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WCEลุยสําเร็จ
วิศวกรรมตปท.
ติดเครื่องจักร
โรงปูนกัมพูชา
WCEประสบความสํ า เร็ จ งาน
บริการวิศวกรรมที่ตางประเทศ
ใหกับบริษัท กัมพอต ซีเมนต
จํ า กั ด ผู ผ ลิ ต ซี เ มนต ร ายใหญ
ที่สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยใหบริการงานติดตั้งเครื่อง
จั ก รกลสํ า หรั บ สายการผลิ ต
คอนกรีต มูลคางานกวา 10 ลาน
บาท ผู บ ริ ห ารเผยเป น ความ
ทาทายสําคัญในการใหบริการ
งานกับลูกคาตางประเทศ พรอม
เดิ น หน า พั ฒ นาแผนงานของ
บริ ษั ท ให ก ลั บ มาทํ า กํ า ไรและ
เติบโตอยางยั่งยืน
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
เจาหนาทีบ่ ริหารกลุม ธุรกิจวิศวกรรม
และกรรมการผูจ ดั การ บริษทั เวสท
โคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด หรือ WCE
เปดเผยกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” วา บริษัท เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด อานตอ น.4

เอสเอสไอชูแผนระยะสัน้
เสริมคา-ลดตนทุน-จัดคน
แผนการดําเนินงานระยะสั้น SSI
• ดานการคา – หาจุดสมดุลระหวางปริมาณขายเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนและคาการรีดใหไดดที สี่ ดุ

และมีเหล็กแทงแบนที่จะเขามาใหมอยางเพียงพอ
• การลดตนทุน - เปน “องคกรไรไขมัน” (No fat) โดยการจัดการตนทุนบริหาร และตนทุนการผลิต
ดวยความเขมงวด
• การจัดการทรัพยากรบุคคล - ปรับโครงสรางการบริหารและโครงสรางอัตรากําลังเพือ่ ใหเหมาะสม
กับสถานการณทางธุรกิจ

นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุมและกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
เปดเผยกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ”
อานตอ น.2

สัมภาษณพิเศษ

‘เอสเอสไอ-ทาเรือประจวบ’ชวยชุมชน
ดับเพลิงโรงงานใยมะพราวทองมงคล
ทีมดับเพลิงเอสเอสไอ-ทาเรือ นํา
รถดับเพลิงปฏิบัติการสนับสนุน
ดับเพลิง โรงงานใยมะพราวทองมงคล ผู บ ริ ห ารชื่ น ชมจิ ต สํ า นึ ก
รักชุมชน
ผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 เวลา 10.50 น. โรงงานเอสเอสไอ
บางสะพานไดรับการประสานงานจาก
หน ว ยงานภายนอก ว า เกิ ด เหตุ เ พลิ ง
ไหม โรงงานใยมะพราว ตั้งอยูที่ หมู 1
ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน ตั้ง
อยูหางจากถนนเพชรเกษม ขาลองใต
ประมาณ 200 เมตร และใกลกบั สหกรณ
โคนมบางสะพาน จํ า กั ด โดยแจ ง ว า
เหตุดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตชวงเที่ยงคืน
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เอสเอสไอสูว กิ ฤติเหล็กหลังยืน่
ศาลฟนฟู คลอดแผนระยะสั้น
สามประสาน ดานการคา - ลด
ตนทุน - การจัดการทรัพยากร
บุคคล เดินหนาธุรกิจเหล็กแผน
รีดรอน สรางโอกาสใหมๆ รวมถึง
การเก็บเกีย่ วประโยชน ผูบ ริหาร
ขอบคุณพนักงานทุกคนที่รวม
กันเผชิญความกดดันและภาวะ
ยากลําบาก มัน่ ใจดวยจิตใจนักสู
ของพนักงานเอสเอสไอจะนํา
ไปสูการพลิกฟนสถานการณ
ครั้งสําคัญนี้ของบริษัทฯได

จึงประสานขอรถดับเพลิงของเทศบาล
รอนทองแตไมสามารถควบคุมเพลิงได
เพราะสถานที่เกิดเหตุมีใยมะพราวเปน
จํานวนมากซึง่ เปนเหมือนเชือ้ เพลิงอยางดี
รวมทั้งมีลมกรรโชกแรง เจาหนาที่จึง
ประสานขอรถดับเพลิงจาก อบต.ทองมงคล และเทศบาลกําเนิดนพคุณ รวม
ทัง้ เอสเอสไอ และ ทาเรือประจวบ พรอม
รถบรรทุกนํ้าสนับสนุน เขามาชวยใน
ปฏิบัติการดับเพลิง
หลังจากไดรับการประสาน ทาง
ทีมดับเพลิง (Fireman) ของเอสเอสไอ
จึงรีบนํารถดับเพลิงไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
ซึ่งมีรถดับเพลิงจากหนวยงานราชการ
อยูก อ นแลวจํานวนหนึง่ พรอมรถแบคโฮ
3 คัน จึงชวยกันระดมดับเพลิง

อานตอ น.4

นายนาวา จันทนสุรคน

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว

อานตอ น.2

อานตอ น.3

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจ
เอสเอสไอ

เจาหนาทีบ่ ริหารกลุม ธุรกิจวิศวกรรม และกรรมการผูจ ดั การ
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

จิตอาสาแผทวั่ กลุม เอสเอสไอ
พัฒนาวัด-บริจาค ‘โลง-โลหิต’
พนั ก งานกลุ ม เอสเอสไอยํ้ า
วัฒนธรรมจิตอาสา เดินหนาทํา
กิจกรรมตอเนือ่ ง เพือ่ ชวยเหลือ
สังคม ชุมชน ทีอ่ ยู WCE พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนวัดถํ้ามารอง
TCRSS บริจาคทุนทรัพยซื้อ
โลงศพบริจาค ดานพนักงาน

SSI รวมบริจาคโลหิตแกโลหิต
ขาดแคลน
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” รายงานวา ถึงแมได
รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
กลุมเอสเอสไอยังคงรวมกันเดิน
หนาสงเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา

อยางตอเนื่อง โดยลาสุด บริษัท
เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
หรือ WCE ไดรว มกับพนักงานของ
บริษทั และชุมชน รวมจํานวน 200
คน จัดกิจกรรม “WCE จิตอาสา
พัฒนาวัดถํ้ามารอง” ขึ้น

อานตอ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ชูแผนระยะสั้น

ต่อจากหน้า 1

ถึงสถานการณ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หลังจากได้
ยกเลิ ก ธุ ร กิ จ โรงถลุ ง เหล็ ก และแจ้ ง การขอฟื้ น ฟู
กิจการของบริษัทฯต่อศาลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ว่า “บริษทั ฯกำ�ลังเผชิญกับความท้าทายและสภาวะ
กดดันต่างๆ มากมาย ในระดับมหภาคอุตสาหกรรม
เหล็กระดับโลกอยู่ในช่วงวิกฤติ เนื่องจากอุปสงค์
และอุปทานไม่สมดุลอย่างหนัก ราคาเหล็กตกตํ่า
ต่อเนื่องกดดันผู้ผลิตเหล็กทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯเอง
ก็หนีไม่พ้น ปริมาณขายของเราลดต่ำ�ลงและมีค่า
การรีดไม่ดีนัก ถึงแม้ว่าการยกเลิกธุรกิจโรงถลุง
เหล็ ก ทำ � ให้ เ ราสามารถลดความต้ อ งการใช้ เ งิ น
ทุ น หมุ น เวี ย นลงมาได้ ร ะดั บ หนึ่ ง แต่ บ ริ ษั ท ฯยั ง
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณ
ขาย ในขณะที่การขาดธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่เป็นต้น
นํ้าของเรา ส่งผลให้เรา ขาดวัตถุดิบเหล็กแท่งแบน
สำ�หรับตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนชัน้ คุณภาพ
พิเศษ เป็นโจทย์เพิ่มเติมมาให้เราต้องแก้ไข อีก
ประการที่สำ�คัญก็คือ การยื่นขอเข้าสู่กระบวนการ
ฟืน้ ฟูตอ่ ศาลส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ทีผ่ มู้ สี ว่ น
ได้เสียมีต่อบริษัทฯ”
		 “ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าว เราได้
กำ�หนดแผนและแนวทางการดำ�เนินงานระยะสัน้
ให้บริษัทฯสามารถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้เพื่อความ
อยู่รอด และสร้างโอกาสใหม่ๆ รวมถึงการเก็บเกี่ยว
ประโยชน์จากโอกาสนั้นๆ ให้ได้
		ด้ า นการค้ า - การหาจุดสมดุลระหว่าง
ปริมาณขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและค่าการ
รีดให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ การบริหารจัดการ
วัตถุดิบให้มีไม่มากเกินไป และมีเหล็กแท่งแบน
ที่จะเข้ามาใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงการรับจ้าง
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนด้วย ซึ่งในส่วนนี้
เรากำ�ลังหารือกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆในการ
สนับสนุนด้านวัตถุดิบและด้านการเงิน คาดว่าอีก
ไม่นานจะได้ข้อสรุป
		 การลดต้ น ทุ น - เป้ า หมายของเราคื อ
เป็น “องค์กรไร้ไขมัน” (No fat) โดยการจัดการ
ต้นทุนบริหาร และต้นทุนการผลิตด้วยความเข้ม
งวด ด้วยการตัดค่าใช้จ่ายให้เหลือเท่าที่จำ�เป็นให้
ธุรกิจดำ�เนินต่อไปได้ และมีโครงการลดต้นทุนจาก
การริเริ่มของสายงานต่างๆมาสมทบเพิ่มเติมเช่น
โครงการลดค่าใช้จา่ ย (Cost Killer) ของสายการผลิต
เป็นต้น
		 การจัดการทรัพยากรบุคคล - เรากำ�ลัง
ดำ�เนินการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้าง
อัตรากำ�ลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจในปัจจุบันและแผนการฟื้นฟูกิจการที่กำ�ลัง
จะเกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง จะมีการโอนย้าย สับเปลี่ยน
งาน การปรับลดอัตรากำ�ลังโดยรวม แต่ยังคงมุ่ง
เน้นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฝ่ายธุรกิจ
การค้าและงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่ง
เป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับการอยู่รอดของบริษัทฯ”
(อ่านเสริม สัมภาษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต)
นายวินกล่าวอีกว่า ในส่วนของการยื่นขอฟื้นฟู
กิจการต่อศาลนั้น บริษัทฯอยู่ระหว่างการปรึกษา
กับกลุ่มธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ และเริ่มหารือวาง
กรอบการทำ�แผน ซึ่งเราจะสื่อสารสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ และจะมีการแจ้งความ
คืบหน้าให้พนักงานทราบเป็นระยะ
		 พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณ พนักงานทุกคน
ที่ร่วมกันเผชิญความกดดันและภาวะยากลำ�บาก
โดยมั่นใจว่ามั่นใจว่าจิตใจนักสู้ของพนักงานเอสเอสไอจะนำ�ไปสูก่ ารพลิกฟืน้ สถานการณ์ครัง้ สำ�คัญ
นี้ของบริษัทฯ ได้		
อ่านต่อ น.3
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ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2558

