชวยกันคิด และหาวิธี Analysis วิเคราะห และดําเนินการปรับปรุง คือ
ทดลองสลับดานใชงาน แทนที่จะนําไปหลอยาง
ปรับปรุง โดยใชหลักการ Why-Why และ How-How 1) การแกปญหาผิวลูกรีด (Roll) สึก ทีมงานได ใหม ซึ่งทําใหสามารถขยายอายุการใชงานไดอีก 5
เดือน ประหยัดคาใชจาย 276,450 บาทตอป
2) การแกปญหาเพลา (Shaft) สึกหรอ ทีมงานได
ทดลองนําไปซอม โดยการเชื่อม พอก กลึง รวมทั้ง
ขยายคาพิกัดความเผื่อ เพื่อยืดอายุการใชงาน พบ
เปาหมาย
HOW 1
HOW 2
HOW 3
HOW 4
วาสามารถใชงานไดดี ทําใหประหยัดคาเปลี่ยน
เพลาปละ 78,000 บาท/ป
3) การแกปญาหาเบาลูกปนสึกหรอ ทีมงานได
ทําการเปลี่ยนชนิดวัสดุใหมจาก SS400 เปน S45C
เพื่อเพิ่มความแข็ง และยืดอายุการใชงาน สามารถ
ประหยัด 101,400 บาทตอป
จากการทํากิจกรรมทั้งหมด นายเฉลิม กลาว
วา ทําใหบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในการ
ซอมบํารุงไดปละ 496,350 บาท หรือคิดเปนรอย
ละ 41 ของคาใชจายเฉลี่ยตอป โดยใชเงินลงทุน
เพียง 79,200 บาท หรือคืนทุนภายในระยะ 2 เดือน
ครึ่งเทานั้นเอง จากความพยายามทั้งหมดนี้ผลมา
จากความรวมมือ รวมใจของทีม Re-Mix และขอ
ขอบคุณพนักงาน TCRSS ทุกทานที่ไมหยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาและรวมดําเนินกิจกรรม QCC เพือ่ ให TCRSS
ของเราเปนหนึ่งอยูเสมอ
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เชิดชูผูสูงวัย

ประจําวันที่ 16 เมษายน 2558

ตอจากหนา 1

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดสนับสนุนกิจกรรม
วันผูส งู อายุ ซึง่ จัดขึน้ โดยองคการบริหารสวนตําบล
แมรําพึง โดยผูบริหารและพนักงานเอสเอสไอได
เขารวมในกิจกรรมดังกลาว ประกอบดวย การ
สรงนํ้าพระ รดนํ้าดําหัวขอพรผูสูงอายุ กิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรมออกกําลังกายสําหรับ
ผู สู ง วั ย กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ ากนาย
เวรัชช ธาราสมบัติ นายอําเภอบางสะพาน เปน
ประธานในพิธีเปด ณ หอประชุมองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลแม รํ า พึ ง ต.แม รํ า พึ ง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ
นายเวรั ช ช ธาราสมบั ติ นายอํ า เภอ
บางสะพาน เปดเผยวา “ผมรูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่
ทีไ่ ดมาเปนประธานในพิธเี ปดกิจกรรมวันผูส งู อายุ
ตําบลแมราํ พึง สําหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เปน
การยํ้าเตือนใหรุนลูกรุนหลาน ตระหนักถึงความ
กตัญูกตเวที หันมาใหความสําคัญแกผูสูงอายุ
และผูม พี ระคุณ ซึง่ ถือวาเปนวัฒนธรรมทีด่ งี ามของ
สังคมไทย นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางความรัก
ความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชุมชนของ
เราดูแลซึ่งกันและกันอยางเหนียวแนนมากขึ้น ทั้ง
ยังชวยธํารงสืบทอดไวซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของไทย เปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
ไดแสดงความเคารพนับถือผูสูงอายุ นับเปนอีก
หนึง่ กิจกรรมทีช่ ว ยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ในชุมชนไดเปนอยางดี”
นายเจริญ ออมสิน ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึง กลาววา “สําหรับกิจกรรมวัน
ผูสูงอายุตําบลแมรําพึง เปนกิจกรรมที่องคการ
บริหารสวนตําบลแมรําพึง ไดดําเนินการจัดอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย และเปดโอกาสให เด็ก เยาวชน
และประชาชนไดมโี อกาสแสดงความเคารพนับถือ
กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูสูงอายุ นอกจากนี้
ยังไดทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การสรงนํ้า

