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แนวปฏิบตั ติ า นคอรรปั ชัน่ ชัด
CAC รับรองSSI เปนแนวรวม
มั่นใจคุณภาพ
สมอ.ตอมอก.
หองปฏิบตั กิ าร
บ.เวสทโคสท
WCE เนนมาตรฐานงานบริการ
วิศวกรรม ไดรับรองการตออายุ
ใบรับรองมาตราฐานหองปฏิบตั -ิ
การสอบเครื่องมือวัดมาตรฐาน
มอก.17025-2548 จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
(สมอ.) โดยมีขอบขายการรับรอง
ดานมิติ (Dimension) ดานอุณหภูมิ
(Temperature) ดานความดัน
(Pressure) เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่
ใหกับผูมารับบริการทั้งภายใน
อานตอ น.3
และภายนอก

ั
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
1. รวมลงนามประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต
2. มีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกํากับดูแลเพือ่ ควบคุมปองกันและติดตามความเสีย่ งจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท
- การกําหนดนโยบายและระเบียบ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
- การสือ่ สารนโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วของกับการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น
- การฝกอบรม
- การขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติ
- การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
3. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
- มีชองทางเพื่อรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
- การตรวจสอบภายในที่ดี
4. ประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น โดยตองไดรับการสอบทาน
จากผูสอบบัญชีภายนอก พรอมสงเอกสารหลักฐานเพื่อขอการรับรอง

เอสเอสไอยํา้ ชัดตอตานคอรรปั ชัน่
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
(The Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ใหการรับรอง
เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
หลั ง ผ า นกระบวนการประเมิ น
ตนเองว า มี น โยบายและมีแนว
ปฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการตางๆ เพื่อ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นครบ
ถวนตามเกณฑที่กําหนด โดยมี
อายุ 3 ป ทั้งนี้ มีบริษัทไดรับการ
รับรอง จํานวน 19 บริษัท
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงาน ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ เมื่อวันที่ 14
พ.ย. 2556
อานตอ น.2

SSI ผลักดันสําเร็จวิสาหกิจชุมชนบานกรูด
กลุม ผักไฮโดรสองรอบแรกรายไดครึง่ หมืน่
เอสเอสไอร ว มมื อ ชุ ม ชนบ า นกรู ด
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อปลูกผัก
ไฮโดรโปนิ ก ส นํ า ร อ ง สรา งรายได
ให กั บ คนในชุ ม ชน ส ง เสริ ม การ
มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงจากการกิ น ผั ก

ปลอดสารพิษ โดยการเปนสมาชิก
ลงหุ น ส ว น พร อ มกั บ ร ว มดํ า เนิ น
งาน ดานเอสเอสไอชวยเปนพี่เลี้ยง
รวมจัดทําโรงเรือน และอบรมเรื่อง
การปลูก เปดขายผักแลวสองล็อตมี

รายไดเขากลุม 5,000 บาท
นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจัดการ
สวนชุมชนสัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
อานตอ น.2
กลาววา

บทความ

แผนดําเนินงานระยะสั้นเอสเอสไอ
กับความกังวลของพนักงาน เรื่องการลดอัตราจาง
และสวัสดิการ
โดย...นายยงยุทธ มลิทอง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ และสํานักทรัพยากรบุคคลกลุม
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อานตอ น.4

ปนแรง-ทรัพยากรพัฒนาชุมชน
พนักงานกลุม SSIลุย3งานอาสา
บริ ษั ท ในกลุ ม เอสเอสไอเดิ น หน า งานจิ ต
สาธารณะ จัดกิจกรรมจิตอาสา2559 เพื่อ
กระตุนจิตใจสาธารณะของพนักงาน รวม
ทํ า ประโยชน ใ ห กั บ ชุ ม ชน สั ง คม ท า เรื อ
ประจวบประเดิมระดมสื่อการเรียนรูมอบ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดานTCRSSทาสี

พั ฒ นาโรงเรี ย นวั ด นาผั ก ขวง ในขณะที่
พนั ก งานSSIอาสาช ว ยซ อ มแปลงเกษตร
โรงเรี ย นที่ เ สี ย หายจากพายุ พร อ มตั้ ง เป า
กิจกรรมจิตอาสา 15 กิจกรรม
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา เพื่อเปนการสงเสริม
อานตอ น.4

2/28/2559 BE 22:30

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ต้านคอร์รัปชั่น

ต่อจากหน้า 1

มีมติอนุมตั ใิ ห้เอสเอสไอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต และนำ�บริษทั เข้าสูก่ ระบวนการ
รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ โดย
เอสเอสไอได้ส่งคำ�ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทไปยังสมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ในฐานะ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (The
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption หรือ CAC) และได้รับหนังสือแจ้งตอบ
รับการเข้าร่วมโครงการในปีเดียวกัน พร้อมกันนี้
เอสเอสไอได้มกี ารจัดทำ�นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ของบริษทั รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง
สำ�หรับผูบ้ ริหารและพนักงานสามารถนำ�ไปปฏิบตั ิ
และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่อง
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยได้
มีการประกาศใช้เมื่อปี 2557 ตามที่ได้มีการเสนอ
ข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น
		 นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
เอสเอสไอ และเป็นประธานคณะทำ�งานดำ�เนิน
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นของบริษัท ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

วิสาหกิจชุมชน

ต่อจากหน้า 1

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social
Responsibility) ถือเป็นอีกบทบาทสำ�คัญอันหนึ่งของ
เอสเอสไอ ทีไ่ ด้มงุ่ มัน่ ทุม่ เทการดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะในพื้นที่บางสะพาน เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนพร้อมกับส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในพืน้ ที่
รอบโรงงาน ล่าสุดเอสเอสไอได้มีการผลัดดันจัดตั้ง
กลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนบ้านกรูด” เพื่อดำ�เนินการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ สำ�หรับจำ�หน่ายและ
บริโภค เกิดขึ้น โดยเอสเอสไอได้ดำ�เนินงานศึกษาถึง
ความต้องการของชุมชน และปัจจัยสำ�คัญได้ที่จะ
ทำ�ให้โครงการประสบความสำ�เร็จ พร้อมกับเข้าร่วม
ประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เช่น
การระดมทุน การถือหุ้น การจัดตั้งกลุ่มฯ รูปแบบการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ และตอบข้อซักถามของผูเ้ ข้าร่วมประชุม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อโครงการและทีมงาน นอก
จากนี้ได้มีการจัดทำ�ประชาคมหมู่บ้านเพื่อยอมรับ
โครงการฯ โดยมติทปี่ ระชุมเห็นชอบเข้าร่วมโครงการฯ
		 นายสมบัติ กล่าวว่า ได้มีการรับสมัครสมาชิก
โดยขั้นต้นมีผู้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม จำ�นวน 33 คน มี
การคัดเลือกคณะกรรมการกลุม่ ทีม่ าจากสมาชิก เพือ่
บริหารโครงการ มีการระดมหุน้ สมาชิก 1 คน สามารถ
ถือหุ้นได้ไม่เกิน 5 หุ้นๆ ละ 200 บาท โดยปัจจุบันมีหุ้น
จำ�นวนทัง้ สิน้ 45 หุน้ รวมมูลค่า 9,000 บาท เงินดังกล่าว
จะนำ�ไปบริหารจัดการโครงการต่อไป
		 สำ�หรับกิจกรรมกลุ่มที่ได้ดำ�เนินการผ่านมา
ได้แก่ การคัดเลือกสถานที่ดำ�เนินกิจกรรม โดยมติที่
ประชุมกลุ่มได้คัดเลือกพื้นที่สาธารณะริมทางรถไฟ
บ้านกรูดเป็นสถานที่การก่อสร้างโรงเรือน เนื่องจาก
มีระบบนํ้าและไฟฟ้าที่สะดวก โดยกลุ่มได้ดำ�เนินการ
ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม และนำ�ทีมช่างอาสา
จากเอสเอสไอ ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ก่อสร้างโรงเรือน
ติดตั้งระบบไฟฟ้า และติดตั้งแปลงผักเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว นอกจากนี้ได้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติจริง
ให้กับสมาชิก เช่น การเพาะเมล็ดผัก การดูแลรักษา
และการจัดการแปลงผัก
		 กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านกรูดได้จดั ทำ�โครงสร้าง
การบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่าย
การผลิต ฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชี/การเงิน และฝ่าย
เลขานุการ โดยมีรายละเอียดในบทบาทหน้าที่ดังนี้
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ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2559
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า ขณะนีเ้ อสเอสไอได้
รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว โดยผ่าน
การรับรองจาก คณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 22
ม.ค. 2559 ทีผ่ า่ นมา ในการประชุมประจำ�ไตรมาส
4/2558 หลังจากเอสเอสไอได้ผ่านกระบวนการ
ประเมินตนเองว่าบริษทั มีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิ
รวมถึ ง มาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำ�หนด
การรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คณะ
กรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง
		 นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่น
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทโดยยึดหลักธรรมภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักดีวา่
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นสิง่ บัน่ ทอนทำ�ลายองค์กร
และสังคมโดยรวม ในปี 2558 เอสเอสไอได้มกี าร
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็น 1. การทบทวน
นโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ 2. การสือ่ สาร
นโยบายและระเบียบรวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ 3. การฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักใน
เรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนือ่ ง
4. การแต่งตั้งคณะทำ�งานดำ�เนินการขับเคลื่อน
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ
บริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำ�นง
ของคณะกรรมการบริษทั ในการต่อต้านการทุจริต

