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อุตฯนํา้ ตาลเชือ่ มัน่ งานวิศวกรรมWCE
คาดยอดใชบริการปนี้แตะ8.5ลานบาท
WCE ลุยขยายตลาดใหบริการงานวิศวกรรม
สูกลุมโรงงานนํ้าตาล โดยสามไตรมาสแรก
ของปมยี อดซือ้ จากกลุม ลูกคาโรงงานนํา้ ตาล
กวา 7 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของป
2558 มากกวาสามเทาและสามารถขยายตลาด
ไปยังลูกคาโรงงานนํา้ ตาลรายใหมได 2 ราย จาก
เดิม 2 ราย เนนงานซอมบํารุงชิน้ สวนเครือ่ งจักร
และงานผลิตชิน้ สวนเครือ่ งจักร ทดแทนการ
นําเขาจากตางประเทศ คาดปนยี้ อดขายจาก
กลุมโรงงานนํ้าตาลทะลุ 8.5 ลานบาท
นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว กรรมการผูจ ดั การ
บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE
เปดเผยวา ตามที่บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด มีแผนการขยายตลาดการใหบริการงาน
วิศวกรรมสูกลุมลูกคารายอื่นๆ นอกเหนือจาก
กลุ ม อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ที่ เ ป น กลุ ม ลู ก ค า หลั ก
จึ ง ได ทํ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห ต ลาดพบว า กลุ ม
อุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาลเปนหนึ่งในกลุมลูกคา
ที่มีโอกาสในการขยายตลาดมากที่สุด เพื่อเพิ่ม
ยอดขายใหกับบริษัท จากเดิม WCE มีกลุมลูกคา
โรงงานนํ้าตาลอยูแลวจํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท
ไทยเพิ่ ม พู น อุ ต สาหกรรม จํ า กั ด และบริ ษั ท

อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี จํากัด
จากความมุงมั่นในการดําเนินงานและ
ความพรอมทําให WCE สามารถเจาะตลาดกลุม
ผูผลิตนํ้าตาลไดสองแหงประกอบดวย กลุม
นํ้าตาลขอนแกนไดหนึ่งรายคือ บริษัท นํ้าตาล
ทามะกา จํากัด และเจาะตลาดกลุม นํา้ ตาลไทย
รุงเรืองไดเพิ่มอีกหนึ่งราย คือ บริษัท นํ้าตาล
พิษณุโลก จํากัด ซึง่ อยูใ นเครือเดียวกับบริษทั ไทย

เพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด ผูผลิตและจําหนาย
นํ้าตาลยี่หอ “ลิน”
นายกิตติศกั ดิ์ เผยอีกวา สามไตรมาสแรก
ของป 2559 WCE มียอดใบสั่งซื้อจากกลุมลูกคา
โรงงานนํ้าตาลกวา 7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของป 2558 มากกวาสามเทา โดยงาน
บริ ก ารวิ ศ วกรรมส ว นใหญ ที่ ลู ก ค า ใช บ ริ ก าร
เปนงานซอมบํารุงชิน้ สวนเครือ่ งจักรขนาดใหญ

งานซอม OPEN GEAR
บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด

งานซอมเฟองหัวลูกหีบ
บริษัท นํ้าตาลทามะกา จํากัด

งานซอม OPEN GEAR บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด

งานซอมหมอกรองโรตารี่
บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี จํากัด

โดยการส ง พนั ก งานไปให บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ข อง
ลู ก ค า และนํ า ชิ้ น ส ว นเครื่ อ งจั ก รมาซ อ มบํ า รุ ง
ที่ โ รงงานบางสะพาน และงานผลิ ต ชิ้ น ส ว น
เครื่องจักรทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ
โดยคาดการณจนถึงสิน้ ป จะมียอดขายจากกลุม
โรงงานนํ้าตาลมากกวา 8.5 ลานบาท
สําหรับในปตอไป WCE วางแผนที่จะเพิ่ม
ยอดขาย ในงานบริการทางดานวิศวกรรมในกลุม
ลูกคาเดิม โดยจะเนนงานโครงสรางเหล็ก งาน
โครงการขนาดใหญ รวมถึงงานบริการประเภท
อื่นๆ โดยอาศัยกลยุทธดานความสัมพันธและ
ความไววางใจที่ลูกคามีตอ WCE อยูแลว และ
ผลงานดานงานโครงสรางเหล็ก และงานโครงการ
ขนาดใหญที่ WCE เคยดําเนินงาน สวนลูกคา
รายใหมจะเนนการเจาะตลาดไปยังบริษัทอื่นๆ
ในเครือของกลุม ลูกคาเดิม และลูกคากลุม นํา้ ตาล
อื่นๆ โดยอาศัยกลยุทธดานคุณภาพในการให
บริการ การลดคาใชจายงานซอมบํารุงและการ
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศใหกับลูกคา ซึ่งคาดการณยอดขาย
กลุมโรงงานนํ้าตาลในปหนาไวมากกวา 10 ลาน
บาท นายกิตติศักดิ์ กลาว

งานซอมหมออบ
บริษทั อุตสาหกรรมนํา้ ตาลปราณบุรี จํากัด

TCRSSกระชับสัมพันธพนักงาน - ลุยทํากิจกรรมสรางทีม-จิตอาสา

TCRSS จัดกิจกรรมสรางทีม โดยการนําพนักงาน
จํานวน 114 คนรวมทํา 6 ฐานกิจกรรม และ
กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไม เพื่อสรางความ
สัมพันธอนั ดี ความสามัคคี การทํางานเปนทีม
ปลูกฝงคานิยมองคกร พรอมมีจติ อาสา มุง หวัง
เกิ ด ความรั ก ความผู ก พั น ธ ต อ องค ก ร ณ
จังหวัดกาญจนบุรี
ผูส อื่ ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ TCRSS ไดจัดโครงการกิจกรรมความรับผิด
ชอบตอสังคม และกิจกรรมสรางทีม (CSR & Teambuilding) ดวยการผนึกพลังพนักงานในการดําเนิน
กิจกรรม เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน
ผสานการทํางานเปนหนึ่งเดียว พรอมกับมีจิต
อาสา โดยกิจกรรมแรกเริ่มดวยการนําพนักงาน
อาสา จํานวน 40 คน ทํากิจกรรมปลูกปา และยิง
เมล็ดพันธุพืช ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
จ.กาญจนบุรี เพือ่ ใหพนักงานไดตระหนักถึงความ
สําคัญของการอนุรักษปาไม และไดเขามามีสวน
รวมดําเนินการฟน ฟูปา บริเวณพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุ
สัตวปา เปนการรวมอนุรกั ษสิง่ แวดลอม รักษาปา
ไมใหคงความอุดมสมบูรณ ซึ่งบรรยากาศการทํา
กิจกรรมเปนไปอยางสนุกสนาน
ตอจากนัน้ เปนการเขารวมกิจกรรมสรางทีม
(Teambuilding) เปนเวลา 2 วัน ณ โรงแรมพาวิลเลียน ริมแคว รีสอรท จ.กาญจนบุรี โดยมี
พนักงานเขารวมทั้งหมด 114 คน วัตถุประสงค
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เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรูจักการทํางานเปนทีม
เขาใจคานิยมขององคกร มีการสือ่ สาร พูดคุยและ
ประสานงานกันมากขึ้น ซึ่งมุงหวังใหเกิดความ
ผูกพันในองคกร
การอบรมมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 6 ฐาน
ประกอบดวย “Our network”, “Customer tower ”,

ผูจัดการใหญ TCRSS กลาวกับผูสื่อขาวฅนเหล็ก
เอสเอสไอว า “บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ตอบแทนสูสังคม และการทํางานเปนทีม ในปนี้
เราจึงไดจดั ใหมกี จิ กรรมความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR) ในสวนของพนักงานสํานักงานกรุงเทพ ได
รวมกันปลูกปาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ

“เงิ น ญี่ ปุ น ”,
“Water Mission”, และ “Go
Together”
แ ล ะ ด า น ที่
เ ป น หั ว ใ จ
ห ลั ก สํ า คั ญ
ของกิจกรรมนี้คือ “The bridge” กิจกรรมนี้ใหคน
ทัง้ องคกร ไดชว ยเหลือซึง่ กันและกัน และรูจ กั การ
วางแผนการทํางานใหประสบความสําเร็จ
นายเชาวรัตน จั่นประดับ รองกรรมการ