พระ รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ ซึ่ง
ในชวงระยะเวลา 2 - 3 ปที่ผานมา บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมวันผูสูงอายุตําบลแมรําพึง โดยการนํา
พนักงานเขารวมกิจกรรมตางๆ พรอมทัง้ สนับสนุน
ของขวัญ ของรางวัลสําหรับผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรม นับเปนการเสริมสรางความสัมพันธและ
ความรวมมืออันดีระหวางหนวยงานตางๆ ในชุมชน

ทัว่ ไป สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เปดเผยวา “นับเปนอีกหนึ่งปที่เอสเอสไอ ไดรวม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลแมรําพึง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและแสดงความกตัญูกตเวที
ตอผูสูงอายุ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา องคการ
บริหารสวนตําบลแมรําพึง เอสเอสไอ และเครือ

สนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนีอ้ ยางตอเนือ่ ง เพือ่ รวม
เปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาชุมชนบางสะพาน ตาม
แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปครับ”
นางวัลลภา พวงตรง ชาวบานหมู 4 ตําบล
แมรําพึง กลาววา “มาเขารวมกิจกรรมเปนประจํา
ทุกปคะ รูส กึ มีความสุขมากๆ ทีท่ างองคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึง จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ เพราะ
ทําใหเรารูสึกวาเรามีคุณคาและมีความสําคัญ ได

ผมตองขอขอบคุณบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) ที่ใหความรวมมือและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันผูส งู อายุตาํ บลแมราํ พึงในครัง้ นี้
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือใน
การจัดกิจกรรมครั้งตอๆ ไป ขอบคุณมากครับ”
นอกเหนือจากนี้ผูบริหารและพนักงานเอสเอสไอ ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวแลว ยังมอบ
ของขวัญ เพือ่ สงมอบความสุขใหแกผสู งู อายุ ทีเ่ ขา
รวมกิจกรรมในครั้งนี้
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ

สหวิริยาไดรวมดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ มากมาย
หลายกิจกรรม อาทิ โครงการรักในหลวง รักษ
บางสะพาน โครงการเอสเอสไอรักษชายหาด เปนตน
สําหรับกิจกรรมในวันนี้ทางผูบริหารเอสเอสไอ ได
นําพนักงานสวนหนึ่งเขารวมกิจรรมสรงนํ้าพระ
รดนํา้ ดําหัวผูส งู อายุ ซึง่ บรรยากาศเต็มไปดวยความ
อบอุนและรอยยิ้มของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม
ผมในนามของ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) มีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีไ่ ดรบั มอบโอกาส
ในการร ว มกิ จ กรรมในวั น นี้ ทางเรายิ น ดี ที่ จ ะ

ทํากิจกรรมนันทนาการรวมกับผูสูงอายุทานอื่นๆ
ไดสรงนํ้าพระ รูสึกดีใจมากๆ เลยคะ”
นางพิมพ วงศา ชาวบานหมู 5 ตําบลแมราํ พึง
กลาววา “กิจกรรมวันผูสูงอายุตําบลแมรําพึง เปน
กิจกรรมทีช่ ว ยใหผสู งู อายุคลายเครียดไดเปนอยาง
มาก ไดพบปะเพื่อนสูงอายุดวยกัน ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณดา นสุขภาพ แถมไดมาออกกําลังกาย
เพือ่ สุขภาพทีด่ อี กี ดวย ทําใหรสู กึ มีความสุข ความ
อบอุน ยิง่ ขึน้ ปหนาปาตัง้ ใจวาจะมาเขารวมกิจกรรม
วันผูสูงอายุตําบลแมรําพึงอยางตอเนื่องทุกป”

X องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

X “กลุ ม บริ ษั ท เอสเอสไอ สนั บ สนุ น ผ า ป า สามั ค คี เ พื่ อ การศึ ก ษา

การพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (TEI) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รูกิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็ก
แผนรีดรอนชนิดมวน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน
ผูจัดการทั่วไป สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธเอสเอสไอ พรอมทีมงานใหการตอนรับ
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อเร็วๆ นี้

การผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูแทนกลุมบริษัทเอสเอสไอ
นําคณะผูบริหารและพนักงาน รวมพิธีถวายผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมนพคุณ
ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อหาปจจัยสนับสนุน
การบูรณะและปรับปรุงอาคารเรียนหลังเกาที่ชํารุด ณ โรงเรียนมัธยมนพคุณ ต.กําเนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