นายนาวา จันทนสุรคน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ เอสเอสไอ
		 นอกจากการปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก ร
และการจัดกลุ่มงานในระดับบริหารแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงของสายธุรกิจ นับเป็นอีกเรื่องที่
สำ�คัญ ในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ตาม
แผนดำ �เนิ นงานระยะสั้ นของเอสเอสไอ โดย
เฉพาะงานธุรกิจการค้าและงานการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ซึ่งนับเป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับการ
อยู่รอดของบริษัทฯและเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้แผนการดำ�เนินงานระยะสั้นและแผนการ
ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นบรรลุ
ผลตามเป้าหมายได้ คุณนาวา จันทนสุรคน
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ส ายธุ ร กิ จ
เอสเอสไอ ให้สมั ภาษณ์กองบรรณาธิการ “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนใน
การเปลี่ยนแปลงของสายธุรกิจ

อยากให้คณ
ุ นาวาเล่าถึงวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ
ของสายธุรกิจ
		 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสายธุรกิจ หรือ
Commercial Division เราได้ก�ำ หนดไว้วา่ ต้องการ
เป็นหน่วยงานที่หารายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท
โดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพือ่ ให้มกี ารพัฒนา
และนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง สำ�หรับรายละเอียด
ผมขออธิบายต่อไปตามลำ�ดับนะครับ
		 สิ่งสำ�คัญที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นต้นไปคือ
ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของสายธุรกิจ โดย
มีการแบ่งงานใหม่จากเดิมที่มีการจัดเป็นกลุ่ม
งาน 4 ด้าน คือ ด้านการขาย ด้านวางแผนส่วน
กลาง ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด เราได้มีการจัดกลุ่ม
งานใหม่ขึ้น ตามพันธกิจที่เรามองว่ามีความ
สำ�คัญลำ�ดับต้น 3 ด้าน คือ 1) ด้านธุรกิจ (Commercial) 2) ด้านนวัตกรรม (Innovation) 3) ด้าน
การจัดหา (Supply)

กำ �ไรให้ กั บ บริ ษั ทได้ หรื อด้ านธุรกิจสามารถ
ทำ�งานข้ามนอกสายงานอาจจะคุยกับฝ่ายบัญชี
และการเงิน เพื่อสร้างเทอมการค้าที่สามารถ
ช่วยให้เครือข่ายทางการค้าของเราเข้มแข็งและ
ผูกพันในระยะยาวได้
		 หรือยกตัวอย่างอีกหนึง่ ด้าน ด้านนวัตกรรม
ซึ่งไม่ใช่รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น
แต่ว่าอาจจะต้องทำ�งานข้ามสายงานไปคุยกับ
สำ�นักงานเทคโนโลยีกลุ่ม ไปคุยกับสายการ
ผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า หรืออาจะ
ไปคุยกับสำ�นักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สร้างบริการ โดยใช้ไอทีที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า
แม้ ก ระทั่ ง ประสานงานกั บ สำ � นั ก รั ฐ กิ จ กลุ่ ม
เพื่อไปสร้างกฎกติกา หรือผลักดันมาตรฐาน
ทางราชการที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และ
การค้าของเรา
		 หรือยกตัวอย่างด้านการจัดหา (Supply) ซึง่
รับผิดชอบพันธกิจสร้างความยัง่ ยืนการแข่งขันก็
ไม่ใช่มหี น้าทีแ่ ค่จดั หาซือ้ วัตถุดบิ เหล็กแท่งแบน
หรือ Slab แล้ววางแผนการผลิตตามที่ฝ่ายขาย
ต้องการเท่านัน้ ด้านการจัดหาก็สามารถทำ�งาน
ข้ามสายงานหรือข้ามด้านหรือข้ามฝ่ายไปคุย
กับลูกค้า ไปคุยกับฝ่ายขายเพื่อต่อยอดสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและคู่แข่งตามเราไม่ทัน
เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเหนือคูแ่ ข่ง 1 ขัน้ (Step)
หรือแม้กระทัง่ ไปคุยกับลูกค้าด้วยกันว่าจะทำ�ยัง
ไงให้สินค้าของเรา สามารถเข้าไปสู่ตลาดที่มี
อนาคต สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เราได้มาก
ขึ้น นี่คือสาเหตุที่เราต้องปรับโครงสร้างองค์กร
ในสายธุรกิจออกเป็น 3 ด้าน เพื่อให้มีการรับผิด
ชอบพันธกิจแต่ละด้านสามารถทำ�งานได้ตลอด
ทะลุทั้งกระบวนการเพื่อให้สำ�เร็จตามพันธกิจที่
เราได้รับมอบหมาย

เป้าหมายทางธุรกิจที่สำ�คัญ
เหตุผลในการแบ่งกลุ่มงานสายธุรกิจ 		 ตอนนี้ ต้ อ งยอมรั บ บริ ษั ท ของเราอยู่ ใ น
ออกเป็น 3 ด้าน...
ภาวะวิกฤต ซึ่งมีมาจาก 3 ด้านที่สำ�คัญด้วย

		 สำ�หรับเหตุผลที่ต้องมีการจัดโครงสร้าง
องค์ ก รแบ่ ง งานออกเป็ น 3 ด้ า น เพราะเรา
ต้องการเน้นให้มกี ารทำ�งานเพือ่ ตอบสนองพันธ
กิจสำ�คัญ 3 ประการ ก็คือ
		พันธกิจที่ 1 ต้องสามารถสร้างกำ�ไรด้วย
เครื อ ข่ า ยการค้ า ที่ เ ข้ ม แข็ ง และการผู ก พั น ใน
ระยะยาว พันธกิจนี้รับผิดชอบโดยด้านธุรกิจ
(Commercial) พันธกิจที่ 2 การสร้างความแตก
ต่างจากคูแ่ ข่งด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ หนือ
กว่า ซึ่งพันธกิจนี้รับผิดชอบโดยด้านนวัตกรรม
(Innovation) พันธกิจที่ 3 การสร้างความยั่งยืนใน
การแข่งขัน รับผิดชอบโดยด้านจัดหา (Supply) วิธี
การจัดด้านงานใหม่เป็น 3 ด้านนี้ ไม่ใช่เป็นการ
แบ่งกองทัพในสายธุรกิจออกเป็น 3 กองทัพ
และไม่ใช่แต่ละกองทัพต่างคนต่างอยู่แล้วโดย
มีแม่ทัพของใครของมัน แต่เราจะให้แม่ทัพหรือ
แต่ละด้านสามารถทำ�งานข้ามสายงาน ข้าม
ด้าน ข้ามฝ่าย แม้กระทั่งข้ามองค์กรเพื่อทำ�ให้
กระบวนการทำ�งานทีร่ บั ผิดชอบในพันธกิจนัน้ ๆ
สามารถขับเคลื่อนได้สำ�เร็จเต็มที่
		 ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างด้านธุรกิจ จะไม่รบั
ผิดชอบเรื่องการขายสินค้าให้ได้ปริมาณเยอะๆ
เท่านัน้ แต่ตอ้ งสามารถทำ�งานขับเคลือ่ นร่วมกับ
ด้ า นการจั ด หา (Supply) เพื่ อ ให้ ไ ด้ วั ต ถุ ดิ บ ที่
เหมาะสม ราคาสามารถแข่งขันได้ และสร้าง

กัน ประกอบด้วย 1. ภาวะตลาดเหล็กของโลก
ตอนนี้อยู่ในภาวะถดถอยตกต่ำ�ลงมาก เราก็
เป็นบริษัทเหล็กหนึ่งในหลายๆ บริษัทหรือส่วน
ใหญ่ของโลกที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตเช่นนี้ หนี
ไม่พ้น ปัญหาที่ 2 ที่เจอคือ ปัญหาด้านการเงิน
ที่เรากำ�ลังจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูธุรกิจ และ
3 คื อ ความเชื่ อ มั่ น จากลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ เราต้ อ ง
ยอมรับว่าช่วงนี้ บริษัทอยู่ในภาวะที่ทำ�ธุรกิจได้
ค่อนข้างยากมาก ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ ตอนนี้
ก็เหมือนกับสายธุรกิจเป็นทัพหน้าที่ต้องเข้าสู่
สงครามการค้า และต้องรบกับศึกหลายๆด้าน
ถ้าเกิดเปรียบอาจจะเหมือนสมัยสงคราม 9 ทัพที่
ประเทศไทยเราเคยเจอ โดยทีท่ พั หน้าตอนนีห้ รือ
ทัพหลวงของเรามีเสบียง หรือการสนับสนุนด้าน
พลาธิการพร่องลงไป เนื่องจากปัญหา 2-3 ด้าน
ที่บอกมา
		 ดังนั้น เป้าหมายที่ผมมอง มีเป้าหมาย
ระยะสัน้ อันแรกเลยก็คอื เราก็คงต้องเน้นการทำ�
ธุรกิจแบบรวดเร็วว่องไว ที่สำ�คัญต้องสามารถ
จัดลำ�ดับความสำ�คัญของธุรกิจได้ ว่าอะไรคือ
สิ่งที่เราควรจะทำ�เป็นอันดับต้น อะไรคือ การ
Balance ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า แต่สามารถเข้ากับขีดความสามารถ
ในปัจจุบนั ของเรา เป้าหมายอันที่ 2 ต้องพยายาม
ดึงความเชือ่ มัน่ จากลูกค้ากลับมาสู่ SSI ซึง่ จริงๆ
SSI มีประวัติทางด้านชื่อเสียงและความเป็นมา