จ.กาญจนบุรี
เพือ่ มีสว นรวม
ในการฟ น ฟู
ปาเสื่อมโทรม
ใหกลับมามี
สภาพสมบูรณ
อีกครัง้ จากนัน้
ไดพาพนักงานที่รวมกิจกรรม CSR และพนักงาน
จากบางสะพานบางสวนรวมแลว 114 คน เขารวม
กิจกรรม Team Building เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
การทํางานเปนทีมเพือ่ ใหบรรลุผลลัพธขององคกร

พรอมยังสอดแทรกคานิยมของ TCRSS เขาไปอีก
ดวย อันจะเปนการสงเสริมใหพนักงานมีความ
รูสึกผูกพันกับองคกรและเพิ่มความสามัคคีเพื่อ
บรรลุเปาหมายตางๆ ขององคกรในอนาคต ซึ่ง
กิ จ กรรมดั ง กล า วได ผ ลการตอบรั บ ที่ ดี จ ากทั้ ง
พนักงานผูเ ขารวมกิจกรรม ผูบ ริหาร และผูจ ดั การ
ตางๆ ที่เขารวมสังเกตการณ ซึ่งทางบริษัทมีการ
วางแผนจัดตอเนื่องกันทุกปโดยในแตละปจะมี
การวางรู ป แบบให มี ลั ก ษณะต อ ยอดและตอบ
เปาประสงคตามที่บริษัทตองการ”
นายบัญชา หรรษา ผูจัดการสวนธุรการ 1
TCRSS กลาวกับผูสื่อขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา
“รูสึกดีใจที่ผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญ ผม
เปนพนักงานคนหนึ่งที่ไดเขารวมโครงการปลูก
ปาคืนความอุดมสมบูรณใหปาไมของไทย ถึงจะ
เปนสวนเล็กๆ แตมีความตั้งใจจริงในการรวมทํา
ประโยชน ผมคิดวาในภายภาคหนาจะมีพื้นที่ปา
เพิม่ ขึน้ สวนการเขารวมสัมมนาและทํากิจกรรมที่
เปนประโยชนทําใหไดรับความรู การทํางานเปน
ทีม เกิดความสามัคคีกันภายในองคกร ซึ่งชวง
เวลาทํางานก็ไมคอยไดคุยกันเทาไร แตเมื่อรวม
ทํากิจกรรมดวยกันทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
อยางเห็นไดชดั ทุกคนรวมแรงรวมใจ ประสานงาน
กันเปนอยางดี และมีการพูดคุยกันมากขึ้นตอง
ขอขอบคุณผูบริหารและคณะทํางานกิจกรรมใน
ครั้งนี้ หวังวาผูบริหารคงใหความสําคัญ และจัด
กิจกรรมโครงการดีๆ อยางนี้ไปทุกๆ ป”
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26พ.ย.‘ วิ่งฅนเหล็กมินิมาราธอน ’
5บริษัทเหล็กจัดชวยผูดอยโอกาส

รวมพลังสรางความแข็งแกรงผูดอยโอกาส
ตอเนื่อง หาบริษัทผูผลิตเหล็กยักษใหญ
ของประเทศ SSI - TCRSS - NS Blue Scope NSSUS - NSGT - JSGT รวมจัดการแขงขัน
เดิน-วิง่ การกุศล ฅนเหล็กมินมิ าราธอนครั้ง
ที่ 9 (Thailand Iron Man Mini Marathon
2016) ในวันที่ 26 พ.ย. 2559 ณ ลานตะวันยิม้
สวนลุมพินีฯ คาดปนี้ไดรับการสนับสนุน
จากพั น ธมิ ต ร คู คา ลูกคา พนักงานและ
ประชาชนทัว่ ไปไมนอ ยกวาเดิม รวมรายได
จากการจัดกิจกรรม 8 ครั้งกอนหนานีก้ วา
18 ลานบาท มอบรายไดชว ยเหลือและสราง
ความแข็งแกรงใหกบั ผูด อ ยโอกาส
พันธมิตรธุรกิจเหล็กไดแก บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด (NS Blue
Scope) บริษทั เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จํากัด
(NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง
(ประเทศไทย) จํากัด (JSGT) ผนึกกําลังหารายได
ชวยผูด อ ยโอกาสทัว่ ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ นํารายไดจากการจัดกิจกรรมนําไปสงเสริม
สนับสนุนผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิต และ
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ดานตางๆ ให
หยัดยืนอยูไดในสังคมอยางเขมแข็ง
นายยงยุทธ มลิทอง ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ
ใหญ กํากับดูแลสํานักประชาสัมพันธและชุมชน
สัมพันธกลุม บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) (SSI) ในฐานะผูแ ทนองคกรรวมจัดกลาว
กับผูส่อื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ปนี้
นับเปนปที่ 9 ที่ทุกคนไดเห็นการรวมแรงรวมใจ
ของบริษัทเหล็กในประเทศไทยที่ไดรวมกันจัด
กิจกรรมการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิ
มาราธอน หรือ Thailand Iron Man Mini Marathon

2016 ขึน้ เพือ่ หารายไดชว ยเหลือองคกรเพือ่ ผูด อ ย
โอกาสในสังคมไทยอยางตอเนือ่ งเสมอมา ซึง่ นับ
เปนเรือ่ งนายินดีทไ่ี ดเห็นผูป ระกอบการอุตสาหกรรม
เหล็กใหความสําคัญกับการตอบแทนสังคมและ
ชุมชน รวมถึงสงเสริมใหพนักงาน ครอบครัว
พนักงาน ลูกคา คูค า บริษทั และประชาชนทัว่ ไป
ไดมสี ขุ ภาพพลานามัยทีด่ แี ข็งแรง อันเปนประโยชน
ตอตนเอง ตอสวนรวมและประเทศชาติไดอกี ดวย”
“การจัดกิจกรรมทัง้ 8 ครัง้ ทีผ่ า นมากิจกรรมนี้
สามารถรวบรวมรายไดกวา 18 ลานบาท นํา
ไปมอบสนับสนุนองคกรที่ดูแลผูดอยโอกาสได
มากมาย และในปนี้เราคิดวาจะไดรับการสนับ
จากทุกๆ ฝายไมยงิ่ หยอนไปกวาเดิม ทัง้ นีค้ วาม
สําเร็จในการจัดกิจกรรมมาเปนเวลา 8 ปเกิดขึน้
ไดเพราะความรวมมือจากทุกฝายอยางตอเนือ่ ง
ผมขอขอบคุณทุกฝายทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวม
ถึงพันธมิตร พนักงานขององคกรรวมจัด และ
ประชาชนทั่วไปที่ใหความสนใจ และสนับสนุน
กิจกรรมดวยดีมาโดยตลอด”
สําหรับกิจกรรมการแขงขันเดิน-วิ่งการ
กุศล ฅนเหล็กมินมิ าราธอน ครัง้ ที่ 9 จะแบงเปน
2 ประเภท ไดแก
- การแขงขันเดิน-วิง่ มินมิ าราธอน 5 กม. (2 รอบ สวน
ลุมพิน)ี ปลอยตัวเวลา 06.00 น. แบงกลุม อายุดงั นี้
- ชาย อายุไมเกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปขน้ึ ไป
- หญิง อายุไมเกิน 15 / 16-39 / 40 ปขึ้นไป
- เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 2.5 กม. (1 รอบ สวนลุมฯ)
ปลอยตัวเวลา 06.00 น. ไมมีการแขงขัน ไมแบง
กลุมอายุ
โดยการแขงขันเดิน-วิ่งการกุศลจะจัดขึ้น
ในวันเสารท่ี 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.00 น.
ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ผูสนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ JogAndJoy โทรศัพท
02-741-1900 หรือที่ www.JogAndJoy.com