คอร์ รั ป ชั่ น และให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ก ารกำ � กั บ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ 5. การประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น นอกจากนี้ บริษัทกำ�หนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกด้วย
		 ด้าน ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขานุการ
คณะกรรมการ CAC เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CAC
ได้มีมติให้การรับรองบริษัทที่ผ่านกระบวนการ
ประเมิ นตนเองว่ ามี นโยบายและมีแนวปฏิบัติ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ CAC กำ�หนดเพิ่มขึ้นอีก 19 บริษัท ทำ�ให้
จำ�นวนบริษทั ทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
CAC เพิ่มขึ้นเป็น 152 บริษัท
		 CAC เป็นโครงการที่บริษัทเอกชนเข้าร่วม
ตามความสมั ค รใจ ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท เอกชน
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันกับโครงการ CAC แล้ว 548 บริษัท (เป็น
บริษัทจดทะเบียน 316 บริษัท) ในขณะที่จำ�นวน
บริษัทที่ผ่านการรับรองเพิ่มขึ้นเป็น 152 จาก 133
ในการประชุมคณะกรรมการ CAC ครั้งที่แล้ว
		 “ถึ ง แม้ CAC จะมี ก ารปรั บ กระบวนการ
รับรองให้มีความเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่กลางปีที่
แล้ว แต่จำ�นวนของบริษัทที่ผ่านการรับรองใน
รอบนี้ ยังเพิม่ ขึน้ ถึงเกือบเท่าตัว (เป็น 19 บริษทั จาก
11 บริษัทในไตรมาสก่อนหน้า) แสดงให้เห็นว่า
ภาคเอกชนสนใจและให้ความสำ�คัญต่อการสร้าง
กลไกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี” ดร. บัณฑิต กล่าว
		 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทางคณะ
กรรมการ CAC ได้ เ พิ่ ม ข้ อ กำ � หนดเสริ ม ความ
แข็งแกร่งให้กับกระบวนการรับรองบริษัทที่ผ่าน
การประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตาม
เกณฑ์ที่ CAC กำ�หนด โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เป็นที่ยอมรับในภาคเอกชน 8 ท่านมาร่วมทำ�
หน้าทีค่ ณะกรรมการพิจารณารับรอง (Certification
Committee) และได้ เ พิ่ ม ข้ อ กำ � หนดให้ บ ริ ษั ท
จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการขอการรับรอง รวมถึงได้กำ�หนด
กรอบเวลาให้บริษัทที่ยื่นประกาศเจตนารมณ์
ต้องมีการดำ�เนินการให้ผ่านการรับรองภายใน
18 เดือน และเมื่อผ่านการรับรองครบสามปีแล้ว
ต้องยื่นขอรับรองใหม่ (Re-certification)
		 ทั้ ง นี้ โครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดำ�เนินการ
โดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ� อันได้แก่
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทั
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำ�เนินโครงการ
จาก Center for International Private Enterprise
(CIPE) โครงการดังกล่าวจัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง

• ฝ่ า ยการผลิ ต มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผนการปลู ก
การดูแล และร่วมวางแผนกับฝ่ายการตลาดในการ
จำ�หน่าย
• ฝ่ายการตลาด มีหน้าทีใ่ นการจำ�หน่ายผัก หากลุม่
ลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่
• ฝ่ายบัญชี/การเงิน มีหน้าที่ในเรื่องรายรับ รายจ่าย
เงินของกลุ่ม และจัดทำ�บัญชีที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
• ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ในการจัดทำ�บันทึกการ
ประชุม ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และธุรการ
		 ปัจจุบนั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านกรูด ได้ด�ำ เนิน
กิจกรรมปลูกผักได้แล้วจำ�นวน 1 รุน่ มียอดการจำ�หน่าย
2 รอบ จำ�นวนทั้งสิ้น 4,455 บาท และเริ่มปลูกในรุ่น

สารพิษมีอยูห่ ลายรูปแบบ เช่น การปลูกผักแบบเกษตร
อินทรีย์ การปลูกผักในโรงเรือน การปลูกผักไร้ดิน
(Hydroponics) แต่การปลูกพืชบนดินมักมี ปัญหาเกีย่ ว
กับโรค และแมลงในดิน เพราะมีการเจริญเติบโตช้า
และอ่อนแอทำ�ให้โรคและแมลงเข้าทำ�ลายได้งา่ ย รวม
ทั้งการจัดการปุ๋ยและระบบนํ้าทำ�ได้อยาก เพราะการ
ดูดซับของดิน ความเป็นกรด-ด่าง และสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการนำ�ธาตุอาหารที่อยู่ในดินไปใช้ ทำ�ให้
พืชที่ปลูกบนดินเจริญเติบโตได้ไม่เต็มศักยภาพตาม
พันธุกรรม ของพืชนั้นๆ ส่วนการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
หรือการปลูกพืชไร้ดินนั้นเป็นการปลูกพืชที่เรียนแบบ
ธรรมชาติ โดยการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร

ที่ 2 แล้ว นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการนำ�ผลิตภัณฑ์
มาแปรรูปเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่ง เน้น
การพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ่ มให้ เ ข็ มแข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น มี
การจัดทำ�กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่ชัดเจน และใน
อนาคตจะจัดทำ�เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ
ได้มาศึกษาดูงาน ต่อไป
		 ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า เอสเอสไอได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนที่หันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
และเพื่อหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ
จากการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพืช รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ
ที่ปนเปื้อนมากับการปลูกพืชบนดิน โดยการบริโภค
ผักปลอดสารพิษ ซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอด

(Hydroponics) หรือ ปลูกลงในวัสดุปลูกที่ไม่ใช่ดินซึ่ง
อาศัยหลักการที่ว่าพืชต้องได้รับธาตุอาหารที่จำ�เป็น
ต่อการเจริญเติบโตผ่านระบบรากพืชพร้อมกับได้รับ
ออกซิเจน และแสงแดดเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำ�ให้
พืชทีป่ ลูกแบบไม่ใช้ดนิ มีการเจริญเติบโตเต็มทีเ่ พราะ
สามารถใช้สารละลายธาตุอาหารและนํา้ ทีไ่ ด้รบั อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้ การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดนิ
จึงเป็นแนวทางเลือกใหม่ทก่ี ลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านกรูด
ให้ความสนใจ ทีจ่ ะทำ�โครงการ ฯ เพือ่ ลดการใช้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ และระบบนํา้
ประหยัดแรงงาน ทำ�ให้เกษตรกรสามารถปลูกผักแบบ
ไม่ใช้ดินที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคและเหลือจำ�หน่าย
ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