ที่ดีมากๆ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแม้ในวิกฤตนี้เรา
ต้องสามารถทำ�ให้ลกู ค้ามัน่ ใจว่า SSI สามารถส่ง
มอบผลิตภัณฑ์และให้บริการกับลูกค้าได้ดีต่อ
เนือ่ งสม่�ำ เสมอ ทีส่ �ำ คัญคือความจริงใจ แน่นอน
ในระยะยาวถ้าเกิดเราเอาชนะสงครามระยะ
สั้นนี้ไปแล้ว เราต้องการกลับมามีส่วนแบ่งการ
ตลาดและปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และ
เป้าหมายเราคือต้องการเป็นผูน้ �ำ ลำ�ดับหนึง่ ของ
ตลาดเหล็กในประเทศไทยเช่นเดิม

ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ แ ผนงานประสบ
ความสำ�เร็จตามเป้าหมาย

		 ปั จ จั ย สำ � คั ญ สำ � หรั บ หั ว ข้ อ ถั ด ไปคื อ ทำ �
อย่างไรถึงจะทำ�ให้เรื่องที่เราพูดมานี้ประสบ
ความสำ � เร็ จ ได้ ผมมองว่ า ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ สุ ด
ประการแรกคือ “คน” ตอนนี้เราเข้าสู่สงคราม
9 ทัพ ถ้าเกิดคนของเราไม่มี Fighting Spirit ไม่
ศรัทธา ไม่เชื่อมั่น ว่าสามารถเอาชนะศึกครั้ง
นี้ได้ก็คงถอยทัพ เพราะฉะนั้นที่สำ�คัญคือต้อง
มีความศรัทธา เชื่อมั่น และสู้ไม่ถอย (Fighting
Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา
		 เรามี Fighting Spirit แล้ว ก็ตอ้ งมีการพัฒนา
คนให้สามารถทำ�การค้าได้ ทัง้ ในภาวะปกติและ
ในภาวะวิกฤต
		 ผมเคยพบว่าหลายองค์กรมีการขยายงาน
โครงการหลายอย่างแต่ไม่สามารถรักษาการ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้ เพราะคนพัฒนาไม่ทัน
การพัฒนาทางการตลาดหรือทางธรุกิจ เพราะ
ฉะนัน้ ในช่วงที่ Commercial จะเน้นหนักในเรือ่ งนี้
คือการพัฒนาคน ให้ คน สามารถทำ�งานได้
โดยอยู่หน้างานรู้ข้อมูลจริงตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ได้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมรวดเร็ ว โดยพิ จ ารณาถึ ง
กระบวนการที่มีอยู่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะไม่
สามารถทำ � งานแบบง่ า ยๆแบบเดิ ม ต่ อ ไปได้
แล้ว ต้องทำ�งานแบบเหนื่อยขึ้น ลงลึกในหน้า
งานมากขึ้น ศึกษาให้ทะลุทั้งกระบวนการ เพื่อ
จะได้ตัดสินใจเสนอเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์
		 แต่ถ้าเรามีคนที่ Fighting Spirit แล้วก็มี
คุณภาพแล้ว ก็ยังไม่พอ คนที่มีคุณภาพและก็
Fighting Spirit ของ Commercial ต้องมาช่วยกัน
สร้างและพัฒนาระบบของเราให้มีความยั่งยืน
		 เราไม่ตอ้ งการคือ ระบบ “One Man Show”
หรือ “อิงกับตัวบุคคล” ถ้าเกิดบุคคลนั้นไม่อยู่
หรือโยกย้ายที่อยู่ที่อื่นแล้ว ไม่สามารถทำ�ต่อ
ไปได้ เราต้องการให้คนที่มีคุณภาพให้มาช่วย
กันสร้างระบบ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ หรือถ้า
เกิดปัญหาต่างๆ ก็สามารถไม่ต้องใช้เวลามาก
ในการแก้ปัญหา เพื่อที่เราจะได้ใช้ทรัพยากร
บุคคล เวลา หรือด้านอื่นๆที่เรามีจำ�กัด ไปต่อย
อดธุรกิจของเราต่อไปได้ นี่คือสิ่งที่ผมเน้นว่า มี
ความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จก็คือ คน และต้อง
มีการสร้างระบบสำ�หรับความร่วมมือจากหน่วย
งานอื่นๆ ใน SSI

ความร่ ว มมื อ จากสายงานและหน่ ว ย
ธุรกิจอื่นๆ

		 ต้องยอมรับว่าในภาวะวิกฤตนี้ เราต้องมี
การขับเคลื่อนองค์กร โดยเน้นการขายเป็นหลัก
เพราะว่าต้องหารายได้มาในภาวะนี้
		 ต้องขอบคุณทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นสาย
การผลิต สายการเงินและบัญชีและสายงานอืน่ ๆ
ทีผ่ มอาจจะไม่ได้เอ่ยชือ่ ในครัง้ นีน้ ะครับให้ความ
ร่วมมืออย่างดีเยี่ยม เพราะถ้าเกิดพวกท่านไม่
เป็นพลาธิการ หรือไม่เป็นทัพหลังหรือจะเป็น
ทัพหลวงสนับสนุนกองหน้า ผมยืนยันทัพหน้า
ของเรานีต่ ายแน่ในสงครามเรายังสามารถฟันฝ่า
และมัน่ ใจว่าสามารถเอาชนะสงคราม 9 ทัพนีไ้ ด้
ก็ต้องมีหน่วยพลาธิการ มีทัพหลวง มีทัพหลัง ที่
สนับสนุนดีพร้อมอย่างนีต้ อ่ ไป ขอขอบคุณหน่วย
งานทุกหน่วยงานที่ช่วยเราในโอกาสนี้ด้วยครับ
ยังไงเราก็ Fighting Spirit ครับ สู้ๆ
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ทำ�ยังไง ทุกๆ โครงการ (Project) ทุกๆ งาน (Job)
ที่เป็นรายได้เข้ามา ทำ�ให้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับเข้า
มา มากกว่าเงินที่จ่ายออกไปเสมอ เพราะฉะนั้น
ความเสีย่ งทีจ่ ะส่งมอบงานล่าช้า  ความเสีย่ งในเรือ่ ง
คุณภาพของงาน จะต้องปรับปรุงใหม่ (rework)
ความเสีย่ งของต้นทุน ทีต่ อ้ งใช้มากกว่างบประมาณ
เหล่านี้ จะต้องถูกจัดการไม่ให้เกิดขึน้ ดังนัน้ WCE
วันนี้ สำ�หรับผมเข้าขั้นวิกฤต
วิสยั ทัศน์ (Vision) วันนีข้ องผม ผมจะใช้ค�ำ ว่า
Turnaround เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด
ความหมายง่ายๆ ของคำ�ว่า Turnaround ก็คือการ
พลิกฟื้นบริษัทให้กลับมามีกำ�ไร มีภารกิจสองข้อ
ที่ผมตั้งไว้ ที่ทำ�ให้บริษัทกลับมามีกำ�ไร คือ
		ข้อแรกเราจะแปลงบริษัทที่ขาดทุนให้มา
มี กำ � ไรโดยการแยกแยะประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ทั้งหมดขึ้นมา และแก้ปัญหาที่ต้นตอของมัน ข้อ วางแผนไว้หรือไม่
ที่สอง เราจะสร้างกำ�ไรอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
จากทั้ง 3 Step นี้ สิ่งที่จะได้ คือแผนที่จะ
การเติบโต (Growth) ให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้าอย่าง ต้องทำ�ทันที แล้วก็แผนระยะสั้น ระยะกลาง
มั่นคง อย่างยั่งยืน
ระยะยาวของบริษัท สำ�หรับแผนที่กล่าวมา
ทัง้ หมดทัง้ สัน้ กลาง ยาว เรายังไม่ได้ทำ�เป็น
มีวิธีการอย่างไรที่จะทำ�ให้ภาระกิจทั้ง 2
รูปธรรมทีช่ ดั เจน ซึง่ อยูใ่ นช่วงการกำ�ลังพัฒนา
ข้อประสบความสำ�เร็จ
(Develop) และระดมสมอง (Brainstorm) และ
ผมใช้หลักการ 3 ขั้น (Step)
ผมก็กำ�ลังคุยรายละเอียด (Walk Through) กับ
Step แรก เรียกว่า Resolver เป็นการค้นหา หน่วยงานทำ�กำ�ไร (Profit Center) และหน่วย
อุปสรรค โอกาส รวมถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของเรา
ธุรกิจ (Business Unit) ของแต่ละหน่วยงาน
อีกครั้งนึง คือเราค้นหากันมาโดยตลอด แต่ว่าถึง
เชื่อว่า จากวันนี้ 1 - 2 เดือน แผนพวกนี้
เวลานีเ้ ราต้องค้นหามันอีกทีนงึ ว่าอะไรคือสิง่ ทีจ่ ะ
คงจะชัดเจนหลังจากนั้นผมก็คงจะนำ�มาพูด
ใช่และไม่ใช่  หลังจากที่เราค้นหาและเข้าใจแล้ว
คุยให้ฟังเป็นรอบๆ ไป
เราก็จะเข้าสู่ Step 2 เรียกว่า Reshape คือเป็นการ
นำ�เอาอุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็งทัง้ หมด มา อยากจะฝากอะไรถึ ง พนั ก งาน WCE
วิเคราะห์เพือ่ ทีก่ �ำ หนดแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด และพนักงานกลุ่มเอสเอสไอไหม
และแผนที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งหมด ดูว่าต้องใช้
ขอพูดถึงวัฒนธรรมองค์กร อยากให้ทุก
อะไรบ้างทั้งคนทั้งแรงงาน ทั้งเครื่องมือ ทั้งเงิน
คน คิดว่าเราทุกคนเป็นตัวสร้างรายได้ ไม่ใช่
หลังจากนั้น
เป็นตัวต้นทุน การที่พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะ
เข้า Step 3 เราเรียกว่า Refocus คือการนำ�
พนักงานบัญชี พนักงานเสมียน หรือ พนักงาน
แผนที่เราจะพัฒนาจาก Step ที่ 2 มาจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญกัน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ (Back Office) ที่สนับสนุน
สูงสุด ถึงความเสี่ยง ความพร้อมของสิ่งที่เรามี (Support) พนักงานที่เป็นหน่วยงานทำ�กำ�ไร
อยู่ และก็มา Focus เป็นเรื่องๆ โดยเลือกเรื่องที่ (Profit Center) ก็สามารถคิดว่าตัวเราเป็นรายได้
มี ผลกระทบ (Impact) ต่อความสามารถในการ ถ้าเราสามารถทำ �งานให้มี Value มากกว่า
สร้างกำ�ไรสูงสุด หรือว่าสร้างกำ�ไรอย่างต่อเนื่อง Cost ที่เราได้รับ นั่นก็หมายความว่าเราเป็น
ก่อนเป็นประเด็นสำ�คัญ นอกจากนี้เราจะต้อง พนักงานที่สร้างรายได้เช่นกัน
ถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้และทำ�ได้ Value
ทบทวนอย่างสมํ่าเสมอถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่
เราจัดลำ�ดับความสำ�คัญของแผน (Priority) ที่เรา ของงานมากกว่ า ต้ น ทุ น ที่ ต นเองได้ รั บ นั่ น
จะนำ�ไปทำ�จริงแล้วเพื่อที่จะดูว่ามันใช่อย่างที่เรา หมายความว่าบริษัทมีกำ�ไร