สรางเขตปาชุมชนชะมวง SSIจัดปน26กม.รวมปลูก

เอสเอสไอจัดโครงการ “ปนปลูกปา” กิจกรรม
ตอยอดโครงการ “สองลอรักษบางสะพาน” ผนึก
นักปน หัวใจรักษสงิ่ แวดลอม 121คัน และชุมชน
รวมทํากิจกรรมปนจักรยานระยะทางไปกลับ
26 กม. เพื่อปลูกตนไมสรางแนวเขตปาชุมชน
บานชะมวงปกปองใหมีความอุดมสมบูรณ
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา เมื่อเร็วนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ ไดจัดกิจกรรม “ปน 2 ลอ
ชวยพอปลูกปา” ซึง่ เปนกิจกรรมตอยอดจากโครงการ
“สองลอรักษบางสะพาน” โดยการวมกับชุมชนบาน
ชะมวง อําเภอบางสะพาน พนักงานบริษัทในเครือ
สหวิริยา หนวยงานภาครัฐ ทํากิจกรรมปนจักรยาน
ระยะทางไป - กลับ 26 กิโลเมตร จากเสนทางจาก
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หนาที่วาการอําเภอบางสะพานไปยัง หมู 3 บาน
ชะมวง ต.พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ เพือ่ รวมกันปลูกตนไมจาํ นวน 300 ตน ถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ
การปลูกปาในครัง้ นีเ้ ปนการสรางแนวเขตปา
ชุมชน เพือ่ ปกปองปาชุมชนใหมคี วามอุดมสมบูรณ
และชวยอนุรักษ รักษาระบบนิเวศ ฟนฟูปา
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การทัว่ ไป
สํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เอสเอสไอ
กลาววา “เปนประจําทุกปนับตั้งแตป 2556 ซึ่งหลัง
จากเสร็จสิ้นโครงการ “สองลอรักษบางสะพาน”
หรือ Bangsaphan Car Free Day ในชวงเชาแลว
เอสเอสไอก็จะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมโดยปนจักรยาน
ไปยังพืน้ ทีต่ า งๆ ในเขตอําเภอบางสะพานหรือพืน้ ที่
ใกลเคียงเพื่อรวมกับชุมชนนั้นๆ ในการปลูกตนไม
เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวฯ พอหลวงของปวงชนชาวไทย ภาย
ใตชอื่ กิจกรรม “ปน สองลอ ชวยพอปลูกปา” สําหรับ
ในครั้งนี้ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 4 แลว โดยเชิญชวนผู
ที่สนใจรวมกันปนจักรยานตามเสนทางธรรมชาติ

ระยะทางไป - กลับ 26 กิโลเมตร เพือ่ รวมกับชาวบาน
ในพืน้ ทีป่ ลูกตนไมจาํ นวน 300 ตน โดยตนไมทนี่ าํ มา
ปลูกนั้น ไดแก ตนพยุง ตนมะฮอกกานี เมื่อเติบโต
ยังสามารถสรางประโยชนใหกับชุมชน
กิจกรรมในครัง้ นีม้ ผี สู นใจนําจักรยานเขารวม
กิจกรรมถึง 121 คัน และสามารถชวยลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 1,195.48
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา นับเปนเรื่อง
ที่นายินดีที่เอสเอสไอไดรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ริเริ่มกิจกรรมดีๆ เพื่อโลก”
นายชุมพร กําสระ ผูใหญบานหมูที่ 3 ต.
พงศประศาสน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
กลาวกับผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา
“วันนีร้ สู กึ ยินดีเปนอยางยิง่ ทีท่ างเอสเอสไอและผูท ี่
สนใจรวมกิจกรรมปนสองลอ ชวยพอปลูกปาไดมา
รวมกับชาวบานชะมวง หมู 3 ต.พงศประศาสน ปลูก
ตนไม ในเขตบริเวณพื้นที่สาธารณะของหมูบาน
ชะมวงแหงนี้ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพื่อเปนแนว
กั้ น เขตของพื้ น ที่ ส าธารณะบริ เ วณด า นข า งของ

แปลงสาธารณะแหงนี้ ผมในนามชาวบานชะมวง
หมูที่ 3 ต.พงศประศาสน ขอขอบคุณผูบริหารของ
เอสเอสไอ และพี่นองชาวบางสะพานและผูที่สนใจ
รวมกิจกรรมในวันนี้ ขอบคุณครับ”
นางหนูเล็ก แสงนิล อายุ 64 ป ชาวบาน
หมูที่ 3 บานชะมวง ต.พงศประศาสน ผูเขารวม
กิจกรรมปน 2 ลอชวยพอปลูกปา 2559 บอกวา
“เมื่อผูใหญบานมาประชาสัมพันธกิจกรรมปลูก
ตนไมในที่ประชุมหมูบานเพื่อเชิญชวนชาวบาน
เขารวมกิจกรรมและตอนรับคณะนักปนจักรยาน
ที่จะมาชวยกันปลูกตนไมเพื่อเปนแนวรั้วกั้นเขต
พื้นที่สาธารณะของหมูบาน ปาก็ตั้งใจไววาจะเขา
รวมกิจกรรมแนนอน เพราะไดรวมเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนาหมูบานของเราและชวยใหหมูบานมี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ตองขอขอบคุณทางเอสเอสไอ
ที่นํากิจกรรมดีๆ เขามาใหบานชะมวง รวมถึงนํา
ตนกลาจํานวน 300 ตน มาปลูกในพื้นที่สาธารณะ
ของหมูบานเพื่อเปนแนวกั้นเขตพื้นที่สาธารณะอีก
ดวย ถามีโอกาสครั้งหนาก็อยากใหทางบริษัทมา
รวมกิจกรรมกับหมูบานชะมวงของเราอีก”
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ประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

SSIจัดคายนักอนุรักษปที
 ี ่11 - ปน110 เยาวชนหัวใจสีเขียว
เอสเอสไอรวมโรงเรียนในพื้นที่บางสะพาน
เครือขายครูวิทยาศาสตรอําเภอบางสะพาน
และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคี รี ขั น ธ เขต 1 จั ด กิ จ กรรม “ค า ย
นักอนุรักษรุนเยาวรุนที่ 11” โดยนํานักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 110 คน
จาก 21 โรงเรียนในพื้นที่อําเภอบางสะพาน
เขารวมกิจกรรมอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมเปนเวลา
สองคืนสามวัน เพือ่ ปลูกฝง แลกเปลีย่ นความรู
การอนุรกั ษสง่ิ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิน่ การอยูร ว มกันกับธรรมชาติและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนตางโรงเรียน
ณ โรงเรียนบานทาขาม จ.ประจวบคีรีขันธ
นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจัดการ
ทั่ ว ไป สํ า นั ก ประชาสั ม พั น ธ แ ละชุ ม ชนสั ม พั น ธ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ เปดเผยวา ในฐานะบริษทั เปนผูป ระกอบ
อุตสาหกรรมเหล็ก และมีความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทจึงไดริเริ่มโครงการตางๆในการรักษาสิ่งแวดลอม โดยลาสุดเอสเอสไอไดรวมกับ โรงเรียน
ในพื้ น ที่ บ างสะพาน เครื อ ข า ยครู วิ ท ยาศาสตร
อําเภอบางสะพาน และสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัด
กิจกรรม “คายนักอนุรักษรุนเยาวรุนที่ 11 ขึ้น เพื่อ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกเยาวชนในทองถิ่นและ
ใหเยาวชนคนรุนใหมมีจิตใจในการอนุรักษและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เสริม
สรางรากฐานในการอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรม
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบาน
ทาขาม อําเภอบางสะพาน

ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา “บรรยากาศการทํากิจกรรมระหวางวันที่ 5-7
ตุลาคม 2559 เต็มไปดวยรอยยิ้มความคึกครื้น
สนุ ก สนานแฝงไปได ด ว ยสาระประโยชน เ พื่ อ
สรางความเขาใจในเรื่องธรรมชาติ การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหแกเยาวชน โดยไดมีการเรียนรูทั้ง
ทางด า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เน น การให ค วามรู
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวดวยการ
ลงพื้นที่ศึกษาจากสถานที่จริง ไมวาจะเปน ฐาน
ระบบนิเวศปาไม บริเวณวนอุทยานปากลางอาว
ฐานระบบนิเวศชายฝงทะเล บริเวณชายหาดแม
รําพึง ฐานระบบนิเวศปาชายเลน บริเวณคลอง
แมรําพึง ฐานการเรียนรู “การกินเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอม”ฐานการเรียนรู “เสือ้ นักอนุรกั ษหนึง่ เดียว
ในโลก” นอกจากนี้ยังเปนเวทีที่เปดโอกาสใหเด็ก
และเยาวชนไดแสดงความคิดเห็น และแสดงออก
ในทางที่สรางสรรคไดอยางเต็มที่
ทั้งนี้ ยังไดมีกิจกรรมการปลูกจิตสํานึกดาน
จิตอาสาใหกับนักอนุรักษ ดวยการรวมแรงรวมใจ
กับพีๆ่ พนักงานบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) ในการทําบอนํ้าใหสัตว ณ วนอุทยานปา
กลางอาว เยาวชนไดสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรม
การเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูในระบบนิเวศของปาไม

สํารวจสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ที่ไดพบเห็นในปาเปนที่
นาตื่นตาตื่นใจ ซึ่งสิ่งมีชีวิตตางๆ เหลานี้นับเปน
ดั ช นี ชี้ วั ด ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องระบบนิ เ วศ
ปาไมไดเปนอยางดี
นายผดุ ง ศั ก ดิ์ กล า วเพิ่ ม เติ ม ว า “บริ ษั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มุงเนน
ความสําคัญในการนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช
อยางมีคุณคาและคุมคาที่สุด ลด ละ เลิก การใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมจําเปน รวมไปถึงการสราง
เพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปและ
รวมอนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยการริเริ่มและดําเนิน
โครงการดานอนุรักษสิ่งแวดลอม อีกทั้งสงเสริมให
คนในชุมชนและพนักงานไดมีโอกาสทํากิจกรรมที่
เกิดประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดเรียนรู
รวมถึงไดรว มลงมือปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่ ผานโครงการ
ทีไ่ ดจดั ขึน้ ซึง่ “โครงการคายนักอนุรกั ษรนุ เยาว” นี้
นับเปนอีกโครงการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ดําเนินการ
จัดขึน้ ตอเนือ่ งเปนปที่ 11 ใหแก ตัวแทนนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 110 คน จากโรงเรียนใน
เขตอําเภอบางสะพาน เพราะบริษทั ฯ ตระหนักดีวา
ปญหาเรือ่ งสิง่ แวดลอมเปนปญหาทีม่ คี วามสําคัญ
ที่ มั ก จะเกิ ด ควบคู กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
ความเจริญกาวหนา ซึ่งบริษัทก็มีความพยายาม

ในการที่จะดําเนินกิจการที่ไมมีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมมาโดยตลอด อีกทั้งยังจัดโครงการ เพื่อ
ชวยปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนใหดีขึ้น โดยมุงหวังวาจะเปน
ส ว นหนึ่ ง ในการรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาชุ ม ชน
บางสะพานของเราใหเจริญกาวหนาทัดเทียมเมือง
ใหญ ตามพันธกิจของบริษัท

โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความรวมมือระหวาง
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรขี นั ธ เขต 1 โรงเรียนในพืน้ ทีบ่ างสะพาน
เครือขายครูวทิ ยาศาสตร ถือเปนการบูรณาการเพือ่
การศึกษารวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อประโยชนตอการพัฒนาดานการศึกษา
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น รวมทั้งเพิ่มเครือขาย
คนรักษสิ่งแวดลอมใหชุมชนบางสะพานอีกดวย
เด็กหญิงณัฐนรี คงทัพ นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลบางสะพาน บอกวา “มารวมกิจกรรมครัง้ นี้
รูสึกดีใจมากที่ไดมาเขารวม อยากใหมีกิจกรรม
ตอๆ ไป เพราะคายนักอนุรักษนี้ชวยสอนใหรักษ
สิ่งแวดลอม ถามีการจัดคายนักอนุรักษในปตอไป
ก็จะมีเด็กที่จะชวยอนุรักษปาไม และชายฝงทะเล
เพิ่มขึ้นคะ ขอขอบคุณทางสหวิริยามากคะ ที่ไดจัด
กิจกรรมดีๆ แบบนี้”
เด็กหญิงปาณิศา ชาติชาย นักเรียนโรงเรียน
บานหนองมงคล บอกวา “มารวมกิจกรรมครั้งนี้ มี
ความสุขมากที่ไดมาเปนนักอนุรักษ รุนที่ 11 ซึ่งได
ทํากิจกรรมหลายๆอยาง เชน ทําบอนํ้าใหสัตว เพื่อ
ใหสัตวไดมาดื่มนํ้า ไดเที่ยวชมปาชายเลนและรวม
เก็บขยะ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อยาก

เบื้องหลังพอเวลาที่วิทยากรทุกคนทํางานเสร็จเขา
จะมีการประชุมกัน และมีการวางแผนพัฒนาใน
กิจกรรมตางๆ ตอไปทุกๆ ป ปนี้ก็จะมีกิจกรรมที่
เพิ่มขึ้นมา โดยมีกิจกรรมปนจักรยานใหนักเรียน
ไดปนไปรวมกิจกรรมตางๆ เปนคายที่มีประโยชน
สําหรับเด็กและก็เยาวชนมาก นั่นคือทําใหทุกๆ
คนรูจักการตระหนักและรักษาสิ่งแวดลอมทําให
รู ว า สิ่ ง แวดล อ มมี คุ ณ ค า ธรรมชาติ ใ ห ชี วิ ต กั บ
มนุษย ดังนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเปนมนุษยเรา
ก็ ต อ งช วยกั น รั ก ษาและอนุรั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม ใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด ซึง่ สิง่ เหลานีก้ ม็ ี
อยูในกิจกรรมตางๆ ในคายนักอนุรักษที่เขตการ
ศึกษาและเอสเอสไอ ไดรว มกันทําในทุกๆ ป เพือ่
ใหเด็กและเยาวชนในบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธไดรับประสบการณ และทําใหเติมเต็มไป
เปนเยาวชนที่รักษธรรมชาติรักษสิ่งแวดลอมและ
ชวยโลกนี้สดใสขึ้น กิจกรรมนี้ถือวาเปนกิจกรรม
ที่มีประโยชนมาก และคิดวาจะสงนักเรียนมาเขา
รวมกิจกรรมทุกๆ ป”
นางประไพ เกษแกว วิทยากร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมการศึกษาเขต 1 กลาว
วา “กอนอืน่ ตองบอกวาขอบคุณทางบริษทั สหวิรยิ า

ใหมีการจัดคายนักอนุรักษเชนนี้อีกทุกๆ ป ฝากถึง
เพือ่ นๆ นองๆ รุน ตอไปใหมารวมกิจกรรมกันเยอะๆ
สนุกมากคะ”
นางสาวโชติรส ตระกูลกําเนิด ครูโรงเรียน
บ า นชะม ว ง กล า วว า “สํ า หรั บ ค า ยนั ก อนุ รั ก ษ
เยาวชน ปนี้ครูมิ้งมารวมเปนปที่ 2 รูสึกวาคายนี้
มีแตความสนุกสนานในทุกๆ ป อาจเปนเพราะ

สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) มาก ที่ไดใหการ
สนับสนุนมาเปนเวลา 11 ป ที่ผานมา เด็กที่มาเขา
คายแลวออกไปนั้นถึงแมจะไมได 100 เปอรเซ็น
ที่จะมีจิตสํานึกในการอนุรักษ แตก็มากกวา 80
เปอรเซ็นที่กลับออกไป ซึ่งไดไปติดตามผลตอบรับ
จากเด็กก็ไดผลตอบรับวา ประทับใจในกิจกรรมนี้
แตละคนก็จะมีความประทับใจที่ตางกันไป รุนที่
ประทับใจมากที่สุดก็คงจะเปนรุนที่ไดลงเรือ หรือ
บางรุนที่ไดไปปลูกปาชายเลน ที่ไดรับงบประมาณ
การสนุบสนุนจากทางเอสเอสไอ
สําหรับในคณะวิทยากรก็ตอ งขอบคุณ คุณครู
ทางบางสะพานและบางสะพานนอย ทีม่ ารวมเปน
วิทยากร วิทยากรสวนหนึ่งก็ไดนํากิจกรรมภายใน
คายกลับไปใชที่โรงเรียน สําหรับปนี้ก็มีครูรุนใหม
เขามาหลายคน ทุกคนประทับใจที่ไดมาสัมผัส
แหลงเรียนรูทองถิ่นที่มีคุณคามีความภาคภูมิใจ
ของชาวบางสะพาน”
คายฯ นักอนุรักษรุนเยาวไมเพียงแตจะสราง
กลุมคนรุนใหมใหรูรักจักสิ่งแวดลอมในชุมชนของ
ตนเปนอยางดีแลว แตยังมุงหวังที่จะสรางกลไก
สําคัญในการมีสวมรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมให
คงอยูคูกับบางสะพานของเราตลอดไป

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , นางสาวจันทนา วงษวานิช ,
นายมนินทร อินทรพรหม , นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว
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ปที่ 7 ฉบับที่ 145 ประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ประมวลภาพ

คณะผูบริหารและพนักงาน
บริษัทในเครือสหวิริยา
รวมนอมเกลาฯ
ถวายความอาลัยแด

พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล
อดุลยเดช

กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดลอม 360 องศา

ผพาชุามชนนโครงการประชาเสวนาฯ
ดูคุณภาพนํ้าจากโรงงานเหล็กแผนรีดเย็นไทย
ว
า

ข
าพ

●

ภ

บจก.ไลน ทรานสปอรต
นําทีมเปด Rest Center Cha-am

: อานตอหนา 3
ศูนยบริหารจัดการและสงเสริม
สิง่ แวดลอม พรอมดวยทีมสงเสริม
และพัฒนา ภายใต บจก.บางสะพาน
สัมพันธ เครือสหวิริยา รวมมือกับ
สวนความปลอดภัยและสิง่ แวดลอม
บริษทั เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) หรือ TCRSS จัด “โครงการ
ประชาเสวนา เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ประจําป 2559 โดยเชิญ
ตัวแทนพีน่ อ งชาวบางสะพาน เขา
รวมกิจกรรม : อานตอหนา 2