		 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูก
พืชไร้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ ตั้งแต่ปี 2555 มีโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำ�นวน 4 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้านมรสวบ โรงเรียน
วัดห้วยทรายขาว และโรงเรียนบ้านสวนหลวง ซึ่ง
นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ บ ริ โภคผั ก ปลอดภั ย จากสารพิ ษ
ผ่านโครงการอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือจากการ
บริโภคจำ�หน่ายให้กับชุมชน ทำ�ให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีรายได้เสริมในช่วงระหว่างเรียน
		 นายสมพร ปานศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
บ้านกรูด ต.ธงชัย และที่ปรึกษากลุ่ม กล่าวว่า ขอ
ขอบคุณทีมชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ ทีเ่ ข้ามาสนับสนุน
กลุ่มตั้งแต่เริ่มแรก เข้ามาร่วมประชุมกับหมู่บ้านเพื่อ
ชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ เข้ามาร่วมจัดตัง้ กลุม่ ร่วม
เป็นพีเ่ ลีย้ ง และเป็นทีป่ รึกษาให้แก่กลุม่ หากชุมชนทำ�
กันเองตามลำ�พังคงไม่สามารถมาถึงจุดนีไ้ ด้ ประโยชน์
ทีไ่ ด้จากโครงการทีเ่ ห็นชัดเจน คือ ชาวบ้านในหมูบ่ า้ น
ได้บริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ ชาวบ้านรูจ้ กั การใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นมีการ
ระดมหุน้ มีการบริหารจัดการกลุม่ โดยคณะกรรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึง่ ขณะนีถ้ อื ว่าเป็นจุดเริม่ ต้น
ทีด่ ี สำ�หรับกิจกรรมปลูกผักเห็นผลชัดเจน ผักสวยงาม
มาก ในอนาคตอันใกล้ทางกลุม่ ฯ และชุมชนมีแนวคิด
ในการทีจ่ ะขยายโครงการฯ เนือ่ งจากมีผปู้ ระกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ต้องการผักปลอดสารพิษ
เป็นจำ�นวนมาก โดยจะระดมเงินทุนจากคนในชุมชน
และจากหน่วยงานอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน และยังคง
ให้บริษัทฯ ช่วยเป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาต่อไป
		 เอสเอสไอ ยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)โดยผ่านกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน โดยเน้นความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการ
ดำ�เนินกิจกรรม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่รอด
มีกจิ กรรมอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน เน้นความพอเพียง
เป็นหลัก แล้วค่อยพัฒนาไปสูก่ ารจัดการเชิงธุรกิจต่อไป
ซึ่งแนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป คือการสร้าง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผ่านกระบวนการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยทีมชุมชนสัมพันธ์ จะเข้าไป
พัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจให้แก่สมาชิกลุม่ เพือ่ รองรับ
ในการขยายกิจกรรมโครงการต่อไป ในอนาคต
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2559

มั่นใจคุณภาพ

ต่อจากหน้า 1

		นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
หรือ WCE เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ว่า “เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่
ไว้วางใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการงาน WEC จึงได้
มีการดำ�เนินการขอต่อใบรับรองห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมขึ้น
		 โดยมี ข อบข่ า ยในการขอรั บ รองด้ า นมิ ติ
(Dimension) ด้านอุณหภูมิ (Temperature) ด้าน
ความดัน (Pressure) กับทางสำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยการขอต่อ
ใบรับรองดังกล่าว สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมได้สง่ คณะกรรมการเข้าทำ�การตรวจ
สอบระบบ ไม่วา่ จะเป็นระบบการบริหารงาน การ
ควบคุมเอกสาร การให้บริการลูกค้า การควบคุม
บันทึก การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การ
ทบทวนการบริหาร เป็นต้น
		 ซึ่งผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ มี
ความเห็นว่าให้การรับรองและต่อใบรับรองระบบ
มอก.17025-2548 เลขที่ใบรับรอง 15C028/0187
ให้แก่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
		 ทัง้ นี้ มาตรฐาน มอก.17025-2548 ใช้ส�ำ หรับ
ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบ
เทียบ ซึ่งสามารถอ้างอิงผลการสอบเทียบกับ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้การรับรองระบบ
มอก. 17025-2548 หรือภายใต้สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ โดยต้องมีหน่วยงานกลางทำ�หน้าที่เป็น
ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และจาก
หน่วยงานภายนอก (External Audit) อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
		 นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า บริษัท เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE เป็นผู้ให้บริการ
ด้านวิศวกรรมการจัดการงานซ่อมบำ�รุงโรงงาน

อุ ต สาหกรรมงานออกแบบผลิ ต เครื่ อ งจั ก รชิ้ น
ส่วนเครื่องจักรกลงานขึ้นรูปประกอบโครงสร้าง
โลหะ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า นการออกแบบ
วิศวกรรมการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร การ
ได้ รั บ การต่ อ ใบรั บ รองมาตรฐานในครั้ ง นี้ นั บ
เป็นโอกาสดีของเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งในการ
ต่อยอดศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการ
ดำ�เนินงานประเภทอุตสาหกรรมรวมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ได้ขยายธุรกิจงานด้านการสอบเทียบเครือ่ งมือ
วัดอุตสาหกรรมอันจะนำ�ไปสู่การก้าวไปอีกขั้น
ในธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมในระดับโลก
ดังสโลแกน “We Engineer Your Success”

X

พนักงาน
เอสเอสไอรวมใจ
บริ จ าคเสต็ ม
เซลล์
ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ “เอสเอสไอ” ร่วม
บริ จ าคโลหิ ต และ
เสต็ ม เซลล์ ให้ กั บ
สภากาชาดไทยเพื่ อ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป่ ว ย ที่
ต้ อ งการโลหิ ต ในโรง
พยาบาล ท่ า มกลาง
ภาวะวิกฤตขาดแคลน
โลหิต เนือ่ งจากจำ�นวน
ผู้บริจาคลดลง ณ ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เมื่ อ
เร็วๆ นี้
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X ฅนเหล็กสนับสนุนบ้านเด็กอ่อนพญาไท นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์

ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนองค์กรร่วมจัด กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ฅน
เหล็กมินมิ าราธอน 2558” (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, SUS, NSGT และ JSGT) มอบเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมแก่สถานสงเคราะห์บา้ นเด็กอ่อนพญาไท เพือ่ สมทบทุนช่วยเหลือเยาวชน
ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ โดยมีนางสาวฉวีวรรณ คุ้มประวัติ นักพัฒนาสังคม
เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

X เอสเอสไอ ส่งเสริมสุขอนามัยเยาวชนบางสะพาน บริษัท สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มอบนํ้ายาล้างมืออเนกประสงค์ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ให้แก่โรงเรียน
ในเขตอำ�เภอบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรม “สองมือน้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค” เพื่อ
สนับสนุนให้นกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา มีความตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัยทีด่ ี
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4 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
พัฒนาชุมชน

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2559

ต่อจากหน้า 1

วัฒนธรรมจิตอาสาให้กบั พนักงานกลุม่ เอสเอสไอ
และปลูกฝังให้ทกุ คนรูจ้ กั การเสียสละเวลาในการ
ทำ�ประโยชน์ให้แก่สงั คมตามความสามารถทีต่ นมี
ในปี 2559 บริษัทภายใต้กลุ่มเอสเอสไอได้มีการ
เดินหน้าทำ�กิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC ได้ร่วมกับ
ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือ
ภาคที่ 1 จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR) โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม
“มอบรั ก ” ให้ น้ อ ง
บนดอยสูง ปี 4 ด้วย
การนำ � พนั ก งานจิ ต
อาสาเดินทางไปมอบ
สือ่ การเรียนรู้ อุปกรณ์
การเรี ย น อุ ป กรณ์
กี ฬ า ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ในโครงการพั ฒ นา
เด็ ก และเยาวชนใน
ถิ่ น ทุ ร กั น ดารในพื้ น ที่ อำ � เภอแม่ แ จ่ ม จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ซึ่งมีพลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
ผูบ้ ญ
ั ชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผูอ้ �ำ นวยการศูนย์
ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1
เป็นประธาน
		 นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC กล่าวว่า
โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ 1 โดยเชิญ
เราเข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และอุปกรณ์กีฬา ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่ทางบริษัท
ได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทางไปมอบอุปกรณ์
การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้าน
กองบอด อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