จัดงานให้กับผู้อยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
พนักงานสามารถรวบรวมเงินบริจาคนำ�ไปจัดซื้อ
มอบให้วัดได้ทั้งสิ้น จำ�นวน 5 โลง เมื่อวันที่ 26
พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา
ส่วนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ SSI พนักงานจิตอาสาได้รวมตัว
กันทำ�กิจกรรมอาสาโดยการไปร่วมบริจาคโลหิต

ที่สภากาดชาดไทย ซึ่งขณะนี้มีภาวะขาดแคลน
โลหิตเป็นอย่างมากสำ�หรับนำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
		นางสาวญาณสินี ทองปราง ผูแ้ ทนพนักงาน
จิตอาสา SSI กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่ า ทุ ก คนทราบกั น ดี ว่ า ขณะนี้
สภากาชาดไทยมีสภาวะขาดแคลนเลือดสำ�หรับ
นำ�ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นอย่างมาก  ยิ่งช่วงนี้โรค

ต่อจาก น.2

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ธุรกิจวิศวกรรม
และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
“เราจะทำ�ให้ WCE พลิกฟื้นกลับมามีกำ�ไร
และสร้างการเติบโต ให้ธุรกิจมั่นคง”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ WCE

ก่อนอื่น อยากเล่าสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง ให้ฟังก่อน เวสท์
โคสท์ตามที่ทุกท่านทราบ เราประสบปัญหา
ขาดทุนมาต่อเนื่อง 2 ปี การขาดทุนของเราส่ง
ผลถึงทุนทีจ่ ดทะเบียนอยู่ 75 ล้าน หมายความ
ว่าคาดการณ์ไม่ถึงสิ้นปีนี้ จะอยู่ไม่ถึง 20 ล้าน
นัน่ คือเราขาดทุนไปจากทุนทีม่ อี ยู่ 50 - 55 กว่า
ล้านบาท
ตรงนี้ ห มายถึ ง ว่ า เราจะไปกู้ เ งิ น กั บ
สถาบันการเงิน ธนาคารยากมากขึ้น อาจจะ
ไม่มีโอกาสแล้ว ประกอบกับบริษัทแม่เราอยู่
ในระหว่างการทำ�แผนฟื้นฟูนั่นหมายความ
ว่ า บริ ษั ท แม่ จ ะไม่ สามารถเพิ่มทุนให้เราได้
เพราะฉะนั้น WCE จะต้องยืนอยู่ด้วยลำ�แข้ง
ของตัวเอง ด้วยเงินของตัวเอง ถามว่าตรงนีจ้ ะ

จิตอาสา

ต่อจากหน้า 1

ณ บ้านฝายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน
เพือ่ ให้พนักงานได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนา
ชุ ม ชน เป็ น การสร้ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่างชุมชน ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชน และ
ร่วมสร้างสรรค์ สังคมบางสะพานให้น่าอยู่มาก
ยิ่งขึ้น โดยการได้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัด
หญ้าสนามรอบวัด ตัดตกแต่งต้นไม้ ทาสีศาลา
วัดปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดให้มีความเรียบร้อย
สวยงามเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
เมื่อมาปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
		นายจิรวิทย์ กัลปนายุทธ ผู้แทนบริษัท
และพนักงานจิตอาสา WCE กล่าวว่า บริษัทมี
ความยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
กับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่บางสะพาน และ
สาธารณะประโยชน์สำ�คัญๆในพื้นที่ กิจกรรมจิต
อาสา WCE ได้มกี ารดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ร่วมปลูกฝังให้พนักงานของเราได้ทำ�ประโยชน์
ให้กับสังคม และชุมชนที่เราอยู่ และสร้างคนให้
มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มุ่งหวังผล
ตอบแทน หากทุกคนมีจิตสาธารณะแล้วย่อม
ทำ�ให้สังคมมีความสุข รอยยิ้มก็ตามมา
		ผู้สื่อ “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่ า ด้ า นบริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย จำ � กั ด
(มหาชน) หรือ TCRSS พนักงานได้รวมตัวกันจัด
โครงการ “อนุเคราะห์โลงศพ แก่ผู้ยากไร้” ขึ้น
โดยการเชิญชวนเพื่อน-พี่-น้อง ทีซีอาร์ทุกท่าน
ร่วมทำ�บุญบริจาคโลงศพตามกำ�ลังจิตศรัทธา เพือ่
นำ�เงินที่ได้ไปจัดซื้อโลงศพถวายวัดแก้วแจ่มฟ้า
เป็นการแบ่งเบาภาระของวัดที่ช่วยเหลือในการ
SSI p.3.indd 1

ไข้เลือดออกระบาดอย่างที่ทราบข่าวกันดี เช่น   
นักแสดงชือ่ ดังคุณปอ ทฤษฎี ยิง่ ทำ�ให้เรารูว้ า่ เลือด
มีความสำ�คัญมากแค่ไหนในการนำ�ไปช่วยชีวติ คน
จึงเป็นเหตุผลในการเข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ค่ะ
และอยากเชิญชวนเพือ่ นพนักงานกลุม่ เอสเอสไอ
ทุกท่านเข้าร่วมบริจาคกันเยอะ ๆ เป็นประจำ�ทุก
3 เดือนค่ะ
11/30/2558 BE 10:58
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สําเร็จของ WCE ในงานติดตัง้ เครือ่ งจักรของโรงงาน
ปูนซีเมนต ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในครั้งนี้ ถือ
ไดรบั ความไววางใจใหดาํ เนินงาน “ติดตัง้ เครือ่ งจักร เปนอีกหนึง่ การใหบริการงานทางวิศวกรรม ทีส่ ามารถ
โรงงานปูนซีเมนต” ที่จังหวัดกัมพอต ประเทศราช พัฒนาความสัมพันธที่ดี และตอยอดทางธุรกิจ
อาณาจักรกัมพูชา (Machine Installation Work at ตอไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนความทาทาย
Cement Mill for KCC2)” มูลคางานกวา 10 ลาน
บาท จากบริษัท กัมพอต ซีเมนต จํากัด (Kampot
Cement Co.,Ltd) ซึ่งเปนบริษัทผลิตปูนซีเมนตราย
ใหญที่สุดในราชอาณาจักรกัมพูชา มีกําลังการ
ผลิต 950,000 ตัน/ป และเปนกิจการรวมคาระหวาง
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (The Siam
Cement Public Company Limited.) และกลุมบริษัท
“Khaou Chuly Group”
งานในครั้งนี้มีความทาทายเปนอยางมาก
โดย WCE ไดรบั มอบหมายใหดาํ เนินการติดตัง้ ไซโล
(Silo) และทอ (Duct) สําหรับสายการผลิตคอนกรีต
ซึ่งไซโล (Silo) มีขนาดใหญ และมีความสูงกวา 10
เมตร นอกจากนี้ยังฝงตัวอยูภายในโครงสรางของ
อาคารสูง 3 ชั้น แตภายใตการควบคุมงานอยาง ครั้งสําคัญในการขยายพื้นที่บริการออกไปสูกลุม
ใกลชิดของผูจัดการโครงการ คือ คุณวรรษา วิจิตร ประเทศอาเซียน ซึ่งในการทํางานที่ผานมาตอง
และความทุมเทของทีมงานกวา 30 ชีวิต WCE ฟนฝากับปญหาอุปสรรคตางๆ มากมาย เชน ปญหา
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จกอนกําหนด สราง ทางดานสภาพอากาศที่มีฝนตกอยางหนักอยาง
ความพึงพอใจใหกับทางบริษัท กัมพอต ซีเมนต ตอเนือ่ ง ประกอบกับระยะเวลาการทํางานทีจ่ าํ กัด
(Kampot Cement) เปนอยางมาก โดยโครงการดังกลาว แตสิ่งเหลานี้ไมไดทําใหทีม WCE ที่รับผิดชอบดูแล
ไดสง มอบใหกบั ลูกคาไปแลวเมือ่ วันที่ 15 ก.ค. 2558 โครงการทอถอยแตอยางใด ยังคงมีจิตใจนักสูเพื่อ
ใหการดําเนินการสําเร็จตามความตองการของลูกคา
ซึ่งใชระยะเวลาดําเนินงานทั้งหมดเพียง 65 วัน
นายกิตติศักดิ์ กลาวอีกวา ภารกิจสําคัญ
กรรมการผูจัดการ WCE กลาวอีกวา ความ

WCE ลุยสําเร็จ

ตอจากหนา 1

ของ WCE ในขณะนี้คือ การทําทุกวิถีทางที่จะ
ทําใหบริษัทกลับมาสรางผลกําไรและทําใหธุรกิจ
วิ ศวกรรมการเดิ นไปข างหน าอยางมั่นคง และ
ยั่งยืนซึ่งเรากําลังดําเนินการเพื่อพัฒนาแผนกา
รดําเนิงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ทัง้ นี้ บริษทั เวสทโคสท เอ็นจิเนียริง่ จํากัด หรือ
WCE เปนผูใ หบริการดานวิศวกรรม การจัดการงาน
ซอมบํารุงโรงงานอุตสหากรรม งานออกแบบ และ
ผลิตชิน้ สวนเครือ่ งจักรกล งานขึน้ รูป และประกอบ
โครงสรางโลหะ รวมถึงการใหบริการดานการออก
แบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร และ อุปกรณ
งานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจร

ชวยดับเพลิง

ตอจากหนา 1

โดยใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (11.10
- 13.30 น.) เพลิงเริ่มสงบจึงเดินทาง
กลั บ ไม มี ผู ใ ดได บ าดเจ็ บ หรื อ เสี ย
ชีวิต ทั้งนี้ โรงงานดังกลาวเปนโรงงาน
ผลิตใยมะพราวขนาดใหญ สําหรับทํา
เฟอรนิเจอรเพื่อสงขายในประเทศ และ
สงออกตางประเทศ เจาหนาที่ตํารวจ
ไดเขาสํารวจความเสียหายและสอบสวน
สาเหตุเปนการตอไป
นายมนินทร อินพรหม รักษาการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายการ
ผลิต เอสเอสไอเปดเผยวา ทันทีทเี่ ราได
รับการประสานใหปฏิบตั กิ ารสนับสนุน
ดับเพลิงในพื้นที่ เราไมรีรอที่จะดําเนิน
การอยางรวดเร็ว เพื่อใหเกิดความเสีย
หายนอยที่สุด ทั้งนี้ตองขอขอบคุณทีม
งานดับเพลิงของเอสเอสไอ และทาเรือ
ประจวบที่ ร ว มปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ชุ ม ชน
บางสะพานของเราในครั้ ง นี้ ซึ่ ง นั บ
เปนอีกบทบาทหนึ่งของบริษัทที่รวม
ดูแลชุมชน สัง คมในพื้น ที่เ ราดํา เนิน
กิจการอยู

ฅนเหล็กมินิมาราธอนคึกคัก มอบรายได2ลานเพื่อผูดอยโอกาส

กิ จ กรรมเดิ น -วิ่ ง การกุ ศ ล“ฅนเหล็ ก มิ นิ
มาราธอน 2558” ประสบความสํ า เร็ จ
อย า งต อ เนื่ อ ง 6 บริ ษั ท ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็ก SSI - TCRSS - NS Blue Scope - SUS - NSGT - JSGT เดิน
หนามอบรายไดจากการจัดงาน รวมกวา 2
ลานบาท แก 22 มูลนิธิผูดูแลและใหความ
ช ว ยเหลื อ ผู ด อ ยโอกาส มี นั ก วิ่ ง ตบเท า
เขารวมวิ่งจํานวนกวา 900 คน เมื่อวันที่ 7
พ.ย. 2558
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงาน “เมือ่ วันที่ 7 พ.ย. หกบริษทั ผูป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กประกอบดวย บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษทั เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษทั
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue
Scope) บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด
(SUS) บริษัท นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน กัลวา
ไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (NSGT) และ บริษัท
เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
(JSGT) ไดรวมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
ฅนเหล็กมินมิ าราธอน ครัง้ ที่ 8 ประจําป 2558 ขึน้
(Thailand Iron Man Mini Marathon 2015) เพื่อ
นํารายไดจากการจัดงานชวยสงเสริมสนับสนุน
มูลนิธิ องคกรการกุศล ที่ดูแลผูดอยโอกาส
โดยภายในงานครัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติจากนายวิทย
วิรยิ ประไพกิจ ประธานกรรมการบริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนประธาน
เปดงาน โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน
ผู จั ด การทั่ ว ไป SSI และเป น ประธานคณะ
ทํางานจัดกิจกรรมเปนผูกลาวรายงาน ทั้งนี้มี

นักวิ่งเขารวมเดิน-วิ่ง การกุศล จํานวนกวา 900 แกมลู นิธิ องคกรการกุศลได จํานวน 22 แหงซึ่ง กิจการสาธารณะกลุมเอสเอสไอ กลาววา
คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน ไดทําการมอบเงินใหมูลนิธิตางๆ เรียบรอย เปนโอกาสดี ที่ผมกับพนักงานจากกลุมบริษัท
และรอยยิ้มจากนักวิ่งที่ไดเขามารวมวิ่งเพื่อ แลว
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ไดมี
โอกาสมาร ว มกั น เดิ น -วิ่ ง การกุ ศ ลฅนเหล็ ก
มินิมาราธอน ระยะเวลาวิ่งของผมอาจจะไมดี
ขึ้นแตสิ่งที่ดีขึ้นคือความรวมมือของพันธมิตร
อุตสาหกรรมเหล็ก ที่ชวยกันบริจาคเงินเพื่อ
องคกรการกุศลตางๆ โดยไมมกี ารหักคาใชจา ย
แมแตบาทเดียว ถือวาสิ่งนี้สําเร็จและตองขอ
ขอบคุณเพื่อนพันธมิตรทุกคนและประชาชน
ทุกทานนะครับที่มารวมกันวิ่งเพื่อสมทบทุน
นายสมเกียรติ ปนตาธรรม ประธาน
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
จํากัด กลาววา ครั้งนี้เปนครั้งที่ 8 สําหรับ
Iron Man Mini Marathon ซึ่งความรูสึกในปนี้ก็
เหมือนกับทุกป ไดรบั ความรวมมืออยางดีมาก
เลยครับ ในวันนีม้ บี ริษทั ทัง้ 6 บริษทั และองคกร
คูคา พนักงาน ผูบริหาร มารวมกันมากมาย
ถือวาเปนการจัดงานที่ประสบความสําเร็จอีก
ปหนึง่ และก็ตอ งขอบคุณเอสเอสไอทีเ่ ปนผูค ดิ
โครงการนี้ และใหกลุมผูประกอบการเหล็กได
เขามารวมงานในวันนี้ สําหรับ NS Blue Scope
ไดพาพนักงานมาวิง่ และเดินวิง่ จํานวนกวา 40 คน
ถือวามากันแตเชา ออกจากโรงงานตั้งแตตี 2
ก็ถือวาทุกคนนั้นมาดวยใจ เพราะวานอกจาก
นายนาวา จั น ทนสุ ร คน ประธาน วิ่งเพื่อสุขภาพแลวยังไดรวมทําบุญกุศลดวย
สนับสนุนทุนใหแกผูดอยโอกาส
ในการนี้ ผูจ ดั งานสามารถรวบรวมรายได กรรมการบริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด ต อ งขอขอบคุ ณ เอสเอสไอและผู จั ด งานทุ ก
จากการจัดงานไดกวา 2,000,000 บาท มอบให (มหาชน) และเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม สํานัก คนครับ

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 134 ประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2558

รวมพลังฅนจิตอาสาสหวิรยิ าโลจิสติกส
ชุมชนประสาน

ภาคอุตสาหกรรม
สรางมูลคาขยะ
คัดแยกกอนทิ้ง

ทาเรือประจวบฯ นําทีม เปดโลกการเรียนรู
กับสนามเด็กเลน สูโ รงเรียนบานดอนทอง

กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ
ทางสิง่ แวดลอม สรางรายไดใหกบั
ชุมชนสวนฉัตร โดยเปนความรวมมือ
ระหวางสภาผูนําชุมชน และทีม
พี่เลี้ยงแผนกพัฒนาโครงการและ
การมีสว นรวม จาก บจก.บางสะพานสัมพันธ ในเครือสหวิริยา รวมเปน
ที่ปรึกษา จัดทํา ”โครงการพัฒนา
สิง่ แวดลอม ชุมชนสวนฉัตรใหนา อยู”
จนสามารถผานเกณฑรับทุนจาก
สํ า นั ก งานกองทุ น สนับสนุน การ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน
200,000 บาท เพื่อดําเนินกิจกรรม
พัฒนาชุมชน
เมื่ อ “ขยะในชุ ม ชน” เป น
ตัวแปรสําคัญที่นับวันเพิ่มจํานวน
มากขึ้นทุกวัน :อานตอหนา 3

กลุ ม ธุ ร กิ จ สหวิ ริ ย าโลจิ ส ติ ก ส ใน
เครือสหวิริยา นําโดยทีมผูบริหาร
และพนักงานจิตอาสา บจก.ทาเรือ
ประจวบ บจก.สหวิริยาโลจิสติกส
และไลน ทรานสปอร ต รวมพลั ง
นํ้ า ใจร ว มกั น สร า งสรรค สั ง คมให
นาอยู รวมแรง แปรงสี สรางสนาม
เด็กเลน ภายใตโครงการ “เปดโลก
เรียนรูกับสนามเด็กเลน (BBL- Brain
Based Learning)” ด ว ยการทาสี
พื้นสนามลานหนาเสาธงโรงเรียน
บ า นดอนทอง ต.กํ า เนิ ด นพคุ ณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ใหกลาย
เป น สื่ อ การเรี ย นที่ ส อดคล อ งกั บ
พัฒนาการของนองๆ แตละชวงวัย
เพื่อเปนฐานในการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ และปรับปรุงทาสี
สนามกีฬา พรอมมอบอุปกรณการ
เรียน อุปกรณกีฬาสําหรับสงเสริม
ทักษะการเรียนรูและสรางเสริมสุขภาพพลานามัยแข็งแรง แกนองๆ
นักเรียนและเยาวชนในบริเวณใกล
เคียง ต.กําเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ เมือ่ วันที่ 16 -18 พฤศจิกายน
ที่ผานมา
:อานตอหนา 2

สหวิรยิ าโลจิสติกสอบรมเขม

ระบบ ISO 9001:2015
บริหารงานคุณภาพสูม าตรฐานสากลทีด่ ยี งิ่ ขึน้

สินคาชุมชนบางสะพาน คึกคักรับปใหม
ทีมบางสะพานสัมพันธชวยขยายฐานลูกคา เพิ่มรายได สงเสริมการตลาด
บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด ใน
เครือสหวิรยิ า ชวยตอยอด ขยายฐาน
ลูกคาใหกลุมอาชีพตางๆ ในอําเภอ
บางสะพาน จ.ประจวบฯ จัด-คัดสินคา
เพือ่ เติมเต็มความรูใ นการเตรียม
ความพรอมและปรับปรุงระบบ
บริหารคุณภาพในองคกร เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันทาง
ธุรกิจในระดับสากล กลุม สหวิรยิ า
โลจิสติกส 4 บริษทั ในเครือสหวิรยิ า
ประกอบดวย บจก.สหวิรยิ าโลจิสติ ก ส บจก.ไลน ทรานสปอร ต
บจก.ทาเรือบางปะกง และ บจก.
เรือลําเลียงบางปะกง ไดจดั อบรม
ใหความรูเตรียมความพรอมใน
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การพัฒนา ISO 9001:2015 ระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล หรื อ ISO 9001 ซึ่ ง เป น
มาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจ
ทั่วโลกใหความสําคัญ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานภายใน
องค ก ร งานบริ ก ารลู ก ค า แบบ
ครบวงจร (One Stop Service)
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมคี วาม
เหมาะสมกับธุรกิจในปจจุบัน