น.4

สหวิรยิ าโลจิสติกสและกลุม เครือ
สหวิรยิ า ดูงานไปรษณียไ ทย และ
บริษัท ยูโรไทร จํากัด (ราชบุรี)

น.4

สหแลนดพร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส
จัดประชุม SLPH Kick Off
Business Plan 2017

“ความรับผิดชอบที่ดี บริการที่มีคุณภาพ”

ไลน ทรานสปอรต การันตีผลงานผานเครือ่ งหมาย Q Mark 2 วาระตอเนือ่ ง
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
ผูใ หบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุก
ขนาดใหญ ในกลุมธุรกิจสหวิริยา
โลจิสติกส นําโดยนายอุดม สดใส
กรรมการผูจัดการ รวมตอนรับผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท สยามธรรมา
เอ็นเตอรไพรส จํากัด บริษทั ทีป่ รึกษา
ผูแ ทนของกรมการขนสงทางบก ใน

การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนสงดวยรถบรรทุก (Q Mark)
ประจําป 2559 โดย ไลน ทรานสปอรต
สามารถผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น
มาตรฐาน 2 ครัง้ ตอเนือ่ ง (ระยะเวลา
รวม 10 ป) เตรียมรับตราสัญลักษณ
แสดงมาตรฐาน จากกรมการขนสง
ทางบก
: อานตอหนา 4
น.4

น.3
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

รับสมัครพนักงาน

ในตําแหนงตางๆ ดังนี้
• พนักงานขับรถเทรลเลอร
• พนักงานชางไฟฟายานยนต
• พนักงานชางเครือ่ งจักรกลหนัก

น.4

ศูนยฯ สิง่ แวดลอม ผนึกกําลังผูเ ชีย่ วชาญ และชุมชน

ลงตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอม
นํ้า และอากาศ อําเภอบางสะพาน

เครือสหวิริยา โดยศูนยบริหาร สิ่งแวดลอม” ประจําป 2559 ลง
จัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งตรวจวัดคุณภาพ
: อานตอหนา 2
จัดโครงการ “ตรวจวัดคุณภาพ อากาศ

บางสะพานสัมพันธ รับ 2 รางวัล ความสําเร็จ

เปน “องคกรแหงการให” สรางคุณคา สูชุมชน สังคม
ผูบ ริหารและพนักงาน บริษทั บางสะพาน วัฒนธรรมของการเปน “ผูให” ภายใน
สัมพันธ จํากัด เครือสหวิรยิ า รวมภูมใิ จ องคกร พรอมขับเคลือ่ นงานพัฒนา หนุน
ในโอกาสรั บ รางวั ล ดี เ ด น ด า นการ เสริมงานภาคสังคม ชุมชน อ.บางสะพาน
สงเสริมและพัฒนาชุมชน รวมสราง
ในช ว งเดื อ นตุ ล าคมที่ ผ า นมา
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ต่อจากหน้า 1

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และศึกษาการจัดการนํ้า
อย่างมีระบบ ของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
ที่มีการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ
		 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงกลาง
เดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากตัวแทน
พี่น้องชาวบางสะพาน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน(อสม.) ผู้นำ�และชุมชนจาก 4 ชุมชน
พื้นที่ หมู่ 2 บ้านท่ามะนาว หมู่ 3 บ้านอ่าวยาง หมู่ 4
บ้านท่าขาม และ หมู่ 5 บ้านปากคลอง ต.แม่รำ�พึง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ รวมกว่า 70 คน เข้าร่วม ด้วย
วัตถุประสงค์และความต้องการของชุมชน และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา ที่อยากให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ชุมชนได้เข้ามา
สัมผัสถึงกระบวนการทำ�งานของกลุ่มเหล็กฯ ที่ให้
ความสำ�คั ญ ใส่ ใ จดู แ ลด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มากกว่ า
เกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำ�หนด
โดยกิจกรรมในครัง้ นี้
ได้รบั เกียรติจากผูบ้ ริหาร
นายเฉลิม บุญเทียบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายการผลิต บมจ.
เหล็ ก แผ่ น รี ด เย็ น ไทย
หรื อ TCRSS กล่ า ว
ต้อนรับชุมชน พร้อมมี
การบรรยายให้
ความรู้
เฉลิม บุญเทียบ
เกีย่ วกับระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัทฯ และนางสาวสาธินี
อิ น ทรสุ ภ า ผู้ จั ด การส่ ว นความปลอดภั ย และสิ่ ง
แวดล้อม ร่วมให้ข้อมูล พร้อมนำ�ชุมชนไปสัมผัสกับ
แหล่งนํ้า บริเวณบ่อบำ�บัดนํ้า และรางระบายนํ้าที่มา
จากกระบวนการผลิต ซึ่งนํ้าดังกล่าวฯ ภายหลังการ
บำ�บัดแล้วได้นำ�กลับมาใช้อีกครั้งในการผลิต เพื่อลด
การระบายนํ้าเสียสู่ภายนอก ลดการใช้นํ้าดิบอีกทั้งมี
เครื่องตรวจติดตามระบบคุณภาพนํ้าที่เรียกสั้นๆ ว่า
COD ย่อมาจาก Chemical Oxegen Demand คือ ค่าที่
บอกคุณภาพของนํ้า ซึ่งเครื่องดังกล่าวฯ มีตัวเลข
รายงานผลตรงแบบต่อเนื่อง ทุก 30 นาที ไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ทำ�ให้สามารถตรวจสอบคุณภาพ
นํา้ ได้ทกุ เวลา และอีกหนึง่ กิจกรรม ทีอ่ า้ งอิงได้วา่ นํา้ ที่
ปล่อยออกไปนั้น ไม่เกิดผลเสียกับชุมชน คือ กิจกรรม
นักสืบสายนํา้ ทีร่ ว่ มกับศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริม
สิง่ แวดล้อม นำ�น้องๆ เยาวชนโรงเรียนบ้านท่าขาม มา
ร่วมตรวจคุณภาพนํ้าในบ่อพักนํ้าและรางระบายนํ้า
เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตในบ่อนํ้า อาทิ ตัวอ่อนแมลงปอ

หอยเจดีย์ ปลาหลากหลายชนิดๆ เป็นตัวชี้วัด และ
ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และผล
ของการสำ�รวจคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่เกินค่า
มาตรฐาน รวมถึง TCRSS มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
เครือ่ งมือทดสอบทีท่ นั สมัย ซึง่ สามารถตรวจสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าก่อนระบายสู่ภายนอก พร้อม
ส่งรายงานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯ และ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกเดือน อีกทั้ง นายบรรเจิด
ภูดีหิน ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ได้ร่วมตอบข้อสงสัยต่างๆ
กับชุมชน ทั้งเรื่องคุณภาพอากาศ นํ้าฝน รวมถึงการ
จัดการนํ้าจากระบวนการผลิตและร่วมพูดคุยแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับงานด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่
ยืนยันถึงการดูแลคุณภาพนํา้ ทีด่ ขี องภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งชุมชนได้ให้ความสนใจในขั้นตอนของการจัดการ
ระบบนํ้าเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ ทั้ง 4 ชุมชน ได้
เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบการผลิต ขั้นตอนต่างๆ กว่า
จะออกมาเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน ส่งต่อไปยัง
ลูกค้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมเครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องโรงงานร่วมบรรยาย
ให้ความรู้ตลอดการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
		 ทัง้ นี้ ยังได้รบั เกียรติ
จากนายสมเกรียรติ
ตงสกุลรุง่ เรือง ประธาน
คณะทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อมฯ เครือสหวิรยิ า กล่าว
ว่า “รูส้ กึ ยินดีทไ่ี ด้มโี อกาส
มาต้ อ นรั บ คณะชุ ม ชน
ซึ่ ง เ ป็ น ตั ว แ ท น จ า ก
บ้านอ่าวยาง และบ้าน สมเกียรติ ตงสกุลรุง่ เรือง
ปากคลอง ต.แม่รำ�พึง
อ.บางสะพาน สำ�หรับโครงการประชาเสวนาฯ นี้ เกิด
จากความร่วมมือของทีมงานหลายฝ่าย เพื่อต้องการ
สร้างความเข้าใจในด้านการดูสงิ่ แวดล้อม และชุมชน
รวมถึงงานพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ต้องดำ�เนิน
ไปด้วยกัน เมื่อเรามีการใช้นํ้าในกระบวนการผลิต