		 ท่ า เรื อ ประจวบตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ
ของคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้ง
ต้องการทีจ่ ะแบ่งปัน และตอบแทนสิง่ ดีๆ เพือ่ เป็น
สาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทางหนึ่ง
เราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของพนักงาน
ทุกคน ที่อาสาร่วมมือเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ
สังคมในการจัดชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน และ
ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว
		 นางสาวณัฏฐพร อ่อนมา หัวหน้าแผนก
บัญชี ฝ่ายบัญชี และการเงิน PPC กล่าวว่า รู้สึก
ดีใจทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในครัง้ นีแ้ ละถือเป็น

อาสาเช่นเดียวกัน โดยได้ร่วมกับพนักงานจิต
อาสาจำ�นวน 50 คน ช่วยกันพัฒนาทาสีอาคาร
เรียนและห้องนํ้า โรงเรียนวัดนาผักขวง ต.กำ�เนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชน
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งเป็นการสร้าง
จิตสำ�นึกทีด่ ขี องพนักงานในการทำ�ประโยชน์ และ
ร่วมพัฒนาชุมชน
		 นายอานนท์ นุ่มไทย พนักงาน TCRSS
ให้สัมภาษณ์ว่า การที่บริษัทฯได้พัฒนาไปพร้อม
กับชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้าง

ครัง้ แรกทีไ่ ด้รว่ มกิจกรรม CSR ถึงบนดอยทีอ่ �ำ เภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระยะทางทีค่ อ่ นข้าง
ไกลและแสนลำ�บาก กว่าจะถึงศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกองบอด
ทำ�ให้เข้าใจถึงคำ�ว่า ถิน่ ทุรกันดาร แต่เมือ่ ถึงหมาย
แล้วได้เห็นเด็กเล็กและชาวบ้านบนดอยทีอ่ อกมา
ต้อนรับ และมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงความดีใจ
ที่ได้เห็นเราและสิ่งของต่างๆที่เราจะมอบให้นั้น
ทำ�ให้เราภูมใิ จและอิม่ เอมใจมาก เลยอยากส่งต่อ
ความรูส้ กึ ดีๆ เหล่านีใ้ ห้ทกุ คนและอยากให้ทกุ คน
ได้มาสัมผัสและมีโอกาสร่วมกิจกรรม CSR แบบนี้
ในครั้งต่อไปเพื่อแบ่งปันความสุข
		 ด้านบริ ษัท เหล็กแผ่ นรีดเย็นไทย จำ �กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS ได้มีการจัดกิจกรรมจิต

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน สร้าง
จิตสำ�นึกที่ดีของพนักงานในการทำ�ประโยชน์ให้
แก่ส่วนรวม และเป็นการพัฒนาชุมชนไปพร้อม
กับบริษัทฯ และการที่บริษัทฯไปทำ�จิตอาสาที่
โรงเรียนยังเป็นการปลูกจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่เด็ก
นักเรียนทางอ้อม ในเรื่องการช่วยเหลือสังคม
		 นางสาวศิวพร จำ�ปา พนักงาน TCRSS
กล่ าวว่ า รู้ สึ กภูมิ ใ จและยิ นดี มากที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม TCR จิตอาสา โดยส่วนตัวคิดว่ากิจกรรม
นี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง
โรงงาน ส่งผลให้โรงงานสามารถอยูร่ ว่ มกับชุมชน

บทความ

ต่อจาก น.1

แผนดำ�เนินงานระยะสั้นเอสเอสไอ
กับความกังวลของพนักงาน เรื่องการลดอัตราจ้าง
และสวัสดิการ
โดย...นายยงยุทธ มลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ และสำ�นักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
นั บ เป็ น เวลากว่ า 4 เดื อ นแล้ ว ที่ บ ริ ษั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ ได้ยื่นคำ�ร้องขอฟื้นฟูกิจการกับทาง
ศาลฯ และขอให้ บ ริ ษั ท ในฐานะลู ก หนี้ เ ป็ น
ผู้ทำ�แผน และปัจจุบันเราอยู่ขั้นตอนที่ศาลนัด
พิจารณาคำ�ขอฟื้นฟูกิจการและคำ�ขอให้บริษัท
เป็นผู้ทำ�แผน โดยนัดวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา
ทัง้ นีศ้ าลได้ไต่สวนคำ�ร้องเสร็จสิน้ แล้ว และศาล
ได้กำ�หนดนัดฟังคำ�สั่งการขอฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559
		 ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ซึ่งถือเป็นภาวะ
วิกฤติขององค์กร บริษัทได้ดำ�เนินงานตามแผน
ระยะสั้นเพื่อให้บริษัทฯสามารถอยู่รอดดำ�เนิน
ธุรกิจต่อไปและพยายามสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้าน
การสื่อสาร ด้านการค้า การลดต้นทุน ด้านการ
จัดการทรัพยากรบุคล และการฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารให้พนักงาน
ทุกคนทราบความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

		 กุญแจสำ�คัญในการดำ�เนินงานตามแผน
ดังกล่าวคือ “การลดต้นทุน”
		 แน่นอนว่าการที่บริษัทตัดสินใจลดต้นทุน
อย่างรวดเร็วนั้นเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน
		 ด้านหนึง่ คือ ทำ�ให้องค์กรของเราอยูร่ อด
มาจนถึงวันนี้ ตามตัวเลขทีท่ า่ นกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ได้ชี้แจงต่อกลุ่มผู้บริหารในงานนำ�เสนอ
แผนงานประจำ�ปีในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
“ในปี 2559 นี้เราจะมีต้นทุนที่ตํ่าที่สุดในรอบ 14
ปี ทำ�ให้เรามีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
มาก และสามารถอยูร่ อดได้แม้ในภาวะปริมาณ
การขายตํ่าอย่างปัจจุบัน” และที่สำ�คัญมันเกิด
จากความร่วมมือสนับสนุนของพนักงานทุกคน
		 แต่อีกด้านหนึ่ง ก็ได้สร้างความเจ็บปวด
สำ�หรับพวกเราเช่นกัน การดำ�เนินการปรับโครง
สร้างการบริหารและโครงสร้างอัตรากำ�ลังเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั
และแผนการฟืน้ ฟูกจิ การ ส่งผลให้พนักงานหลาย

ท่านไม่ได้อยู่ร่วมงานกับเรา ในขณะที่พนักงาน
ที่ยังอยู่ร่วมงานต่างต้องเสียสละทำ�งานภายใต้
ข้อจำ�กัดของการจัดการต้นทุนที่เข้มงวด
		 แม้ว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาอาจทำ�ให้
พนักงานรูส้ กึ ว่า เสียขวัญและกำ�ลังใจไปบ้าง และ
สิทธิประโยชน์ยังถูกเลื่อนบางส่วน แต่ขอยํ้าว่า
สิง่ ทีเ่ ราให้ความสำ�คัญทีส่ ดุ คือ ทำ�อย่างไรไม่ให้
เกิดผลกระทบทางตรงต่อการดำ�เนินชีวิตปกติ
ของพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน นัน่ คือ
สามารถจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ
ซึง่ เป็นรายได้ทางตรงให้กบั พนักงานได้ทกุ เดือน
		 มีพนักงานหลายท่านสือ่ สารความกังวลใน
ประเด็นทีว่ า่ บริษทั ฯจะมีการลดจำ�นวนพนักงาน
อีกเพิม่ เติม และปรับลดสวัสดิการหรือไม่ ซึง่ ต้อง
ขอขอบคุณและขอชื่นชมที่พนักงานได้สื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย ถือว่าเป็นการ
ร่วมกันแก้ปญ
ั หาและหาแนวทางสือ่ สาร จัดการ
ร่วมกัน
		 คำ � ตอบก็ คื อ “บริ ษั ท ไม่ มี น โยบายการ
ลดพนักงานเพิ่มเติม และ ลดสวัสดิการของ
พนักงานแต่อย่างใด”
		 จะเห็นได้ว่า ในสถานการณ์ที่ยากลำ�บาก
ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้มุ่งเน้น
การรักษาการจ่ายทางตรงให้กบั พนักงาน ได้แก่
เงินเดือนและผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นรูปตัวเงิน
ให้จา่ ยตามปกติ อย่างไรก็ดี การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินอย่างรุนแรง เราจำ�เป็นต้องเลื่อน
เวลาการให้ ส วั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์ บ าง
อย่างออกไป

ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
		 ส่วนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ พนักงานโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน พนักงานได้รวมกลุ่มกันช่วย
ซ่อมแซมแปลงเกษตรโรงเรียนบ้านมรสวบ ทีพ่ ายุ
พัดต้นไม้ลม้ ใส่แปลงจนเสียหายให้กลับมาใช้ปลูก
ใหม่ได้อีกครั้ง ในขณะที่สำ�นักงานกรุงเทพฯ จัด
กิจกรรมเอสเอสไออาสาทาสีผนังอาคารสำ�นักงาน
ชั้น 3 โดยมีพนักงานอาสาเข้าร่วมจำ�นวน 20 คน
ซึ่งผลงานทาสีที่ได้เป็นไปอย่างสวยงาม
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป
สำ�นักประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ เอสเอสไอ
กล่าวกับผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅน
เหล็กเอสเอสไอ” ว่า บริษทั
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสังคม
และชุ ม ชนตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่
สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
บนหลักพืน้ ฐานสามประการ คือความคิดสร้างสรรค์
การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และประสิทธิภาพ
ของการดำ�เนินการ ในปีนี้ เอสเอสไอได้ตั้งเป้า
การดำ�เนินกิจกรรมจิตอาสาทั้งสิ้นจำ�นวน 15
กิจกรรม ซึ่งยังไม่นับรวมกิจกรรม CSR ด้านอื่นๆ
เช่น การศึกษา การพัฒนาสิง่ แวดล้อม การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เอสเอสไอมีเจตจำ�นงแน่วแน่ของการ
เป็นพลเมืองที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากชาว
บางสะพานและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยมุ่งหวังที่จะ
สร้างความแข็งแกร่งให้กบั ชุมชนและสังคมในการ
ดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
		 ทัง้ นี้ หากบริษทั มีสภาพคล่องทางการเงิน
ที่ดีขึ้นรวมถึงมีความพร้อม เราจะเร่งกลับมา
พิจารณาเรื่องนี้โดยเร็ว รวมถึงการดำ�เนินการ
อื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของพนักงาน
		 มีขอ้ มูลสถานการณ์ของบริษทั ล่าสุด จาก
คุณวิน วิรยิ ประไพกิจ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ว่า
“บริษัทมีต้นทุนที่ตํ่าลง สามารถซื้อวัตถุดิบมา
ผลิตและขายสินค้าโดยมีส่วนต่างราคาวัตถุดิบ
และราคาขาย (Metal Spread) สูงขึน้ ทำ�ให้บริษทั
สามารถชำ�ระหนีก้ ารค้า เงินเดือนและค่าใช้จา่ ย
ปกติได้หมด รวมทั้งมีเงินสดสะสมเพิ่มขึ้นทุก
เดือน ทำ�ให้สถานะของบริษัทดีขึ้นและมั่นคง
พอสมควรในช่วงนี้”
		 นัน่ แสดงว่า เรือ่ งนีเ้ ราเริม่ เห็นสัญญาณใน
ทางบวก
		 ย้อนเวลากลับไปช่วงหลายเดือนที่ผ่าน
เราเผชิญภาวะกดดันและความยากลำ � บาก
ต่างๆ มากมาย แต่ในที่สุดด้วยความร่วมมือ
ความทุ่มเทของพนักงาน ก็ทำ�ให้องค์กรของ
เราอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ ทำ�ให้เรารู้ว่า “คน”
เป็นหนึ่งในอาวุธสำ�คัญในการต่อสู้เพื่อพลิก
สถานการณ์ ข องเรา และเราต้ อ งการความ
ร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
		 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ความกังวล
ผ่านการสือ่ สารทีส่ ร้างสรรค์ของพนักงาน ก็เป็น
สิ่งที่สำ�คัญที่สามารถนำ�มาใช้กำ�หนดแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน
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ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซ้�ำ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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ปที่ 7 ฉบับที่ 137 ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2559

ปนผลประจําป ธนาคารชุมชน

อ.บางสะพาน 15 แหง สูส มาชิก 1,890 คน
ผลิดอกออกผลอยางตอเนือ่ ง
ทุกปกบั กิจกรรมมอบเงินปนผล
ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ ซึ่งปจจุบันมีการ
กอตั้งแลวถึง 18 ธนาคารใน 4
ตําบลของอําเภอบางสะพาน
ด ว ยความร ว มมื อ กว า 7 ป
ระหวางพี่นองชาวบางสะพาน
กับเครือสหวิรยิ า โดยชวงเดือน
มกราคม ถึงมีนาคมนี้ 15 ธนาคาร
ชุมชน ไดทําการจัดสรรเงิน
ปนผลกวา 1.25 ลานบาท คืนสู
สมาชิก 1,890 คน อยางทั่วถึง
นําไปพัฒนาคุณภาพชีวติ พีน่ อ ง
ชาวบางสะพาน ซึง่ เครือสหวิรยิ า
ทีเ่ ปนหนึง่ ในสมาชิกของธนาคาร
ชุ ม ชน ส ง เงิ น ป น ผลที่ ไ ด รั บ
กลับคืนใหชุมชนเหมือนเชน
:อานตอหนา 2
ทุกป

เครือสหวิริยาสมทบเงินฯ คืนกลับใหชุมชน

สุมตรวจสารเสพติดพนักงานไลน ทรานสปอรต

100% การันตีสถานประกอบการสีขาว
เมื่ อ ช ว งปลายเดื อ นมกราคมกุมภาพันธที่ผานมา หนวยงาน
ภาครั ฐ และเครื อ ข า ย ประจํ า
พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ร ว มกั บ คณะทํ า งานฯ (มยส.)
บจก.ไลน ทรานสปอร ต กลุ ม
ธุรกิจขนสงสหวิริยาโลจิสติกส
สุมตรวจสารเสพติดในพนักงาน
ขับรถขนสงสินคาและบริการ

ษ
ป

ู
ศ
เ
ิ
สกพ บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย
แสดงความยินดีกับพนักงาน

ในโอกาสรับมอบของที่ระลึก จากการรวมงานกับบริษัทฯ ครบ 20 ป

พนักงานมั่นใจ สงสินคาปลอดภัย ใสใจชุมชน

:อานตอหนา 3

: อานตอหนา 2

รวมภาพ

บางสะพานสัมพันธ ขับเคลือ่ นกิจกรรมสังคมในองคกร

“ ความปลอดภัยมาเปนที่หนึ่ง ”

กับไลน ทรานสปอรต ยํ้ามาตรฐานนโยบายคุณภาพ
ลดอุบัติเหตุลงเปน 0 บนทองถนน

น.4

ผานโครงการ “รานพอดี” เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องพนักงาน
เริม่ สงมอบสินคาอุปโภค - บริโภค ราคาคุณภาพถึงมือสมาชิก
บริษัท บางสะพานสัมพันธ จํากัด
เริม่ เปดดําเนินธุรกรรมกับสมาชิก
“รานพอดี” เดือนแรก หลังจาก
พนั ก งานในเครื อ สหวิ ริ ย าจาก
บริษัทตางๆ ใหการตอบรับเปน
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ที่ น า พอใจเข า ร ว มเป น สมาชิ ก
กั บ ร า นพอดี เพื่ อ ร ว มกั น ดู แ ล
คุ ณ ภาพชี วิ ต พี่ น อ งพนั ก งาน
ในเครื อ สหวิ ริ ย า ผ า นการจั ด
: อานตอหนา 4
จําหนาย
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2 : ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา
ธนาคารชุมชน