กิจกรรมสังคมและสิ่งแวดลอมของเอสเอสไอ คณะสมาชิกองคกรธุรกิจเพื่อ

โรงเรียนมัธยมนพคุณ” นายทินกร ผดุงวงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสาย

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

SSI p.4.indd 1
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ปที่ 6 ฉบับที่ 121 ประจําวันที่ 16 เมษายน 2558

ทีมเครือสหวิรยิ า และเครือขายผูน าํ ชุมชน 4 ตําบล

รวมวางกรอบงานพัฒนาป 58

●

รวมงาน

บรรยากาศแหงความสัมพันธ
ที่ดีงาม ในงาน “รวมนํ้าใจ
สูนูรุลอีมาน”

น.2

“สรางสรรค พัฒนา ตอยอด ขยายผล”
เมือ่ ปลายเดือนมีนาคมทีผ่ า นมา
ทีมงานพัฒนาโครงการและการ
มีสวนรวม เครือสหวิริยา พรอม
ดวยสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัง่ คงของมนุษย จ.ประจวบฯ
และพีน่ อ งชาวบางสะพานในฐานะ
สมาชิกเครือขายผูน าํ ชุมชน 4 ตําบล
รวมกันจัดกิจกรรมดีๆ เพือ่ พัฒนา
เครือขายฯ ใหแข็งแกรงรอบดาน
ทั้งภาคสังคม และภาคธุรกิจ
โดยนายรั ง สรร พุ ท ธวงค
ในฐานะหัวหนาทีมพัฒนาโครงการ
และการมีสว นรวม เครือสหวิรยิ า ให
รายละเอียดถึงการจัดงานครั้งนี้วา

●

มอบของที่ระลึก

กิจกรรมมอบของที่ระลึกใหกับ
ผูสูงอายุ อ.บางสะพาน ในวัน
ปใหมไทย โดยทีมสงเสริมและพัฒนา
น.4

:อานตอหนา 2

กแผนเคลือบไทย จัดกิจกรรมเชิดชูพนักงาน
บจก.ไลนทรานสปอรต เหล็
พรอมมอบนโยบาย “รวมพลังเปนหนึ่งเดียว” ขับเคลื่อนองคกร

จับมือ บจก.ทาเรือประจวบ

สืบสานประเพณีไทย

สรางความสัมพันธภายในองคกร ทําบุญตักบาตร
และกิจกรรมรดนํ้าดําหัวขอพรจากผูบริหาร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผานมา รวมกันสรางความสุขในองคกร
บริษทั ไลน ทรานสปอรต จํากัด ผานกิจกรรมสานตอประเพณี
:อานตอหนา 3
และ บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด ไทย

ประมวลภาพ

นายซาโตชิ มูราตะ กรรมการบริหารและผูจัดการโรงาน บริษัทเหล็กแผนเคลือบไทย รวมแสดงความยินดี
และเปนประธานในกิจกรรมเชิดชูพนักงานที่รวมงานกับเหล็กแผนเคลือบไทย (TCS) มาถึง 20 ป โดยมอบ
ของที่ระลึกเพื่อขอบคุณพนักงานทั้งหมด 61 ทาน ที่เปนสวนหนึ่งในการรวมพัฒนา สรางคุณคางานตางๆ
ใหกับบริษัท ซึ่งพนักงาน 61 ทานนั้น 41 ทานรวมงานกับ TCS มากกวา 21 ป และอีก 20 ทานไดรวมงานกับ
TCS ครบ 20 ป (ขอมูล ณ 31 ธ.ค.2557)
โดยนายซาโตชิ ไดกลาว ที่ ใ ห ทุ ก คนทราบร ว มกั น คื อ
ขอบคุณพนักงานทุกทานที่ได “รวมพลังเปนหนึ่งเดียว” คือ
ทุ ม เทแรงกายและแรงใจใน เน น การบริ ห ารแบบป ร ามิ ด
การปฎิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกํ า ลั ง โดยยึ ด หลั ก ความปลอดภั ย
ความสามารถของแตละทาน เปนเรื่องสําคัญสูงสุด ตามมา
จนทําใหบริษัทมีความมั่นคง ดวยทักษะและความชํานาญ
และทํางานรวมกับบริษทั ฯ มา คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ การส ง
ถึง 20 กวาป พรอมทั้งไดมอบ มอบสินคา และการลดตนทุน
:อานตอหนา 3
นโยบายของโรงงาน ป 2558