ก็ต้องยอมรับว่ามีนํ้าเสียเกิดขึ้น แต่ก่อนที่จะปล่อย
ออกไปข้างนอก ในหลายๆ โรงงานของเครือฯ เรามี
กระบวนการบำ�บัดคุณภาพนํา้ ตรงตามมาตรฐานของ
ภาครัฐที่กำ�หนด ก่อนปล่อยสู่พื้นที่สาธารณะต่างๆ
อย่าง TCRSS และ TCS เรามีบ่อพักนํ้าที่ใช้เลี้ยงปลา
ซึ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เราให้
ความสำ�คัญควบคุมดูแลอยู่เสมอ และศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีการว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษา มาร่วมตรวจสอบคุณภาพในหลายๆ ด้าน อาทิ
การตรวจคุณภาพนํา้ บ่อ นํา้ ผิวดิน นํา้ ฝน นํา้ ทะเล รวม
ถึงอากาศ และรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
อ.บางสะพาน และจังหวัดประจวบฯ ทุกปี และหลายๆ
กิจกรรมได้เชิญตัวแทนชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ตรวจสอบด้วย เพือ่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ระหว่าง
ชุมชนและบริษทั ในเครือสหวิรยิ า และหวังว่ากิจกรรม
ในครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน และในฐานะทีเ่ ป็น
คนบางสะพานด้วยกัน และอีกบทบาทของประธาน
คณะทำ�งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มฯ เครื อ สหวิ ริ ย า ขอ
ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลพี่น้องพนักงาน
และชุมชนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งภาค
อุตสาหกรรมและสังคม”
		 ด้านความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการประชาเสวนาฯ ในฐานะผู้นำ�ชุมชน นาย
สมชาย หลิมสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่ามะนาว ต.แม่รำ�พึง กล่าวภายหลังกิจกรรมฯ ว่า
“รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงงานของเหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย ฟังข้อมูลและดูกระบวนการผลิต การ
จัดการนํา้ และควบคุมจากอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ด้วย
ทำ�ให้เรามัน่ ใจในคุณภาพนํา้ ทีป่ ล่อยออกจากโรงงาน
และอยากให้บริษัทต่างๆ ในเครือฯ มีส่วนร่วมกับ
ผู้นำ�ชุมชนบางสะพาน ในงานพัฒนาและหนุนเสริม
กิจกรรมต่างๆ อาทิ ร่วมปรับปรุงศาลา ปรับภูมิทัศน์
และอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
โรงงานและชุมชน”
		 นายพีรพงษ์ ฉายสุขเกษม ผูใ้ หญ่บา้ น หมูท่ ่ี 3
บ้านอ่าวยาง ต.แม่รำ�พึง ให้ความเห็นว่า “ที่ผ่านมา

มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน
ของเอสเอสไอ แต่ครั้งนี้ ตั้งใจนำ�ชุมชน หมู่ 3 และ
หมู่ 5 มาศึกษาดูงานของรีดเย็น เนื่องจากทราบมา
ว่าในกระบวนการผลิตมีการใช้นํ้า ซึ่งเป็นทรัพยากร
ทีส่ ำ�คัญทีช่ มุ ชน ต้องใช้รว่ มกันกับโรงงาน อย่างชุมชน
อ่าวยาง มีความเกี่ยวข้องกับวิถีของนํ้า เพราะอาชีพ
หลักส่วนใหญ่ คือ ประกอบอาชีพประมง ในเมือ่ พีน่ อ้ ง
มีความกังวลใจ ในฐานะที่เป็นผู้นำ�ก็ต้องประสานกับ
โรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคำ�ตอบร่วมกัน และ
เชื่อว่าชุมชนที่มาในวันนี้ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
เกี่ยวกับการจัดการระบบนํ้าของโรงงาน เนื่องจากมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมาบรรยายให้ฟัง และ
ชุมชนได้พูดคุยซักถามในสิ่งอยากรู้ ขอให้บริษัทใน
เครือสหวิริยา รักษามาตรฐานในการทำ�งานอย่าง
จริงจัง เพื่อประโยชน์แก่โรงงานและชุมชนในพื้นที่
โดยรอบ สุดท้ายขอขอบคุณทีมสิง่ แวดล้อมของโรงงาน
ทีร่ บั อาสาเรือ่ งตรวจคุณภาพนํา้ ให้กบั ชุมชนบ้านอ่าว
ยาง เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป”
		 ด้านตัวแทนชุมชน นางอุบล จริยรัตนไพศาล
หมูท่ ่ี 4 บ้านท่าขาม ต.แม่รำ�พึง กล่าวภายหลังการดูงาน
ในครัง้ นีว้ า่ “รูส้ กึ ดีทมี่ สี ว่ นร่วมในการศึกษาดูงานด้าน
การจัดการนํ้าเสียของโรงงาน เพราะชุมชนหมู่ 4 อยู่
ด้านหลังโรงงานรีดเย็น มีความกังวลใจว่าอาจมีการ
ปล่อยนํ้าเสียลงสู่คลองแม่รำ�พึง แต่ได้ฟังจากการ
บรรยาย และได้เห็นบ่อบำ�บัดนํ้าแล้ว ก็คลายกังวลใจ
มากขึ้น และขอฝากเรื่องสิ่งแวดล้อม ขอให้พนักงาน
ช่วยกันดูแล ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีต่อไป”
		 นางอ่อน หงษ์พันธ์ กล่าวในฐานะประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 5
บ้านปากคลอง ต.แม่รำ�พึง “เป็นคนบางสะพาน มี
ลูกหลานทำ�งานในโรงงาน และที่ผ่านมา รับรู้และ
เห็นการเปลีย่ นแปลงเยอะมาก โรงงานมีระบบจัดการ
ระบบบำ�บัดนํา้ เสียดีมาก เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ รม
แรงงานกำ�หนด ตรงบ่อพักนํา้ ทีไ่ ปดูกม็ ปี ลาหลายชนิด
สร้างความมัน่ ใจในคุณภาพนํา้ ทีป่ ล่อยออกจากโรงงาน
ว่าไม่เกิดผลเสียอย่างแน่นอน”

ศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม ลงตรวจสอบ

		 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 สถานีตรวจวัด
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
จุดที่ 1 บริเวณ หมู่ 1 ร.ร.บ้านดอนสำ�ราญ ต.แม่รำ�พึง
จุดที่ 2 บริเวณ หมู่ 3 อบต.กำ�เนิดนพคุณ
จุดที่ 3 บริเวณ หมู่ 1 เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
		 จุดตรวจวัดคุณภาพนํา้ ฝน 9 สถานีตรวจวัด
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ตำ�บลแม่รำ�พึง
จุดที่ 1 บริเวณ หมู่ 1 บ้านดอนสำ�ราญ
จุดที่ 2 บริเวณ หมู่ 4 บ้านท่าขาม
จุดที่ 3 บริเวณ หมู่ 3 ย่านชุมชนบ่อทองหลาง
จุดที่ 4 บริเวณ หมู่ 2 ย่านชุมชนทับมอญ
จุดที่ 5 บริเวณ หมู่ 5 ย่านชุมชนกลางอ่าว (บ้านปากคลอง)
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
จุดที่ 6 บริเวณ หมู่ 3
อบต.กำ�เนิดนพคุณ
จุดที่ 7 บริเวณ หมู่ 1
เทศบาลกำ�เนิดนพคุณ
ตำ�บลพงศ์ประศาสน์
จุดที่ 8 บริเวณ หมู่ 1
อบต.พงศ์ประศาสน์
จุดที่ 9 บริเวณ หมู่ 5
บ้านหลักเมือง
		 โ ด ย ผ ล ก า ร