ต่อจากหน้า 1

		 กิ จ กรรมปั น ผลธนาคารชุ ม ชน อำ�เภอ
บางสะพาน ประจำ�ปี 2558 (รวมผลกำ�ไรของ
ปี 2558 ปันผลปี 2559) เริ่มขึ้นแล้วซึ่งช่วงแรก
ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 นี้ มี 15
ธนาคารชุมชน จาก 4 ตำ�บล ใน อ.บางสะพาน
ทั้งจาก ต.แม่รำ�พึง ต.กำ�เนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ และ ต.ธงชัย ปันผลกำ�ไร 1,251,020
บาท ให้กับสมาชิกประมาณ 1,890 คน เพื่อ
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน พัฒนาต่อยอด เศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้กา้ วไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ขับ
เคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบางสะพาน
และเครือสหวิริยา ภายใต้โครงการสหวิริยา
ร่วมพัฒนา มอบเงินปันผลทั้งหมด 56,335.10
บาท คืนกลับให้แต่ละธนาคารฯ นำ�ไปบริหาร
ต่อยอดการพัฒนาชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3
สัดส่วนคือ นำ�เข้ากองทุนพัฒนาชุมชน (30%)
เพิ่มหุ้นธนาคารฯ (30%) และอีกส่วนหนึ่งนำ�ไป
เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน (40%) ซึง่ บรรยากาศ
โดยรวมในกิจกรรมปันผลแต่ละธนาคารฯ เป็น
ไปอย่างคึกคัก มีทั้งสมาชิกวัยผู้ใหญ่และเด็กๆ
เข้ามารับเงินปันผลกันถ้วนหน้า ทีมงานจาก
บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ในฐานะผู้ร่วมขับ
เคลื่อนงานธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ขอ
แสดงความชื่นชมและยินดีกับสมาชิกทุกท่าน
และสิ่ ง ที่ ภ าคภู มิ ใ จร่ ว มกั น คื อ การได้ ส ร้ า ง
เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างนิสัยการออม นำ�ไป
สูก่ ารได้พฒ
ั นาชุมชนของพีน่ อ้ งชาวบางสะพาน

สารเสพติด

ต่อจากหน้า 1

ผลการสุ่ ม ตรวจไม่ พ บสารเสพติ ด ตอกยํ้ า
มาตรฐานหน่ ว ยงานสี ข าวต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การ
ทำ�งาน และการให้บริการที่ดีขององค์กรและ
พนักงาน
		 โดยหน่วยงานปลัดฝ่ายปกครองอำ�เภอ
บางสะพาน สนธิกำ�ลัง
ทหาร และที ม จนท.
อาสาสมั ค รรั ก ษาดิ น
แดน อ.บางสะพาน
พร้อมด้วยตัวแทนคณะ
กรรมการมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานประกอบกิจการ
(มยส.) จาก บจก.ไลน์
ทรานสปอร์ ต และ
บจก.สหวิรยิ าโลจิสติกส์ ร่วมกันจัดกิจกรรมการ
สุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
และบริการ (สายสั้น-สายยาว) รวมถึงแผนก
ต่างๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ หาสารเสพติดในร่างกาย
ของพนักงาน ภายใต้ “โครงการสุม่ ตรวจหาสาร
เสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการ”
ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2559 และได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานทุกภาคส่วน กว่า 300 คน ณ จุด
พักรถสายยาว ไลน์ ทรานสปอร์ต อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ เพื่อสร้างความไว้วางใจในสถาน
ประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งถือ
เป็นกิจกรรมที่ดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่องทุก
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ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2559
		 ความรูส้ กึ จากสมาชิกธนาคารชุมชนบ้าน
ทางสาย นางรังษี ทองแท้ “ทำ�ให้ได้รจู้ กั การออม
แม้ในแต่ละเดือนอาจจะเก็บออมในจำ�นวนเงิน
ไม่มาก แต่ทำ�ให้เรามีความรับผิดชอบในตัวเอง
พอถึงสิ้นปีเราก็ยังมีเงินปันผลจากธนาคาร ที่
นำ�มาใช้ในจ่ายในครอบครัว หรืออาจเก็บไว้
ให้ลูกหลานเราได้ในอนาคต นอกจากนั้นทาง
ธนาคารชุ ม ชนบ้ า นทางสาย กำ�ลั ง มี ก ารจั ด
สวัสดิการดีๆ เพื่อเหล่าสมาชิกเพิ่มอีก นับว่าได้
รับความสำ�เร็จไปแล้วในระยะหนึ่ง โดยสมาชิก
ในหมู่บ้านทุกคนก็มีความรับผิดชอบและให้

ความร่วมมือกันดี พร้อมทัง้ มีเครือสหวิรยิ าทีย่ งั
ให้การดูแลและอยู่เคียงข้างเราเสมอมา”
		 ความรู้ สึ ก จากสมาชิ ก ธนาคารชุ ม ชน
บ้านฝ่ายท่า นางธีรารัตน์ เกิดไกร “รู้สึกว่า
ตั้งแต่ธนาคารชุมชนของเราได้มีการก่อตั้งขึ้น
ก็มีการพัฒนาเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นกระบวน
การทำ�งาน การจัดการสวัสดิการ การต้อนรับ
ของคณะกรรมการ และในด้านอืน่ ๆ ในส่วนของ
เงินปันผลที่ได้มาจากการออมเงินและได้รับ ใน
วันนี้ สามารถนำ�เงินนี้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนได้
ในครอบครัว นอกจากนี้ธนาคารชุมชนยังเป็น

แหล่งกู้เงินดอกเบี้ยถูกของเหล่าสมาชิกในยาม
จำ�เป็นอีกด้วย”
		 ความรูส้ กึ จากสมาชิกธนาคารชุมชนบ้าน
ท่าขาม นางสมบัติ เรณูแย้ม “รู้สึกดีที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของธนาคารชุมชนแห่งนี้ เพราะที่นี่ก็
เป็นชุมชนของพวกเรา ทำ�ให้เราได้เก็บสะสม
เงินได้รับเงินปันผลที่ได้เป็นประจำ�ทุกปี หาก
เรารู้จักทำ�อย่างนี้อยู่ประจำ� เราก็จะมีเงินเก็บ
ออมเอาไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตได้ นอกจากนั้น
สวัสดิการต่างๆ ทีธ่ นาคารชุมชนมีให้กเ็ ป็นทีน่ า่
พอใจ และเกิดประโยชน์กับสมาชิกทุกคน”

คงทิพย์ กล่าวถึงความ
รู้สึกในนามคณะกรรม
การฯ ในการดำ�เนินการ
ตามโครงการ มยส. ว่า
“ดีใจและภูมิใจมาก ที่
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
คณะกรรมการฯ ที่ผ่าน
ทนง หลวงราช
มา ได้ร่วมทำ�งานกับ ประไพพร คงทิพย์
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มาโดย
ตลอด และพนั ก งานทุ ก
คนก็ให้ความร่วมมือด้วยดี
และจะตั้งใจทำ�หน้าที่ด้วย
ความมุ่ ง มั่ น ช่ ว ยภาครั ฐ
ควบคุมและป้องกันยาเสพ
ติดในสถานประกอบการ
เพื่อให้องค์กรของเราแห่ง
นี้ ปลอดสารเสพติด 100%”
“โครงการสุ่มตรวจหาสาร
เสพติ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ประกอบการไร้ ส าร
สถานประกอบการ” เป็นส่วนหนึ่งที่ยืนยันถึง
เสพติด
การให้บริการที่มีมาตรฐาน ที่ส่งผลถึงความ
		 ด้านนายทนง
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของลูกค้า บริษทั
หลวงราช กล่าวใน
และชุมชน
ฐานะคณะทำ�งานฯ
		 กลุม่ ธุรกิจขนส่งสหวิรยิ าโลจิสติกส์ ขอร่วม
มยส. ของ บจก.สหเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำ� ที่ช่วยสร้างค่านิยม
วิ ริ ย าโลจิ ส ติ ก ส์ ว่ า
ของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด โดย
“กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ร่
วมสร้างจิตสำ�นึกที่ดีให้กับพนักงานเรื่องการ
ได้ร่วมกับภาครัฐมา
ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด พร้ อ มๆ กั บ การคั ด กรอง
ตลอดหลายปี อี ก
พนักงานที่มีจิตสำ�นึกดีในการทำ�งานอย่าง
หนึ่ ง ด้ า นนโยบาย
ถูกต้องตามกฏหมายใส่ใจต่อชุมชน และสังคม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน 		 และอีกหนึ่งตัวแทนคณะกรรมการ มยส. เพื่อความไว้วางใจในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความวางใจกับลูกค้า และชุมชน และ ของ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต นางประไพพร ทั้งลูกค้า และเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน

ปี และสรุ ป ผลออกมา
คือไม่พบสารเสพติดใน
พนักงานขับรถ หรือสาร
แอมเฟตามีนในปัสสาวะ
100 % ยืนยันถึงนโยบาย
คุ ณ ภาพ ด้ ว ยความมุ่ ง
มั่น ตั้งใจให้บริการที่ดีสู่
ลูกค้า ยํา้ มาตรฐานสถาน