●

รวมภาพกิจกรรม

น.4

น.4

กิจกรรมสินคาชุมชนเคลื่อนที่
ประจําเดือนมีนาคม 2558

ณ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
และ บมจ.เหล็กแผนรีดเย็นไทย
โดยเครือสหวิริยา และพี่นองพอคาแมคา 5 ตําบล ใน อ.บางสะพาน
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
งานพัฒนา ปี 58

ต่อจากหน้า 1

“เครือข่ายผู้นำาชุมชน 4 ตำาบล มีความสำาคัญ
เพราะผู้ประสานงานเครือข่ายฯ มาจากตัวแทน
ธนาคารชุมชนและสภาผู้นำาชุมชนในพื้นที่ทำาให้
มีฐานความรู้ความเข้าในในงานพัฒนากิจกรรม
ของทัง้ สองส่วนในเชิงลึก สามารถร่วมขับเคลือ่ น
ทั้ ง สภาผู้ นำ า ชุ ม ชนและธนาคารชุ ม ชนให้ เ กิ ด
ความเข้มแข็งมีคุณภาพ ดังนั้นการสร้างความ
รู้ ความเข้าใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนบทเรียนและ
ประสบการณ์ตา่ งๆในการพัฒนา เป็นเรือ่ งสำาคัญ
มาก โดยทีมเครือสหวิริยา ได้ร่วมพัฒนาเครือ
ข่ายฯ มาอย่างต่อเนือ่ ง และในการประชุมครัง้ นีไ้ ด้
รับความร่วมมือจากภาครัฐ คือสำานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบฯ
มาเติมเต็มความรู้และเพิ่มช่องทางร่วมเป็นเครือ
ข่ายความร่วมมือ ให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
การช่วยเหลือผู้อื่น การชี้เป้าเฝ้าระวัง การติดต่อ
ประสานงาน อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
เครือข่ายที่แข็งแกร่งให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวม
ถึงการเสริมฐานข้อมูล การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน”
“และสาระหลักๆ ของทีมเครือสหวิริยา ที่
จะร่วมพัฒนาพี่น้องเครือข่ายผู้นำาชุมชน 4 ตำาบล
นั้น ในปี 2558 นี้ ที่ได้หารือในการประชุมครั้งนี้
มี4 หลักการง่ายๆ คือ สร้างสรรค์ พัฒนา ต่อยอด
ขยายและพัฒนา

ประจำ�วันที่ 16 เมษ�ยน 2558
3.2 ศูนย์ฝึกอบรมชุมชน (Training of Trainer :
TOT)
3.3 โครงการ Partnership : Business Tours &
Home Stay

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เช่น อาหาร
ไข่เค็ม ขนมไทย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สปา
สินค้าโอทอป ต่างๆ อาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น
2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. โฮมสเตย์
4. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ - ปุ๋ยนำ้า ปุ๋ยหมัก
5. ธนาคารข้าวสาร
6. โรงนำ้าดื่มชุมชน
7. สหกรณ์จำาหน่ายมะพร้าว (มะพร้าวขาว)
8. โรงงานกะทิ
“ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business
Enterprise หมายถึง การทำาธุรกิจที่มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสังคม และมีรายได้เพียงพอต่อ
การดำาเนินธุรกิจ โดยเป้าหมายการทำาธุรกิจเพื่อ
สังคมที่ อ.บางสะพาน ก็เพือ่ เกิดหุน้ ส่วนธุรกิจเพือ่
ชาวบางสะพาน ระหว่างชุมชน เครือสหวิรยิ า และ
ผูม้ สี ว่ นร่วมต่างๆ เกิดผลกำาไรและการกระจายผล
ประโยชน์สู่สมาชิก”

กรอบการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน ของเครือสหวิริยา ปี 2558
1. สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ชุมชนพัฒนา
ตนเอง
1.1 โครงการพัฒนาสภาผู้นำาชุมชน สู่ชุมชน
ต้นแบบ
2. พัฒนาศักยภาพยกระดับกิจกรรมชุมชน
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ยกระดับ
โครงการสู่หุ้นส่วนธุรกิจ
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำาชุมชน
เพื่อจัดการชุมชนครบวงจร
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชนสู่
ความยั่งยืน
3. ต่อยอดความรู้ สู่หุ้นส่วนวิสาหกิจเพื่อสังคม
3.1 โครงการพัฒนา SBE (Social Business
Enterprise - ธุรกิจเพื่อสังคม) Partnership