สงตรงถึงมือผูซื้อ ชูผลิตภัณฑหลัก
ในทองถิ่น ของดีอําเภอบางสะพาน
อาทิ นํา้ มันมะพราวสกัดเย็น นํา้ ตาล
มะพราวผง ขาวไรซเบอรรี่ ผลิตภัณฑ

ประมวลภาพ

บจก.ไลน ทรานสปอรต - กลุมสหวิริยาโลจิสติกส

ตรวจสารเสพติด พนักงานขับรถขนสงสินคา
(สายสั้น-สายยาว) มั่นใจไรสารเสพติด 100 % น.4

จากกะลามะพร า ว ตะกร า หวาย
เป น ต น ลู ก ค า อุ ด หนุ น คั บ คั่ ง โดย
เฉพาะเทศกาลปใหมที่ใกลจะถึงนี้
ยอดสั่งซื้อ
:อานตอหนา 3
●

“Bike for Dad”

ชาวบางสะพาน รวมปนเพื่อพอ
“Bike for Dad”
น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
ฅนจิตอาสา

ต่อจากหน้า 1

		ซึ่งเป็นการร่วมแรง ร่วมใจครั้งสำ�คัญของ
ฅนขนส่งในเครือสหวิริยา ที่มีความตั้งใจส่งมอบ
สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนบางสะพาน โดยทีมงานได้
มองถึงการยกระดับการเรียนรู้ Brain Based Learning
(การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมอง
เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
และกระบวนการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สร้างศักยภาพ

สูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าโอกาส
ทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด - 10 ปี
ให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาเกิดการเรียนรู้อย่าง
สมดุลและสอดคล้องกับสติปัญญาของผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสม) สำ�หรับกิจกรรมครั้งนี้ คือ การ
สร้ า ง BBL ผ่ า นสนามเด็ ก เล่ น ที่ อ อกแบบให้
สอดคล้องกับน้องๆ ที่โรงเรียนบ้านดอนทองเป็น
อย่างดี โดยทีมงานคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยพัฒนาเด็กๆ ที่ อ.บางสะพาน ซึ่งทีม
จิตอาสาได้ช่วยกันวาดรูป ระบายสีสนาม ทำ�ให้
เป็ น สนามเด็ ก เล่ น ที่ ส ร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ไ ป
พร้อมๆ กันได้

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2558
น้ อ งๆ ได้ อี ก ทางหนึ่ ง
ขอฝากให้ น้ อ งๆ ช่ ว ย
กั น ดู แ ลรั ก ษาสนาม
เด็ ก เล่ น แห่ ง นี้ ให้ ดู
เหมื อ นใหม่ อ ยู่ เ สมอ
และอยากให้บริษัทจัด
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม
ต่อไปเรื่อยๆ พัฒนาทั้ง
ด้านอุตสาหกรรมและ
ชุมชนให้ไปด้วยกัน

ช่างไฟฟ้า
บริษทั ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด

		 “รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมทาสีทำ�สนามเด็กเล่น
ให้กับโรงเรียน มีความภาคภูมิใจมาก เพราะตัว
ผมเองเป็นศิษย์โรงเรียนบ้านดอนทอง และก็อยูใ่ น
ชุมชน การที่ได้มาร่วมกิจกรรมและทำ�ประโยชน์
ให้ กั บ โรงเรี ย นบ้ า นเกิ ด ในวั น นี้ ตื้ น ตั น ใจมาก
ครับ และเพื่อนๆ ก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน แม้แดดจะ
ร้อน แต่ทกุ คนก็ไม่ยอมหยุด เพือ่ ให้สนามเด็กเล่น
แห่งนี้ เป็นลานแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียน
รู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ และหากมีกิจกรรม
ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชน ผมยินดีเข้าร่วมอย่าง
แน่นอน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำ�รุง
บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด

นางเดือนแรม พัฒนจริญ
รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนบ้านดอนทอง

		 “โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งมานับปัจจุบันมีอายุ
73 ปี เป็นโรงเรียนระดับประถมขนาดเล็ก ครูที่
เป็นข้าราชการ และครูอัตราจ้างสอน รวม 4 ท่าน
นักเรียนมีจำ�นวน กว่า 60 คน จึงลำ�บากในการ
จัดการเรียนการสอน เนือ่ งจากเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก ไม่มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลประกอบ

		ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

นายสมชาย เจ้าห่วย

นายวิเชียร ปิ่นสุข

		 “ผมทำ�งานกับท่าเรือมา 13 ปี มีครอบครัวที่
บางสะพาน รูส้ กึ ดีทไี่ ด้ท�ำ ประโยชน์ให้กบั โรงเรียน
และชุ ม ชน ที่ ผ่ า นมาก็ไ ด้เข้า ร่ว มกิจกรรมเพื่อ
สังคมตลอด สนามเด็กเล่นแห่งนี้ ผมและเพื่อนๆ
พนั ก งานทุ ก คน ร่ ว มแรง ร่ว มใจ ปรับปรุง พื้น
สนาม ทาสีใหม่ให้เป็นลานแห่งการเรียนรู้ โดย
แฝงไปด้วยสาระความรู้ควบคู่กับการเล่น ช่วย
ให้เด็กจดจำ�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วันได้
เป็นสื่อเสริมทางการศึกษานอกห้องเรียนให้กับ

l

เหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ โอกาสที่เด็กๆ จะได้
เข้าถึงสื่อดีๆ ก็มีน้อย แต่ครูทุกคนก็สอนกันด้วย
พลังแรงใจที่มี เด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียนก็มีฐานะ
ยากจน การที่บริษัทฯ เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆ
ด้าน เสมือนมาร่วมกันสร้างกุศลในการศีกษาให้
เด็กของเรามีโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่ การสร้างสนาม BBL ความจริงเป็นนโยบาย
ของรัฐบาล แต่ทางเราเองไม่มีงบประมาณ และ
บริษัทในเครือสหวิริยาก็ได้หยิบยื่นโอกาสดีๆ จึง
มาถึงโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทั้งครูและนักเรียน รวม
ทั้งชุมชนต่างปราบปลื้มยินดี และดีใจที่ยังเห็น
คุณค่าทางการศึกษาของไทย ในฐานะตัวแทน
ของครู และชุมชน รู้สึกดีใจที่ได้เห็นพลังของคน
รุ่ น ใหม่ ที่ มี จิ ต อาสา จิ ต สาธารณะเข้ า มาช่ ว ย
พัฒนาการศึกษาของ อ.บางสะพาน เป็นความ
ปราบปลื้มจริงๆ และขอชื่นชมที่ในหลายๆ ครั้ง
โรงเรียนได้รับสิ่งดีๆ แม้พนักงานบางท่านไม่ได้มี
ถิ่นฐานในบางสะพาน แต่กลับมีนํ้าใจอันดีและ
เห็นคุณค่าทางการศึกษา เห็นความสำ�คัญในการ
สร้างอนาคตของชาติ ขอเป็นกำ�ลังใจให้พนักงาน
และองค์กรในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ต่อไป
เพื่อให้ อุ ตสาหกรรมและชุ มชนอยู่ร่วมกันและ
พัฒนาไปในทางที่ดีร่วมกัน”

สมอง (Brain-Based Learning) หรือ BBL
เป็นทฤษฎีที่อธิบายวิธีการเรียนรู้ของสมอง
ทำ�ให้นกั เทคโนโลยีการศึกษาสามารถเลือกใช้
สือ่ การเรียนการสอน หรือ นวัตกรรมการศึกษา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้เหมาะสมที่สุด
		 การเรี ย นรู้ เ ป็ น กระบวนการทางสติ
ปัญญาทีต่ อ้ งอาศัยสมองจัดกระทำ�กับข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเข้าไปใน
สมอง กระบวนการทางสติปัญญานี้เราอาจ
เรียกว่า กระบวนการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการเรียนรู้นั้นเอง
		 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง
(Brain-Based Learning) หรือ BBL เกิดจาก
ความสนใจของนักการศึกษา นักจิตวิทยา
และนักวิทยาศาสตร์ด้านสมอง มองว่า การ
จั ด การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นที่ แ บ่ ง เป็ น
ระดับชั้นต่าง ๆ ไม่ใช่ การเรียนรู้ที่แท้จริงของ
มนุษย์ แต่เป็นวิธีคิดของมนุษย์ที่จะจัดการ
ศึกษา เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับข้อจำ�กัดที่มี
อยู่ เช่น ผูส้ อนจำ�นวนน้อย กับ ผูเ้ รียนจำ�นวน
มากและหลากหลาย การแบ่งชั้นเรียนตาม
ช่วงอายุของผู้เรียน เพื่อสะดวกในการจัด
		 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง
เป็นแนวทางจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับวิถี
การทำ�งานของสมอง และธรรมชาติสมอง
ของเด็กแต่ละคน โดยเชื่อว่า มนุษย์ทุกคน
สามารถเรียนรูไ้ ด้ เราสามารถเปลีย่ นโครงสร้าง
การทำ�งานของสมองได้ด้วยการกระตุ้นที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ โดย
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ยีนส์ อาหาร
การออกกำ�ลังกาย ดนตรี ศิลปะ ความรัก
ความรูส้ กึ ท้าทาย และการได้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เป็นต้น
		 อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.
org/posts/172740

ด.ญ.ลลิตพรรณ ทิง้ แสน
นักเรียนชั้น ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทอง

		 “ดีใจ ที่พี่ๆ มาช่วยกันทำ�ให้โรงเรียนของ
พวกเรา มีสีสันสดใส สวยงามมากขึ้น ช่วยให้
น้องๆ เด็กเล็กที่ยังไม่รู้ภาษาอังกฤษได้มาเรียนรู้
และเล่นไปด้วยกันได้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะใน
การจดจำ� และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และพี่ๆ
พนักงานทุกท่าน ที่มาร่วมสร้างสีสันให้ลานหน้า
เสาธงกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่น่าเล่น และน่า
เรียนรู้ ชอบมากๆ ค่ะ”