ไลน์ ทรานสปอร์ต ก็มีแผนการสุ่มตรวจเป็น
ประจำ�ทุก 3 เดือนใน 1 ปี เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ป้ อ งกั น การเกิ ด
อุบัติเหตุและเพื่อสุขภาพ ความพร้อมในการ
ทำ�งานของพนักงาน ซึง่ บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญ
ในเรื่ อ งนี้ เ ป็ น อย่ า งมาก และที่ ผ่ า นมาได้ รั บ
ความร่วมมือทั้งจากพนักงานและผู้บริหารด้วย
ดีเสมอมา ขอบคุณทุกความร่วมมือครับ”
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ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2559
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แสดงความยินดีกับพนักงาน

ในโอกาสรับมอบของที่ระลึก จากการรวมงานกับบริษัทฯ ครบ 20 ป

มอบรางวัลเกียรติคุณตอเนื่องเปนป
ที่ 2 สําหรับกิจกรรมดีๆ ของชาว TCS หรือ
บริษัท เหล็กแผนเคลือบ จํากัด ในเครือ
สหวิริยา โดยเมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ
ที่ผานมา ณ หองประชุม ชั้น 2 ของ TCS
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ หน ว ยงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดพิธี “มอบ
รางวัลเกียรติคุณครบรอบ 20 ป” ใหแก
พนักงานผูที่ปฏิบัติ
งานครบรอบ 20
ป นับตั้งแตเริ่มกอ
ตั้ ง บริ ษั ท และมี ผู
ที่ไดรับของที่ระลึก
ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9
นี้ จํ า นวน 41 คน
(ขอมูล ณ 31 ธ.ค.
2558) จากพนักงาน
ทั้งสิ้นกวา 200 คน
ซึ่งสวนใหญเปนบุคคลในพื้นที่บางสะพาน
ในครั้ ง นี้ นายซาโตชิ มู ร าตะ
กรรมการบริหารและผูจ ดั การโรงาน บริษทั
เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด หรือ TCS รวม
แสดงความยิ น ดี แ ละเป น ประธานมอบ
ของที่ระลึก เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
เป น โรงงานแห ง แรกและแห ง เดี ย วของ
ประเทศไทย ทีท่ าํ การผลิตเหล็กแผนเคลือบ
สั ง กะสี ด ว ยกรรมวิ ธี ท างไฟฟ า และเพิ่ ม
เติมคุณภาพใหสูงขึ้นดวยการเคลือบเรซิน
พิ เ ศษและใช วิ ท ยาการเทคโนโลยี ชั้ น นํ า
จากบริษัท NKK ประเทศญี่ปุน ดวยกําลัง
การผลิตตอป 240,000 ตัน จากวัตถุดิบ คือ
เหล็กแผนรีดเย็น (Cold Rolled Coil) และ
เคลือบดวยกรรมวิธีทางไฟฟา (EG-Line)
มาเปนเหล็กแผนสังกะสี (EG-Coil) Electro
galvanized Steel Sheet ผลิตภัณฑทบี่ ริษทั
เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด ผลิตเปนเหล็ก
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บจก.เหล็กแผนเคลือบไทย

ทํางาน และขอบคุณพนักงานทุกทานที่ได ทีด่ ี รวมถึงการดูแลใสใจชุมชน ขอใหทกุ คน ราบรื่ น และขอขอบคุ ณ ผู บ ริ ห ารที่ ม อบ
ทุม เทรวมแรง รวมใจปฎิบตั หิ นาทีอ่ ยางเต็ม รวมมือกัน เพื่อทําใหบริษัทฯ เปนองคกรที่ รางวัลให เพื่อเปนแรงผลักดันมีกําลังใจ
แข็งแกรง มีศักยภาพ
กําลังความสามารถ และเปนสวนสําคัญใน
ทํ า งานต อ ไป และจะ
เติบโตตอไปอยางยัง่ ยืน
การรวมพัฒนา สรางคุณคางานตางๆ จน
ตอบแทนโดยทํ า งาน
และมั่นคง
ทําใหบริษัท มีความมั่นคง และทํางานรวม
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ
กันมากวา 20 ป พรอมมอบนโยบาย “รวม
ขึ้นไป”
ความรูสึกและ
พลังเปนหนึ่งเดียว” ขับเคลื่อนองคกรในป
ความภาคภู มิ ใ จจาก
ดาน นายนิวัฒน
2559 ผานการบริหารจัดการทีด่ ี ทัง้ ดานการ กาญจนา หงษบนิ มา พนักงานสวนหนึ่งของ นิวัฒน รัดคีรี
รั ด คี รี พนั ก งาน
บริ ก าร “ผมเป น
คนบางสะพาน
ทํ า งานมาตั้ ง แต
บริ ษั ท เริ่ ม ก อ ตั้ ง
รู สึ ก ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด
ทํ า งานกั บ TCS
และบริษทั มีความ
มั่นคงมาถึง 20 ป
การทํางานทีน่ ท่ี าํ ให
ไ ด พ บ กั บ เ พื่ อ น
ผลิตสินคาใหมีคุณภาพสูงไมใหเกิดความ บจก.เหล็ ก แผ น เคลื อ บไทย นางสาว รวมงานที่เขาใจกัน และคอยชวยเหลือซึ่ง
เสียหาย ทําใหลูกคาพึงพอใจ ลดตนทุน กาญจนา หงษบินมา เจาหนาที่ปฏิบัติงาน กันมาตลอดในการทํางาน ไดประสบการณ
เพิ่มยอดขาย และพนักงานทุกคนตองมี อาวุ โ ส “รู สึ ก ดี ใ จที่ ไ ด ร ว มงานกั บ บริ ษั ท ชีวิตของคนทํางาน และตองขอขอบคุณ
สุขภาพรางกายแข็งแรง รักษากฏระเบียบ TCS มาถึง 20 ป ไดประสบการณจากการ ท า นผู บ ริ ห ารที่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ขององคกร ตระหนักและใสใจดานอาชีว ทํางานมากมาย การมีมิตรภาพและเพื่อน พนักงาน รางวัลที่ไดรับทําใหเรามีกําลังใจ
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ร ว มงานที่ ดี หั ว หน า ดี ทํ า ให ก ารทํ า งาน ในการทํางานตอไป ขอบคุณครับ”
แผนเคลือบสังกะสีดวยกรรมวิธีทางไฟฟา คุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด นี้ คื อ การ โครงสรางภายนอกของเครือ่ งใชไฟฟาตางๆ
ซึง่ ชนิดของผลิตภัณฑแบงไดเปน 2 ชนิดคือ เคลือบดวยสังกะสีจะชวยใหการตานการ เชน ตูเย็น, เตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ เปนตน
2. VX Product คือ ผลิตภัณฑชนิดนี้
1. PV Product คือ ผลิตภัณฑชนิดนีเ้ ปน กัดกรอนและเปนสนิมไดยากและฟอสเฟต
จะเปนแผนเหล็กที่เคลือบดวยสังกะสีแลว
ถูกเคลือบดวย Organic Resin อีกชั้นหนึ่ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑชนิดนี้ คือสังกะสี
จะชวยดานทานการกัดกรอนและเปนสนิม
ไดยากขึ้น และ Organic Resin จะเปนสาร
เคลือบเพิม่ ความมันวาวและปองกันไมเกิด
รอยนิ้วมือเมื่อสัมผัส ผลิตภัณฑชนิดนีส้ วน
ใหญจะถูกใชในการผลิต Computer Case
แผนเหล็กทีเ่ คลือบดวยสังกะสีแลว หลังจาก จะเปนตัวชวยในการยึดเกาะของสีไดดยี ง่ิ ขึน้ ชิ้นสวนภายในเครื่องถายเอกสาร เครื่อง
นั้นจะถูกเคลือบดวย ฟอสเฟต อีกชั้นหนึ่ง ผลิตภัณฑชนิดนี้สวนใหญ จะนําไปทําเปน เลนวีดีโอเปนตน
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2559