สนับสนุนส่งเสริมของ สำานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อการประสานแผน ประสาน
ความร่วมมือเพือ่ ร่วมพัฒนาทีส่ อดคล้องและตรง

4. ขยายและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
พื้นที่
4.2 ประสานภาคีเครือข่ายนอกพืน้ ทีร่ ว่ มพัฒนา
“การประชุมเครือข่ายฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 73
คน จาก 19 หมู่บ้าน ได้รับรู้แนวทางการดำาเนิน
งานพั ฒ นาชุ ม ชนและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี
ต่างๆ ทั้งแนวทางการดำาเนินงานพัฒนาต่อยอด
ของเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเอง และแนวทางการ
ร่ ว มพั ฒ นาของสหวิ ริ ย า รวมถึ ง แนวทางการ

นายรั ง สรร กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า “ตั ว อย่ า ง
แนวความคิดเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมนี้ จะค่อยๆ
เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น ผ่านเวทีการประชุม
เครือข่ายฯ ซึ่งมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จัดโครงสร้างคณะกรรมการเครือข่าย ในปลาย
เดือน เม.ย. นี้ และประชุมเครือข่ายสัญจรทุก 3
เดือน เป้าหมายสู่การพัฒนาเป็นนิติบุคคล ร่วม
ระดมทุน และร่วมดำาเนินกิจกรรมเครือข่าย เพื่อ
ผลประโยชน์ แ ละจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆสู่ ส มาชิ ก
ของเครือข่ายอย่างทั่วถึง และเป็นที่น่ายินดีว่าใน
ครั้งนี้เรามีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ 3 กลุ่มคือ
เครือข่ายจาก ธ.ชุมชนบ้านทุ่งนุ่น ม.10 ต.พงศ์
ประศาสน์ ธ.ชุมชนบ้านดอนสูง ม.11 ต.ธงชัย
และสมาชิกจากสภาผู้นำาชุมชนบ้านระหาร หมู่4
ต.กำาเนิดนพคุณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานพัฒนา
กับความต้องการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเพื่อยก ในอำาเภอบางสะพาน จะเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง
ระดับขีดความสามารถของเครือข่ายธนาคาร มากขึ้น”
ชุมชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพานในการพัฒนา
ตนเองไปสู่การร่วมลงทุนเพื่อผลประโยชน์และ
l ข้อมูลเพิ่มเติม
จัดสวัสดิการต่างๆสู่สมาชิก อันเป็นเป้าหมาย
ปั จ จุ บั น เครื อ ข่ า ยผู้ นำ า ชุ ม ชน 4 ตำ า บล
ของทุกหน่วยงาน”
อ.บางสะพาน (ต.แม่รำาพึง ต.ธงชัย ต.กำาเนิด
นพคุณ และ ต.พงศ์ประศาสน์) มีสมาชิกรวม
“ตั ว อย่ า งธุ ร กิ จ ร่ ว ม (Social Business
กว่าสามพันคนคน จาก19 หมู่บ้านหมู่บ้าน เพื่อ
Enterprise) ที่สามารถดำาเนินการได้หรือมีความ
เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาต่างๆ
สอดคล้องกับวิถีของพื้นที่ในอำาเภอบางสะพาน
ร่วมกัน
จากข้อเวทีแลกเปลี่ยนในเวทีประชุม ได้แก่

X

บรรยากาศแห่งความสัมพันธ์ที่ดีงาม ระหว่างเครือ
สหวิริยาและพี่น้องชาวมุสลิม อ. บางสะพานในงาน
“รวมนํ้าใจสู่นูรุ้ลอีมาน”

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ร่วมสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน “รวม
นำ้าใจสู่นูรุ้ลอีมาน” ประจำาปี 2558 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และต่อยอด
กิจกรรมต่างๆ กับพี่น้องชาวมุสลิม ใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 16 เมษ�ยน 2558

เหล็กแผ่นเคลือบไทย ต่อจากหน้า 1
ซึง่ ทัง้ หมดต้องตอบโจทย์ คือ ทำ�ให้ลกู ค้�พึงพอใจ
ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วย
1. ก�รผลิตที่มีประสิทธิภ�พ
2. รักษ�คุณภ�พผลิตภัณฑ์ในระดับสูง
3. จัดมอบสินค้�ในเวล�ที่เหม�ะสม
ผ่�นก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กรทีด่ ี ทัง้
ด้�นก�รผลิต อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมที่ดี ก�รสร้�งสุขให้พนักง�น และก�ร
ดูแลใส่ใจชุมชน