X ชาวบางสะพาน ร่วมปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad” เครือสหวิริยา โดยทีมพัฒนาโครงการและการมีส่วนร่วมหนุน
เสริมกิจกรรมดีๆ ของสภาผูน้ �ำ ชุมชนบ้านระหาร ต.กำ�เนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นำ�โดยนายนิวตั น์ วงศ์สนิ ผูใ้ หญ่บา้ น
พร้อมด้วยชุมชนและเยาวชน กว่า 100 คน รวมพลังสวมเสือ้ สีเหลือง จัดกิจกรรมปัน่ เพือ่ พ่อ “Bike for Dad” เพือ่ รณรงค์ ลด ละ เลิก
ปลอดเหล้า บุหรี่ ภายใต้โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เติมความสุขร่วมสร้างบ้านระหารให้น่าอยู่” เมื่อวันก่อน

SVG p.2.indd 1

11/30/2558 BE 01:23

ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2558

สินค้าชุมชน

(นํา้ ตาลมะพร้าวโฮมเมด) - ผลิตจากนํา้ หวานดอก
มะพร้าว สืบทอดการผลิตมาจากสมัยโบราณ และ
ยังมีลิปบาล์มจากนํ้ามันมะพร้าวคู่กันมาด้วย
นอกเหนือจากนั้นสินค้าที่กำ�ลังได้รับความนิยม
อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่คุณภาพดี จากบ้านโป่งโก
หมู่ 2 ต.ทองมงคล ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ

สนใจทั้งในและนอกพื้นที่อีกด้วย สิ่งสำ�คัญคือ
เราคำ�นึงถึงราคาจัดจำ�หน่าย ที่ผู้ผลิตอยู่ได้ และ
ผูบ้ ริโภครับได้ โดยผลิตภัณฑ์ทนี่ �ำ มาจำ�หน่ายนัน้
มีให้เลือกหลายขนาดราคาตั้งแต่ 200 กว่าบาท
ไปจนถึง 1,000 กว่าบาท ซึ่งไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่
ก็การันตีได้วา่ ลูกค้าได้รบั สินค้าดีมคี ณ
ุ ภาพอย่าง

แน่นอน ซึ่งขณะนี้มียอดสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ พนักงาน-ผูบ้ ริหารจากบริษทั ในเครือ และทีมงาน
ต่างๆ ที่เตรียมนำ�กระเช้าปีใหม่ไปมอบให้ผู้ใหญ่
ญาติมติ ร รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ทีส่ นใจ
สั่งซื้อเป็นจำ�นวนมาก”
		 หนึง่ ในความเห็นจากพนักงานเครือสหวิรยิ า
สำ�นักงาน ถ.พระราม 3 ที่สั่งซื้อถึง 15 ตระกร้า
กล่าวว่า “ถูกใจในตัวสินค้าทีน่ �ำ มาจัด เพราะเป็น
สินค้าที่ดูดี และมีคุณภาพ ที่ชอบคือ ผลิตภัณฑ์
ที่ ทำ � จากมะพร้ า ว ทั้ ง นํ้ า มั น มะพร้ า วสกั ด เย็ น
นํ้าตาลมะพร้าวผง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และอีกหลายๆ
อย่าง สิง่ ทีน่ า่ สนใจอีกอย่างหนึง่ คือ เป็นผลิตภัณฑ์
จากผูผ้ ลิตบางสะพานทีส่ ง่ ตรงถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง
ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ที่
ใหม่ๆ ไม่ค้างเก่า จึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆ ไปให้ญาติ
หรือผูใ้ หญ่ทน่ี บั ถือเนือ่ งในเทศกาลปีใหม่ทจ่ี ะถึงนี”้
		 ซึ่งนางศศิธร กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากท่าน
ใดสนใจสินค้าดีมีคุณภาพ และได้อุดหนุนกลุ่ม
อาชี พ ต่ า งๆ ของอำ � เภอบางสะพาน สามารถ
ติดต่อได้ที่ บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ทัง้ สำ�นักงาน
บางสะพาน (คุณปราณี 032-548603 ต่อ 302) และ
สำ�นักงานที่ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ (คุณปูริดา02-2853101 ต่อ 648) หรือสามารถอีเมล์มาได้ที่
bssshops@sahaviriya.com” รวมทัง้ หากกลุม่ ชุมชน
บางสะพานมีของดีมีคุณภาพจากบางสะพานที่
สนใจฝากขายก็สามารถติดต่อมาได้ ตามเบอร์ที่
ให้ไว้เช่นกัน
		 บริษัท บางสะพานสัมพันธ์ จำ�กัด ยินดีให้
บริการ....บางสะพานสัมพันธ์ ธุรกิจเพื่อสังคม
เกื้อหนุนเศรษฐกิจชุมชน

ให้น่าอยู่ กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ร่วมขับเคลื่อนโดย
ผู้ปกครองของเด็กๆ ในฐานะคระกรรมสภาผู้นำ�
ชุมชน สวนฉัตร และทีมพัฒนาโครงการและการ
มีส่วนร่วม เครือสหวิริยา พี่เลี้ยงที่รับผิดชอบใน
พื้นที่ดังกล่าว ร่วมช่วยเหลือ พัฒนา ต่อยอดไป
ด้วยกัน นับเป็นกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมที่
ดี อีกหนึ่งกิจกรรมโดย
ความตั้ ง ใจของชุ ม ชน
และอุตสาหกรรม
นายวสันต์ ด้วงวิ เ ศษ ตั ว แทนจาก
ชุมชนสวนฉัตร หนึ่งใน
คณะทำ�งานโครงการฯ
วสันต์ ด้วงวิเศษ และอีกด้าน คือ บทบาท

ครอบครัวเราก่อน และนำ�พาเด็กๆ ลูกหลานใน
ชุมชน มาร่วมก่อการดี ฝึกการทำ�กิจกรรม เป็น
ผู้นำ� ผู้ตาม เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน
ในชุ ม ชน ครอบครั ว เราเข้ า ร่ ว มและสนั บ สนุ น
กิจกรรมชุมชนทุกคน รูส้ กึ ดีใจทุกครัง้ ทีม่ กี จิ กรรม
หรือโครงการดีๆ เกิดขึ้นในชุมชน เพราะแสดงถึง
ความร่วมมือ ร่วมใจ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับความร่วม
มือจากทุกคน เราจึงต้องเริม่ ทำ�ให้คนอืน่ เห็นก่อน
ว่าเรามีความจริงจัง จริงใจ ไม่ได้ทำ�กันเล่นๆ และ
การที่จะให้เด็กทำ�อะไร ผู้ใหญ่ต้องเป็นต้นแบบ
ก่อน เพื่อเขาจะได้ทำ�ตาม ธรรมชาติของเด็กชอบ
ทำ�อะไรตามๆ กัน ที่ผ่านมามีหลายโครงการของ
ชุมชนสวนฉัตร ทีพ่ ยายามชักชวนเยาวชนมาร่วม
เช่น นุ่งขาวห่มขาวเข้าวัด ฟังธรรม ปั่นจักรยาน

ของคน เพราะการกำ�จัดขยะให้ได้ผลนั้นต้องแก้
ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ “คน” ซึ่งเป็นผู้ก่อปริมาณ
ขยะ โดยเริ่มจากเยาวชนที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
และร่วมสร้างเครือข่ายในชุมชน ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้านตัวแทนเยาวชน
ตัวน้อยจาก “กลุม่ เยาวชน
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน
สวนฉัตร” ด.ญ.อภิสรา
วงษ์ ดำ � รงค์ ศั ก ดิ์ หรื อ
น้องบ๊วย นักเรียน ชัน้ ป.5
โรงเรี ย นบางสะพาน
ด.ญ. อภิสรา
(บ้านล่าง) กับบทบาทของ
เลขากลุ่ม ที่ทำ�งานได้อย่างคล่องแคล่วแข็งแรง

พนักงานของบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) TCRSS ในเครือสหวิริยา ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “เนื่องจากเป็นคนบางสะพาน และ
ครอบครัวก็อยู่ในชุมชนสวนฉัตร และในฐานะ
ที่เป็นพนักงานเครือสหวริยา ซึ่งเวลามีกิจกรรม
ก็จะมาเข้าร่วมตลอด เพราะอยากมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ จึงมีแนวคิดปลูกฝัง
การรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และเชิญชวน
ให้ทุกคนหันมาดูแลความสะอาดชุมชน หาราย
ได้เสริมจากการคัดแยกขยะให้ถกู วิธี โดยเริม่ จาก

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ธนาคารชุมชน สภา
ผู้นำ�ชุมชน และการคัดแยกขยะ เพราะในชุมชน
มีขยะเยอะมากอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจรักษา
ความสะอาดในพื้ น ที่ ชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น บริ ษั ท
TCRSS ก็ได้ช่วยส่งเสริมด้วยการมอบชุดคัดแยก
ขยะมาให้ 2 ชุด ล่าสุดก็ได้รับจากเทศบาลตำ�บล
กำ�เนิดฯ ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มคัดแยกขยะก่อนที่จะ
นำ�ไปทิ้งลงถัง และเด็กๆ เยาวชนเอง ก็มีความ
สุขและสนุกในการทำ�กิจกรรมนี้ เป้าหมายของ
โครงการฯ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ

เล่าด้วยความยิ้มแย้มว่า “ชอบทำ�กิจกรรม และ
รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในชุมชน ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ถ้ามีกจิ กรรมในชุมชนจะเข้า
ร่วมเสมอกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนเป็นการ
ปลู ก ฝั ง ให้ เ ยาวชนและคนในชุ ม ชน รั ก ษาสิ่ ง
แวดล้อม รักษาความสะอาดในชุมชนของเราเอง
และอยากให้คนในชุมชนสวนฉัตร หันมาใส่ใจ
การคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อสะดวกต่อการ
กำ�จัดด้วย และยังเป็นรายได้เสริมให้กับคนใน
ชุมชนค่ะ”
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ทัง้ จากพนักงานในเครือสหวิรยิ า และคูค่ า้ มีอย่าง
ต่อเนื่อง