บางสะพานสัมพันธ ตอจากหนา 1
ผานการจัดจําหนายสินคาอุปโภค-บริโภค
เครื่ อ งใช ภ ายในครั ว เรื อ นให กั บ สมาชิ ก
ภายใต ส โลแกน “ความพอดี ใ นคุ ณ ภาพ
ชีวิต บนเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ น
ให กั บ พนั ก งาน นั บ
วาเปนกิจกรรม CSR
หรือการตอบแทนสิ่ง
ทีด่ กี ลับคืนสูพ
 นักงาน
ในองคกรอีกรูปแบบ
หนึ่ ง ซึ่ ง เป น ความ
มุ ง มั่ น ในการดํ า เนิ น
กิ จ การภายใต ห ลั ก
จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ ดี ข อ ง
เครือสหวิริยา
นางสาววันวิสาข
หุ น จิ้ น ผู จั ด การแผนก (อาวุโ ส) สง เสริม และ
พัฒนา บจก.บางสะพานสัมพันธ ในฐานะหัวหนา
ทีมงานรานพอดี ใหรายละเอียดเกี่ยวกับ “การ
รั บ สมั ค รสมาชิ ก และการจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า
อุปโภค-บริโภค” ใหกับสมาชิกฯ ครั้งแรกเมื่อ
เดือนกุมภาพันธที่ผานมาวา “ในฐานะที่บริษัท
บางสะพานสั ม พั น ธ จํ า กั ด เป น หนึ่ ง ในเครื อ
สหวิรยิ า และเปนบริษทั ทีท่ าํ งานขับเคลือ่ นกิจกรรม
ด า น CSR หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
องคกร โดยเราเนนเรื่องการทํา CSR ทั้งภายนอก
และภายในองคกรมาโดยตลอด ซึ่งธุรกิจ “ราน
พอดี” ก็จัดวาเปนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่
บริษัทดําเนินการขึ้นสําหรับพนักงาน”
“โดยตัง้ แตเดือนมกราคมทีผ่ า นมารานพอดี
ไดเปดรับสมาชิกและมีเพื่อนๆ พนักงานใหความ
สนใจกวา 136 ราย ทั้งจากบจก.ทาเรือประจวบ

บจก.ไลน ทรานสปอรต บจก.สหวิริยาโลจิสติกส
และกลุมเพื่อนพนักงานจาก บมจ.สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี บจก.เวสทโคทส และบริษัท รักษา
ความปลอดภัยเวสเทิรน จํากัด และเมื่อเดือน
กุมภาพันธที่ผานมาการขับเคลื่อนธุรกิจของราน
พอดี ไดเริ่มขึ้นแลว จากการที่สมาชิกมียอดสั่ง

- เพือ่ อํานวยความสะดวก และรวมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานในเครือสหวิริยา และครอบครัว
ในการปฏิบตั งิ านและการดํารงชีพ ในการซือ้ สินคา
อุปโภคและบริโภค ที่มมี าตรฐานทีเ่ หมาะสมและ
ราคายุติธรรม
- เพือ่ รวมพัฒนากองทุนสวัสดิการสําหรับพนักงาน

สินคาอุปโภค-บริโภค ประจําเดือน และทีมงานได
สงมอบสิ น ค า ถึ ง มื อ สมาชิ ก เป น ที่ เ รี ย บร อ ยใน
ราคาสมาชิก และไดวงเงินเครดิตการสัง่ ซือ้ สินคา
ถึง 2,000 บาทตอเดือน (หักคาใชจา ยจากเงินเดือน
ทุกๆ สิ้นเดือน) ทําใหธุรกิจไดกาวเดินไปอีกขั้น
สิ่งสําคัญของการเปนสมาชิกรานพอดีที่เราตอง
ตอกยํ้าเสมอคือ

ในเครือสหวิรยิ า สรางการมีสว นรวมพึง่ พากันและกัน
ในองคกร พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและ
ครอบครัวที่บางสะพาน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเกิดความรวมมือ
สรางทัศนคติที่ดีของพนักงานตอองคกร ในการ
อยู ร ว มกั น แบบเกื้ อ กู ล หนุ น เสริ ม ด ว ยการให
พนักงานรวมเปนหุนสวนของรานคาสวัสดิการ

“รานพอดี” ในรูปแบบของสมาชิก
นางสาววันวิสาข กลาวปดทายวา “ทีมงาน
รานพอดี ไดทาํ งานกันอยางเต็มทีใ่ นการดูแลสมาชิก
อยางทัว่ ถึง ทัง้ การพูดคุยหาสมาชิกเพิม่ การประสาน
เรือ่ งสัง่ รับ-สง สินคาใหถงึ มือสมาชิก โดยมุง หวังวา
สมาชิกฯ จะพึงพอใจในการใหบริการของรานพอดี
และนําไปสูก ารเพิม่ จํานวน
สมาชิกอยางตอเนือ่ ง เพือ่
ชวยกันดําเนินกิจกรรมทาง
สั ง คมในองค ก รให เ กิ ด
ประโยชนสงู สุดกับทุกฝาย”
ดานหนึ่งในสมาชิก
รานพอดี นางสาวพจนา
สกุ ล ป ก ษ เจ า หน า ที่
บริการลูกคา สวนขนสง
สายสั้น SVL ใหความเห็น
หลังจากทีไ่ ดรบั การบริการ
จากทีมงานรานพอดี ว า
“ดีใจที่มีโครงการรานคา สวัสดิการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกตัวเองและครอบครัว ประหยัดเวลา
ในการหาซื้อของใชในชีวิตประจําวันไมตองออก
ไปซื้อขางนอกใหเสียเวลา ราคายังถูกกวาตลาด
อีกดวย คาสมาชิกเพียง 50 บาทตลอดชีพ อยาก
ใหเพื่อนพนักงานมาสมัครเปนสมาชิกกันมากๆ
เพือ่ ผลประโยชนของทานเอง เนือ่ งจากในอนาคต
ก็จะมีเงินปนผลใหกับสมาชิกดวย”
ขอเชิญชวนพีน่ อ งชาวเครือสหวิรยิ า ทีส่ นใจ
ติดตอสอบถาม ไดที่นายสายทอง งาวบุงคลา
032-548600 ตอ 119 นางสาววันวิสาข หุนจิ้น 032548600 ตอ 115 หรือ 081-3574405 และติดตาม
ขาวสารโปรโมชัน่ ดีๆ ไดทาง www.facebook.com/
ราน-พอดี เพือ่ รวมสรางการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ทัง้
ดานเศรษฐกิจและสังคม ใหพฒ
ั นาไปพรอมกันทัง้
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบางสะพาน

รวมภาพ

“ ความปลอดภัยมาเปนที่หนึ่ง ”

กับไลน ทรานสปอรต ยํ้ามาตรฐานนโยบายคุณภาพ ลดอุบัติเหตุลงเปน 0 บนทองถนน
เมื่อตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมา บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ในกลุม
สหวิรยิ าโลจิสติกส จัดอบรมหลักสูตร “การขับขีใ่ นเชิงปองกันมิใหเกิดอุบตั เิ หตุ”
ประจําป 2559 สําหรับพนักงานขับรถขนสงสินคาและบริการ เพื่อตอกยํ้าและ
สรางมาตรฐานนโยบายคุณภาพ “ลดอุบัติเหตุลงเปน 0” ความปลอดภัยบน
ทองถนนใสใจชุมชน และสิ่งแวดลอม
โครงการอบรมฯ ดังกลาวจัดขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัย ในการขนสงทางรถยนตของกลุมสหวิริยาโลจิสติกส และเปนการเพิ่ม
ทักษะความรู สําหรับพนักงานขับรถขนสงสินคาและบริการ ทั้งสายสั้นและสาย
ยาว สรางความเขาใจในการขับรถเชิงปองกันอุบตั เิ หตุ โดยไดรบั เกียรติจากนาย
สนอง บุญงอก เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) จากกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน รวมเปนวิทยากรบรรยาย รวมทัง้ แนะนําเทคนิคในการแกไขเหตุ
ฉุกเฉินเฉพาะหนาในสถานการณตา งๆ สรางความเขาใจทีถ่ กู ตองในการขับขีร่ ถ
ทีม่ มี าตรฐานสากล พรอมทัง้ สรางจิตสํานึกตระหนักถึงความปลอดภัยบนทองถนน
ณ หองประชุมสายยาว บจก.ไลน ทรานสปอรต อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

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

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