ความภูมิใจส่วนหนึ่งจากพนักงาน
บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทย

หรืออย�กพูดคุยกับท�งบริษัท ตัวพนักง�นเอง
ส�ม�รถที่จะแจ้งกับท�งบริษัทได้ตลอด ซึ่งเรื่อง
ที่อย�กฝ�กกับเพื่อนๆพนักง�น คงเป็นเรื่องของ
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นม�เป็นเรื่องหลัก
รวมถึงเรือ่ งสุขภ�พของตัวพนักง�นเองด้วย อย�ก
ให้ทุกคนดูแลและรักษ�สุขภ�พให้แข็งแรงอยู่
เสมอ ห�กเรื่องเหล่�นี้ดี คุณภ�พของง�นก็จะดี
ต�มไปด้วย และถ้�เร�ทำ�สิง่ ต่�งๆ เหล่�นีด้ มี �โดย
ตลอด บริษทั เองย่อมมองเห็นและตอบแทนสิง่ ทีด่ ี
กับเร� โดยส�ม�รถมองตัวอย่�งทีด่ จี �กพนักง�น
รุ่นพี่ที่เข�ทำ�ม�เป็นตัวอย่�ง”

นายสมเกียรติ ตงสกุลรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

“รั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นของ Production &
Maintenance (ผลิตและซ่อมบำ�รุง) ทำ�ง�นที่ บจก.
นายพีระพล เย็นสนิท
ผู้จัดการแผนกผลิต
เหล็กแผ่นเคลือบไทยม� 22 ปีกับอีกเดือนกว่�ๆ
“หน้ � ที่ รั บ ผิ ด ชอบ คือ เป็น ผู้ค วบคุม นำ� คว�มประทับใจที่มีต่อ TCS ในเรื่องก�รทำ�ง�น
วัตถุดิบม�เคลือบสังกะสี ทำ�ง�นม� 22 ปี ทำ�ง�น
ม�ตัง้ แต่บริษทั เริม่ ก่อตัง้ ไปศึกษ�ทีญ
่ ปี่ นุ่ กลับม�
ถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับพนักง�นคนอื่นๆ ซึ่งคว�ม
ประทับใจที่มีให้กับ TCS และเพื่อนๆ พนักง�นคือ
จะมีคว�มผูกพันกัน มีคว�มกลมเกลียว เพร�ะ
ส่วนหนึ่งเร�เข้�ม�ทำ�ง�นกันตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
อยูก่ นั ย�วน�น ก็เหมือนเป็นครอบครัว และผูบ้ ริห�ร
ทั้งคนไทย คนญี่ปุ่น ก็ร่วมกันพัฒน� TCS ให้ขึ้น
ม�อยู่ในระดับนี้ รู้สึกภูมิใจม�กที่ตนเองได้เป็น
ส่วนหนึ่ง และในฐ�นะที่เป็นสม�ชิกของเครือ
สหวิริย� วันนี้ก็รู้สึกดีที่เร�เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือ
สังคมอย่�งต่อเนื่อง รวมไปถึงก�รเข้�ถึงชุมชน
ม�กขึน้ สิง่ ทีอ่ ย�กฝ�กเพือ่ นๆ พนักง�น คือ อย�ก
ให้ปฎิบตั งิ �นต�มหน้�ทีใ่ ห้ดที สี่ ดุ และสร้�งคว�ม
เข้�ใจในชุมชนให้ม�กขึ้น เพื่อที่เร�จะอยู่ร่วมกับ
ชุมชนและเครือสหวิริย�อย่�งมีคว�มสุข”
พนักง�นของเร�ส่วนใหญ่ม�กกว่� 90% เป็น
นางหริง ขาวสอาด
คนในพื้นที่บ�งสะพ�น และจบก�รศึกษ�ตั้งแต่
เจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกวางแผนการผลิต
ม.3 จนถึงปริญญ�ตรี ซึง่ มีคว�มส�ม�รถและคว�ม
“ทำ�ง�นที่ TCS ม� 22 ปีแล้ว ประทับใจ
เชี่ยวช�ญแตกต่�งกันไป และส�ม�รถทำ�ง�นได้
TCS ที่มีเพื่อนร่วมง�นที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันม�ตลอด รวมถึงทุกคนต่�งช่วยกันรับผิด อย่�งมีประสิทธิภ�พสูง และที่สำ�คัญคือ บริษัทมี
ชอบในหน้�ทีก่ �รง�นของตนเองเป็นอย่�งดี เครือ ผูบ้ ริห�รช�วญีป่ นุ่ ทีม่ องก�รณ์ไกลคือ Mr.Nabatame
สหวิริย� เป็นบริษัทที่มีสวัสดิก�รต่�งๆ ที่ดีกับ ท่�นเคยกล่�วว่� “คนทำ�ง�นทีด่ ไี ม่จ�ำ เป็นต้องจบ
พนักง�น มองเห็นคว�มคิดของพนักง�น และ สูง แต่ขอให้มีคว�มขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นใน
มีก�รสื่อส�รกับพนักง�นในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับ ง�นของตนเองก็พอแล้ว และอยู่ทำ�ง�นกับเร�จน
ตัวพนักง�น เช่น ห�กพนักง�นมีเรือ่ งอะไรร้องขอ เกษียณ นั่นแหละคนที่เร�ต้องก�ร” ซึ่งจะเห็นว่�

ไลน์ ทรานสปอร์ต

ต่อจากหน้า 1

รดนำ้ � ดำ � หั ว ขอพรจ�กผู้ ใ หญ่ ซึ่ ง เริ่ ม ง�นช่ ว ง
เช้� ด้วยพิธีทำ�บุญตักบ�ตรข้�วส�รอ�ห�รแห้ง
ต�มด้วยพิธีสรงนำ้�พระ และรดนำ้�ขอพรผู้ใหญ่
เพื่อเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย จ�กนั้นปิด
ท้�ยด้วยกิจกรรมแข่งขันกีฬ�สร้�งคว�มส�มัคคี
ของทั้ง 2 บริษัท โดยมีน�ยม�นพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร บจก.ท่�เรือประจวบ
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เป็นประธ�นในกิจกรรม

นายวิเชษฐ บุญทอง

ผู้จัดการส่วนปฎิบัติการขนส่งรถสายสั้น
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต

“รู้สึกภูมิใจที่พนักง�นได้ม�ทำ�บุญ และ
รดนำ้�ขอพรผู้ใหญ่เป็นก�รสืบส�นประเพณีไทย
ทำ�ให้เด็กรุ่นใหม่ รู้ถึงประเพณีสงกร�นต์ ก�ร
เข้�ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำ�ให้เกิดคว�มส�มัคคีใน
หมู่คณะระหว่�ง บจก.ไลน์ทร�นสปอร์ต และ

มีพนักง�นทีท่ �ำ ง�นกับบริษทั เร�ม�กกว่� 20 ปีขนึ้
มีม�กถึง 61 คน และถ้�ม�กกว่� 15 ปี จะม�กกว่�
80% ซึ่งผมประทับใจม�กสำ�หรับเพื่อนพนักง�น
ทุกคน ที่คอยเป็นทุกสิ่งทุกอย่�งที่ทำ�ให้บริษัทฯ
อยู่อย่�งแข็งแรง และส�ม�รถฟันฝ่�อุปสรรค
ต่�งๆ ได้ ทุ กครั้ ง สำ �หรั บเครื อสหวิริย� ผมว่�
ตอนนี้ทุกอย่�งก็ลงตัวดีม�กขึ้นโดยเฉพ�ะเรื่อง
รถขนส่งหรือ ด้�นสิ่งแวดล้อม เพร�ะพี่น้องช�ว
บ�งสะพ�นก็เห็นว่�เร�ช�วสหวิริย�เป็นเสมือน
เพือ่ นบ้�น สุดท้�ยอย�กฝ�กถึงเพือ่ นพนักง�นใน

เครือสหวิริย� ขอให้บริษัทในเครือของเร�ช่วยกัน
รณรงค์เรือ่ งคว�มปลอดภัยบนท้องถนน ก�รสวมใส่
หมวกกันน๊อค และขับรถยนต์ให้ถูกกฎจร�จร
อย่�งเคร่งครัด เพื่อช่วยสร้�งคว�มสุขอีกอย่�ง
หนึ่งให้พี่น้องช�วบ�งสะพ�น”
ทีมข่�วฅนเหล็กขอแสดงคว�มยินดีกับพี่ๆ
พนักง�น บจก.เหล็กแผ่นเคลือบไทยทุกท่�น ทีเ่ ข้�
รับของที่ระลึกในกิจกรรมครั้งนี้ และขอเป็นส่วน
หนึ่งในก�รสร้�งสรรค์เรื่องร�วดีๆ ของพี เพื่อน
พนักง�นเครือสหวิรยิ �ให้ท�่ นผูอ้ �่ นได้ทร�บอย่�ง
ต่อเนื่อง....เครือสหวิริย� เหล็กไทย สร้�งไทย