นางศศิธร พิริยกิจ

ผู้จัดการทั่วไป
บริษทั บางสะพานสัมพันธ์ จำ�กัด

		 “จากการที่ทีมงานส่งเสริมและพัฒนา ได้
ลงพื้นที่พูดคุยและทำ�กิจกรรมกับชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประสานงาน-สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในอำ�เภอบางสะพานมาโดยตลอด
จึงได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่ดี และได้นำ�
ไปหารือกับกลุม่ อาชีพต่างๆ ว่า เราควรร่วมกันยก
ระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และหาลูกค้า
จากกลุม่ ต่างๆ เพิม่ โดยเฉพาะในเทศกาลปีใหม่ที่
จะถึงนี้ รวมถึงเทศกาลแสดงความยินดีอนื่ ๆ ด้วย
ซึ่งที่อำ�เภอบางสะพานมีสินค้าคุณภาพ และการ
ดีไซน์แพคเกจที่ดูทันสมัย”
		 “เรานำ � ผลิ ตภั ณฑ์ที่ห ลากหลาย ซึ่ง จาก
การสำ�รวจแล้วว่าน่าจะตรงใจผู้บริโภค ทั้งด้วย
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และราคาที่ไม่สูงมาก
นำ�มาจัดเป็นเซ็ต มีแบบตระกร้าใหญ่ และตระกร้า
ขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อได้
ง่าย เช่น นํา้ มันมะพร้าวสกัดเย็น ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์
มากมาย หรือจะเป็นสบู่นํ้ามันมะพร้าว จากบ้าน
ดอนทอง หมู่ 6 ต.กำ�เนิดนพคุณ และมีผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าวอีกมากมาย อาทิ นํา้ ตาลมะพร้าวผง

คัดแยกขยะ
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คณะทำ�งานสภาผู้นำ�ชุมชนสวนฉัตร จึงได้จัด
เวทีอบรมเติมความรู้ รณรงค์ส่งเสริมวินัยในการ
คั ด แยกขยะ และการใช้ ข ยะให้ เ กิ ด ประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นในชุมชน พร้อมปลูกจิต
สำ�นึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม โดยมีวทิ ยากรตัวแทนจาก
ชุมชนต้นแบบบ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ ร่วม
บรรยายให้ความรู้ถึงวิธีการคัดแยก ให้นำ�มาซึ่ง
รายได้เสริมในครัวเรือน หรือชุมชน นอกจากนี้
ยังได้รับแรงสนับสนุนของเทศบาลตำ�บลกำ�เนิด
นพคุณ มอบชุดคัดแยกขยะในชุมชน 3 ชุด โดย
มีนายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นายกเทศมนตรี
ต.กำ�เนิดนพคุณ ร่วมส่งมอบในนามที่ปรึกษา
สภาผู้นำ�ชุมชนสวนฉัตร ณ ศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนสวนฉัตร หมู่ 5 เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เมื่อช่วงปลายเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน
		 และจากการอบรมดังกล่าวฯ จึงได้เกิดการ
รวมตัวกันของ “กลุ่มเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ชุมชนสวนฉัตร” ขึ้น มีสมาชิกจำ�นวน 20 คน พลัง
เล็กๆ เสมือนกองทัพมดตัวน้อยที่มีจิตอาสารักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มและมองเห็ น ปั ญ หาขยะในชุ ม ชน
ของตนเองไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่ และร่วมลงมือ
ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เป็นที่มาของการ
จัดกิจกรรมผ่านรูปแบบการคัดแยกขยะในชุมชน
สวนฉัตร ประจำ�ทุกเดือนของกลุ่มเยาวชน ล่าสุด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการรวม
ตัวกันของกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนสวนฉัตร
เพื่อคัดเลือกประธาน โดยสมาชิกมีอายุตั้งแต่
5 - 17 ปี และจัดโครงสร้างการทำ�งาน พร้อมลุย
ออกเดิ น สายในชุ ม ชน เพื่ อ รั บ สมั ค รครั ว เรื อ น
ต้นแบบคัดแยกขยะ และได้แนวร่วมมากว่า 40
ครัวเรือน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนสวนฉัตร
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สหวิริยาโลจิสติกส ตอจากหนา 1
และเพื่ อ ส ง เสริ ม ให อ งค ก รมี ค วามสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ครอบคลุมดานผลประกอบการ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เมื่อตนเดือน
พฤศจิ ก ายนที่ ผ า นมา ณ ห อ งประชุ ม ธราดล
ทาเรือประจวบ ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประ
จวบฯ โดยมีนายอุดม สดใส กรรมการผูจัดการ
บจก.ไลน ทรานสปอร ต นํ า ที ม ผู บ ริ ห ารและ
พนักงาน กวา 40 คน เขารวมอบรม
และในการอบรมดังกลาวฯ ไดรบั เกียรติจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญนางสาวทิพวรรณ สมิทธินันต จากบริษัท ไอเอสโอ สมารทโปร จํากัด
มารวมใหความรู เพื่อเปนการเพิ่มองคความรู
และพัฒนาศักยภาพใหกบั เหลาพนักงานผูเ ขาฝก
อบรมมีความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ
และเนื้อหาขอกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO
9001:2015 ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สูการนํามา
ปฎิบตั จิ ริงในการดําเนินงานขอกลุม ธุรกิจสหวิรยิ า
โลจิสติกส ปจจุบัน
อัดแนนไปดวยสาระความรู และคิดวามีประโยชน
ดานความคิดเห็นสวนหนึ่งจากผูเขารวม มากสําหรับคณะทํางานฯ จะไดนาํ ความรูม าปรับ
อบรม
ใชในการจัดทําระบบ ISO 9001 :2015 และคิดวา
เปนระบบทีม่ คี วามทันสมัยและมีมาตรฐานสากล
จะชวยใหการทํางานมีแบบแผน เพือ่ กาวไปสูก าร
น.ส.วิไลลักษณ โพธิค์ รี ี ทํางานที่เปนระบบมากขึ้น

“กิ จกรรมอบรมดั งกล าวฯ ถือเปนความ
รวมมือทั้งจากพนักงานและผูบริหารที่ตองการ
พั ฒ นาระบบบริ ห ารในหลายส ว นๆ ให อ ยู ใ น
ระบบ ISO ที่ไดมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ
จากเดิมบริษัทในกลุมสหวิริยาโลจิสติกส ไดรับ
มาตรฐาน ISO : 9001 :2008 และ OHSAS18001
:2007 อยูแ ลว เมือ่ มีการปรับระบบ ISO 9001:2015
นายทนง หลวงราช และกฎหมายประกาศใชระบบใหมไปเมื่อชวง
คณะทํางานประสานงาน ปลายเดือนกันยายนที่ผานมา ในฐานะคณะทํา
แผนกความปลอดภัย
งานฯ เราตองเขาใจกระบวนการและนําความรู
บจก.สหวิริยาโลจิสติกส
จากการอบรมไปประยุกตใช เพื่อเตรียมรับความ

หัวหนางาน
แผนกทรัพยากรบุคคล ฯ
กลุม ธุรกิจสหวิรยิ าโลจิสติกส

“รูสึกดีใจที่ผูบริหารใหความสําคัญกับการ
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ทําใหมั่นใจในตัว
องคกร และไดรับความรูจากการเขารวมอบรมที่

เปลี่ ย นแปลงของข อ กํ า หนดดั ง กล า ว ในการ
บริหารงานใหมีคุณภาพ ซึ่งขอกําหนดใหมเนน
กระบวนการทํางาน(Flow Process Chart) มากกวา
เอกสาร และเนนการมีสวนรวมของพนักงานใน
การรับผิดชอบหนาทีแ่ ละทุกกระบวนการของการ
ดําเนินรวมกันเปนทีม และทําความเขาใจกับ ISO
9001:2015 ถึงขอกําหนดตางๆ เพิ่มเติม เพื่อจะ
ไดเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ระบบการจัดการคุณภาพขององคกรและนําไป
ปรับใชใหเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การควบคุมและบริหารงานใหมีคุณภาพตอไป”

ประมวลภาพ

บจก.ไลน ทรานสปอรต - กลุมสหวิริยาโลจิสติกส

ตรวจสารเสพติด พนักงานขับรถขนสงสินคา (สายสั้น - สายยาว) มั่นใจไรสารเสพติด 100 %
เมือ่ ชวงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทีผ่ า นมา หนวยงาน
ภาครัฐ ประจําพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ นําโดย นาย
อุดมสิทธิ์ จันทรเรือง ปลัดอาวุโสอําเภอบางสะพาน พรอมดวย
ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง ทีมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ 6 และหนวยทหารหมวดรักษาความสงบที่ 2 ชุดปฎิบัติการ
ที่ 3 (ศร.พัน 1 คายธนะรัตช) ดําเนิน
“โครงการสุมตรวจหาสารเสพติด เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดในสถานประกอบการ”
เพื่ อ สร า งความไว ว างใจในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว
ดวยการสุม ตรวจปสสาวะพนักงานขับรถ
ขนสงสินคา (สายสัน้ - สายยาว) เพือ่ หา
สารเสพติดในรางกายของพนักงานขับรถ
บจก.ไลน ทรานสปอรต โดยเขาตรวจ

พนักงานกวา 300 คน ซึง่ สรุปผลออกมา คือไมพบสารเสพติดใน
พนักงานขับรถ หรือสารแอมเฟตามีนในปสสาวะ 100 % ยืนยัน
ใหเห็นถึงความมุงมั่น ตั้งใจใหบริการที่ดีสูลูกคา ยํ้ามาตรฐาน
สถานประกอบการไรสารเสพติด
โดยที่ ผ า นมา บจก.ไลน ทรานสปอร ต -กลุ ม สหวิ ริ ย า

โลจิ ส ติ ก ส ได ใ ห ค วามร ว มมื อ และดํ า เนิ น งานร ว มกั บ คณะ
กรรมการมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ (มยส.) อ.บางสะพาน มาอยางตอเนื่อง
ทุกป และไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกภาคสวน และ
บริษัทเอง ก็มีแผนการสุมตรวจเปนประจําทุก 3 เดือนใน 1 ป
เพื่ อ เป น การป อ งกั น
ความเสี่ ย งที่ อ าจจะ
เกิ ด ขึ้ น ป อ งกั น การ
เกิดอุบัติเหตุและเพื่อ
สุขภาพ ความพรอม
ในการทํ า งานของ
พนั ก งาน ซึ่ ง ไลน
ทรานสปอรต ใหความ
สํ า คั ญ ในเรื่ อ งนี้ เ ป น
อยางมาก
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