บจก.ท่�เรือประจวบ และทำ�ให้เร�รูจ้ กั และใกล้ชดิ
ผูบ้ ริห�รหล�ยๆ ท่�น เป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน สุดท้�ยนี้ขอให้พนักง�นทุกท่�นมี
คว�มสุข สุขภ�พแข็งแรง ในวันปีใหม่ไทย”

เสริมให้พนักง�นได้ทำ�กิจกรรมร่วมกันระหว่�ง
ไลน์ทร�นสปอร์ต และท่�เรือประจวบ ซึ่งเร�ใช้
พื้นที่ทำ�ง�นร่วมกัน ส่วนหนึ่งเป็นก�รส่งเสริมให้
พนักง�นมีคว�มส�มัคคี มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน รวมไปถึงส่งเสริมเรื่องต่อต้�นย�เสพติด ผ่�น
นายเชิดชาย ขจรชีพ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมก�รแข่งขันกีฬ�พื้นบ้�นเพื่อส่งเสริมก�ร
บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต
ใช้เวล�ว่�งให้เกิดประโยชน์ สุดท้�ยนี้ขอพรคุณ
“ถื อ เป็ น ก�รสื บ ส�นประเพณี แ ละส�น พระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองทุกท่�นให้มีคว�มสุข
ต่อวัฒนธรรมดีๆ ของวันปีใหม่ไทย และยังช่วย กันทั่วหน้�ในวันปีใหม่ไทย”
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กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลื่อนที่ ประจำาเดือนมีนาคม 2558
ณ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และ บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
โดยเครือสหวิริยา และพี่น้องพ่อค้าแม่ค้า 5 ตำาบล ใน อ.บางสะพาน

พี่ น้ อ งชาวบางสะพานยิ้ ม ชื่ น กั บ
กิจกรรมสินค้าชุมชนเคลือ่ นทีป่ ระจำาเดือน
มีนาคม 2558 โดยมียอดการจับจ่ายใช้สอย
กว่า 43,000 บาท ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูน
รายได้ให้กบั พีน่ อ้ งจาก 5 ตำาบล กลุม่ แม่คา้
พ่อค้าจาก ต.แม่รำาพึง ต.ธงชัย ต.พงศ์ประศาสน์ ต.กำาเนิดนพคุณ และ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน อย่างต่อเนือ่ ง โดยคณะ
ทำางานจัดซือ้ -จัดจ้าง เครือสหวิรยิ าร่วมกับ
ทีมส่งเสริมและพัฒนา ซึง่ มีการจัดกิจกรรม
เป็นประจำาเดือนละ 2 ครัง้ ณ บมจ.สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็น
ไทย มีร้านค้ากว่า 10 ร้าน จาก 6 หมู่บ้าน
ร่วมนำาผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพราคาเป็นกันเอง
ให้พนักงานได้หาซื้อถึงในโรงงาน

l

รวมภาพกิจกรรม
เครือสหวิรยิ าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนปล่อยสัตว์นา้ํ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จัดโดย สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 8

X กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ อ.บางสะพาน ในวันปีใหม่ไทย

โดยทีมส่งเสริมและพัฒนา ทีมส่งเสริมและพัฒนา เครือสหวิริยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
อันดีในวันปีใหม่ไทย จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุและพี่น้องชาว อ.บางสะพาน โดย
มอบผ้าขนหนูนาโนให้กับน่วยงานราชการที่จัดงานวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในพื้นที่อำาเภอ
บางสะพาน นับเป็นการร่วมแสดงความกตัญญูและให้ความสำาคัญกับผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ กิจกรรม
การขับเคลื่อนทางสังคมและชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นกำาลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้มา
ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะทำางานบริษัทในเครือสหวิริยา : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) , บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำากัด ,
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำากัด , บริษัท บี.เอส.เมทัล จำากัด , บริษัท ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด , บริษัท เรือลำาเลียงบางปะกง จำากัด และ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำากัด

ติชมและเสนอแนะ คณะผู้จัดทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา โทร.02 2853101-10 ต่อ 574 บทความและภาพทั้งหมดที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา” เป็นลิขสิทธิ์ของ คณะทำางาน
ในเครือสหวิรยิ า ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซ้าำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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