ตรวจวัดคุณภาพนํา้ ฝน ทัง้ 9 สถานีตรวจวัด ไม่มจี ดุ ใด
มีค่า pH ตํ่ากว่า 5.6 (ถ้าตํ่ากว่าค่าดังกล่าวจัดว่ามีค่า
เป็นฝนกรด) และคุณภาพอากาศทัง้ 3 สถานนีตรวจวัด
มีค่าการตรวจวัดอยูในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงาน
ราชการกำ�หนด
		 นางศศิธร พิริยกิจ ในฐานะผู้จัดการทั่วไป
บจก.บางสะพานสัมพันธ์ ทีด่ แู ลทีมศูนย์บริหารจัดการ
และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้รายละเอียดว่า “เครือ
สหวิรยิ าให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินงานการตรวจวัด
คุณภาพด้านสิง่ แวดล้อมในทุกๆ ด้าน และประสานความ
ร่วมมือไปยังโรงงานในเครือฯ ซึ่งทุกหน่วยงานที่ดูแล
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต่างก็ตระหนัก
และให้ ค วามสำ�คั ญ รวมทั้ ง ช่ ว ยกั น ดู แ ลเฝ้ า ระวั ง
ด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วย
งานราชการกำ�หนด โดยทีมศูนย์บริหารจัดการฯ ได้
เข้าดำ�เนินการตรวจวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียง
โรงงานและจุดชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งในทุกๆ ปีที่
ผ่านมากิจกรรมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวบางสะพาน
รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลและ
โรงเรียน เป็นต้น และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบ
คุณภาพในด้านต่างๆ แล้ว ทีมศูนย์บริหารจัดการฯ
ก็จะนำ�ผลรายงานให้หน่วยงานภาครัฐ และพี่น้อง
ชาวบางสะพานได้รับทราบ เพื่อเป็นการรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่บางสะพานร่วมกับชุมชน”

คุณภาพนาํ้ และอากาศบางสะพาน
ต่อจากหน้า 1

และติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างนํ้าฝน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและวางใจให้กับชุมชนบางสะพาน ในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กในเครือสหวิริยา
		 โครงการตรวจวั ด คุ ณ ภาพด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ถือเป็นพันธกิจหลักที่
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยาดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ
นํา้ ผิวดิน นํา้ ใต้ดนิ นํา้ ทะเล และคุณภาพนํา้ ฝน รวมถึง
งานนิเวศและการอนุรกั ษ์ในพืน้ ทีช่ มุ ชน อ.บางสะพาน
และถือเป็นนโยบายหลักของเครือสหวิรยิ า ทีใ่ ห้ความ
สำ�คัญและตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่
อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม จึงใส่ใจ
ควบคุมดูแลให้อยู่ในมาตรฐานที่หน่วยงานราชการ
กำ�หนด พร้อมรายงานผลต่อหน่วยงานภาครัฐ
		 ล่าสุดช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีม
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ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือ
สหวิ ริ ย าร่ ว มกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด ลงพื้น
ที่ชุมชนบางสะพาน ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ และติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างนํ้าฝน เพื่อเฝ้า
ระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศและนํ้าฝน โดย
รอบพื้นที่ อ.บางสะพาน ซึ่งกำ�หนดจุดเก็บตัวอย่าง
นํ้าฝน ทั้งหมด 9 สถานนีตรวจวัด และจุดติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศอีก 3 สถานนีตรวจวัด ได้แก่
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ข่าวคนเหล็ก เครือสหวิริยา : 3

ประจำ�วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพ

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั ในเครือสหวิรยิ า ร่วม
น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำ�เพ็ญพระราช
กรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศ
ชาติ และประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์
ยาวนานกว่า 70 ปี โดยผูบ้ ริหารและพนักงานร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในตัวแทนถวายความอาลัย พร้อมร่วมกันทำ�กิจกรรมอาสา
ต่างๆ ณ ศาลากลางจังหวัด รวมถึงบริเวณพิธีที่ภาครัฐจัด

บางสะพานสัมพันธ์
รับ 2 รางวัล ความสำ�เร็จ

ต่อจากหน้า 1

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ในงาน “Giving
Strategy Forum 2559” ตามโครงการ Happy Heart
to Happy Society จากคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
ประธานมูลนิธหิ วั ใจอาสา ณ ห้องชฎาแกรนด์ ชัน้ 2
โรงแรมบางกอกชฏา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย
มูลนิธหิ วั ใจอาสา ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับ “ประกาศ
เกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน” รับ
มอบจาก นายมนตรี วายุพา รักษาการนายอำ�เภอ
บางสะพาน พร้อมด้วยนายสมหมาย ปานทอง
ประธานชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดประจวบฯ
เนือ่ งในโอกาสทีเ่ ครือสหวิรยิ า ร่วมมือกับผูน้ ำ�ชุมชน
เป็นแกนนำ�ขับเคลือ่ นช่วยกันพัฒนาโครงการต่างๆ
ในพื้นที่อำ�เภอบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง โดย
มี พิ ธี ม อบในวั น ประชุ ม ประจำ � เดื อ นของอำ � เภอ
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บางสะพาน ณ หอประชุม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
		 ซึ่ง 2 รางวัลดังกล่าวฯ ที่ได้รับในนาม บจก.
บางสะพานสัมพันธ์ เครือสหวิริยา เกิดจากการ
ดำ�เนินงานกิจกรรมเพือ่ สังคม ในด้านพัฒนาชุมชน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการ
ทำ�หน้าที่เป็นทีมพี่เลี้ยง ร่วมเป็นแรงหนุนด้านที่
ปรึกษาและพัฒนาโครงการต่างๆ ทำ�งานร่วมกับ
พี่น้องชุมชนในพื้นที่ 4 ตำ�บล ณ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบฯ โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การขับ
เคลือ่ นของ 10 บริษทั ในเครือสหวิรยิ า ขับเคลือ่ นงาน
พัฒนา ผ่านโครงการธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�
ชุมชน นับเป็นโครงการหลัก ที่ดำ�เนินมากว่า 8 ปี
ด้วยเป้าหมาย คือ ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
พีน่ อ้ งชาวบางสะพานโดยเน้นการพัฒนาเชิงกระบวนการ สร้างชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน
ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแก้ปัญหา ต่อยอดแนวทาง
พัฒนาให้ชุมชนสามารถดำ�รงชีวิตเป็นรากฐานที่
มั่นคงของสังคม ทำ�ให้ได้มาซึ่งรางวัลและความ
สำ�เร็จทีเ่ กิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน
ทั้งภาคอุตสาหกรรมเครือสหวิริยา และชุมชน
		 นางศศิธร พิริยกิจ ผู้จัดการทั่วไป บจก.
บางสะพานสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจ
ในครั้งนี้ ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนรับ
รางวัลดีเด่นองค์กรแห่งการให้ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน จากมูลนิธิหัวใจอาสา และจาก
ส่วนงานราชการในอำ�เภอบางสะพาน ถือเป็นความ
สำ�เร็จและการยอมรับ ที่เกิดจากการดำ�เนินงาน

ร่วมกันในหลายๆ ภาคส่วน โดยนโยบายหลักของ
เครือสหวิรยิ า คือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ภายในองค์กร ให้ร่วมคิด ร่วมทำ� สร้างวัฒนธรรม
จิตอาสาของการเป็น “ผูใ้ ห้” ขยายผลไปสูช่ มุ ชนใน

ให้มีขึ้น และ ณ บริษัทในเครือสหวิริยา
และเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ชมรมกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ และบริษัท บางสะพาน
สัมพันธ์ จำ�กัด ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ โดยเดินทางมาจาก
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ทำ�ความดี
ร่วมแจกนาํ้ ของทีร่ ะลึกให้กบั ผูม้ าถวายความอาลัย ณ  บริเวณ
ท้องสนามหลวง พร้อมกันนั้นคณะฯ ได้ร่วมลงนามถวาย   
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

อำ�เภอบางสะพาน และจังหวัดประจวบฯ ขอขอบคุณ
ผูบ้ ริหาร และทีมพนักงานทุกส่วนในเครือฯ โดยเฉพาะ
ทีมของบางสะพานสัมพันธ์ ที่ทุ่มเทและเสียสละ
ทำ�งานร่วมกับพี่น้องชาวบางสะพาน ด้วยมีหัวใจ
เดียวกัน เพือ่ ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั
ชุมชน รางวัลทีไ่ ด้จากการพัฒนาชุมชน จะเป็นเหมือน
แรงบันดาลใจ ผลักดันให้ทมี ทำ�งานด้วยใจอาสา และ
การเป็น “ผูใ้ ห้” อย่างไม่สนิ้ สุด และเครือฯ ก็ยงั คง
เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ร่วมดำ�เนินงานกับ
พีน่ อ้ งชาวบางสะพาน เพือ่ สร้างชุมชน สังคม พัฒนา
งานภาคสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืนต่อไป”
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สหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส์
จัดประชุม Saha Land Property Holdings Kick Off Business Plan 2017
กลุ่ ม สหแลนด์
พร็อพเพอตีโ้ ฮลดิง้ ส์ (SLPH) ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
เครื อ สหวิ ริ ย า
จั ด การประชุ ม
Saha Land Property Holdings
Kick Off Business Plan 2017
นำ � โดยนายสุ ร
เดช มุขยางกูร
ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบนโยบายและประกาศทิศทางวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการดำ�เนิน
ธุรกิจ โดยเน้นการนำ�นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าในสินทรัพย์ มาเป็น
กลยุทธ์สำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของกลุ่ม เพื่อให้ตอบ
โจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า และพร้อมพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเดินหน้าไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาใฝ่รู้ สำ�นักงานพระราม 3 กรุงเทพ
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4 : ขาวคนเหล็ก เครือสหวิริยา

ประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ไลน ทรานสปอรต การันตีผลงานผาน Q Mark

ตอจากหนา 1

“Q-MARK เปนตราสัญลักษณทแี่ สดงวาไดมกี าร
ตรวจประเมินกิจการของ ผูผ ลิต ผูค า และผูใ หบริการ
ถึงความรับผิดชอบในการสงมอบสินคาและบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนการเอาใจใสตอ ผูบ ริโภคและ
มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ผานการประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญแลววาสินคาและบริการ มีความ
นาเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมี
คุณภาพตรงตามที่ผูผลิตระบุไวในฉลาก หรือตรง
ตามทีผ่ ผู ลิตอางอิงไว ผูผ ลิต ผูค า และผูใ หบริการมี
ความรับผิดชอบในสินคาและมีบริการหลังการขาย
ที่ดี และมีจริยธรรมในการทําธุรกิจและรับผิดชอบ
ตอสังคม”
โดยที ม งานฯ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาผู แ ทนของ
กรมการขนสงทางบก ไดลงพื้นที่เขาตรวจสอบ
ประเมิน ณ สํานักงาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
เมือ่ ชวงเดือนตุลาคมทีผ่ า นมา ผูบ ริหารและพนักงาน
ส ว นงานความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ ม และ
พนักงานสวนทีเ่ กีย่ วของของ บจก.ไลน ทรานสปอรต
ไดรวมกันตอนรับ พรอมใหขอมูล ภายใตกิจกรรม
“การประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวย
รถบรรทุก (Q Mark)” ประจําป 2559 ซึ่งถือเปน
ครัง้ ที่ 2 ตามกําหนดของใบรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ
คือ ตองตออายุทุก 5 ป และทีมตรวจประเมินฯ ได
สํารวจพืน้ ทีใ่ นหลายสวนงานทีเ่ กีย่ วของ รวมพูดคุย

ว
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และซักถามขอมูลจาก
ที ม พนั ก งานของไลน
ทรานสปอรต เกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านการ
ดําเนินงานดานการขนสง
สินคาและบริการ ตรวจ
ประเมินผลงานความ
กาวหนาจากเดิม รวม
ถึงตรวจเอกสารตางๆ
ตามประกาศของกรมการขนสงทางบก ดานการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก
(Q Mark) กอนออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ
พรอมมอบสัญลักษณแสดงมาตรฐานรับรองจาก
กรมการขนสงทางบก ซึง่ องคกรทีจ่ ะผานการรับรอง
ตองมีกระบวนการทํางานและนโยบายที่ตรงตาม
ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถ
บรรทุก ประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน ประกอบดวย

●

เปดศูนยพักรถ Rest Center Cha-am

ด า นองค ก ร ด า น
ป ฏิ บั ติ ก า ร ข น ส ง
ด า นพนั ก งาน ด า น
ยานพาหนะ และดาน
ลู ก ค า และภายนอก
ซึ่ ง สรุ ป ผลการตรวจ
ประเมิ น บจก.ไลน
ทรานสปอรต ผานขอ
กําหนดหลักครบทุกขอ
ตามหลักเกณฑของกรมการขนสงทางบก และ
เตรียมรับตราสัญลักษณแสดงมาตรฐานตอไป
ดานผูบริหาร นายอุดม สดใส กรรมการ
ผูจ ดั การ บจก.ไลน ทรานสปอรต กลาววา “บริษทั ฯ
ใหความสําคัญในระบบมาตรฐานตางๆ ดวยนโยบาย
คุณภาพองคกร ซึ่งในปนี้ นับเปนปแหงการรณรงค
ในหลายๆ เรือ่ ง โดยเฉพาะการลดอุบตั เิ หตุทบี่ ริษทั
ไลนฯ ใหความสําคัญและดําเนินการมาอยางตอเนือ่ ง

จนทําใหไดรบั รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบ
ดีเดน ระดับทอง ดานความปลอดภัย ประเภท
ธุรกิจขนสงระดับประเทศ ประจําป 2559 ถือเปน
ความรวมมือที่เกิดจากพนักงานและผูบริหารใน
หลายสวนงานที่รวมใจกันปฏิบัติงานอยางเต็ม
กําลัง และในการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
บริการขนสงดวยรถบรรทุก (Q Mark) ในปนี้ เปนการ
ตออายุใบรับรองมาตรฐาน 5 ป และครั้งนี้ บริษัท
ที่ปรึกษา ไดกลาวชื่นชมที่องคกรเรามีการพัฒนา
ศักยภาพในหลายๆ ดาน ทําใหไลน ทรานสปอรต
ผานเกณฑครั้งที่ 2 ตอเนื่อง (รวมเปนการรับรอง
ทั้งสิ้น 10 ป) พรอมใหขอมูลคําแนะนําตางๆ ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิง่ และผลการรับรองทีไ่ ดรบั เปนอีก
มาตรฐานที่การันตีวาองคกรไดใหความสําคัญใน
ขอกําหนดและระบบมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ
ตามกรอบของกรมการขนสงทางบก”
ความสําเร็จในครั้งนี้ เปนอีกความรวมมือ
รวมใจ ของทีมผูบริหารและพนักงาน บจก.ไลน
ทรานสปอรต ผูใ หบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุก
ขนาดใหญ ในกลุม ธุรกิจสหวิรยิ าโลจิสติกส ทีร่ ว มกัน
พัฒนาคุณภาพงานดานการขนสงสินคาและบริการ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ สรางมาตรฐานทีด่ ใี นทุกมิติ สราง
มาตรฐานความปลอดภัย สูงานบริการที่ดีใหกับ
ลูกคา พัฒนาศัยภาพของการบริการขนสงใหมี
ประสิทธิภาพ กาวไปสูระดับสากลในอนาคต

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

รับสมัครพนักงาน

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ผูใหบริการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกขนาดใหญ
ในกลุมธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ประกาศรับสมัครพนักงาน ในตําแหนงตางๆ ดังนี้
• ตําแหนงพนักงานขับรถเทรลเลอร เพศชาย จํานวน 5 อัตรา ดวน!
วุฒกิ ารศึกษาในระดับประถมศึกษา ตัง้ แต ชัน้ ป.4 ขึน้ ไป (มีใบขับขีป่ ระเภท 3)
• ตําแหนงพนักงานชางไฟฟายานยนต จํานวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ในระดับ ปวช.-ปวส. สาขาชางไฟฟา
• ตําแหนงพนักงานชางเครื่องจักรกลหนัก จํานวน 11 อัตรา
วุฒิการศึกษา ในระดับ ปวช.-ปวส. สาขาชางยานยนต
นายอุดม สดใส กรรมการผูจ ดั การ บจก.ไลน ทรานสปอรต ผูใ หบริการขนสงสินคา
ดวยรถบรรทุกขนาดใหญ ในกลุม ธุรกิจสหวิรยิ าโลจิสติกส นําทีมเปด Rest Center Cha-am
ศูนยพกั รถทีเ่ ปนทัง้ จุดพักรถและออฟฟศสําหรับพนักงานขับรถขนสงสินคา ทีป่ ระกอบไปดวย
Smart Ofﬁce และ Sleep Station ที่ผสมผสานความลงตัวของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะและจุดเดน อาทิ Smart Ofﬁce ออฟฟศ
ที่ใชพลังงานไฟฟาจาก Solar Rooftop ฯลฯ พรอมกันนี้ไดกําหนดใหจุดพักรถดังกลาว
เปนจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกอนที่จะปฏิบัติงานตอไป เปนหนึ่งในนโยบาย
คุณภาพสรางมาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการขนสง ภายใต new LINE 4.0 “ระบบ
ใหม ทันสมัย ปลอดภัย ใสใจคุณภาพ” ณ ปมกาซลิ้มเจริญ (NGV) อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

สหวิริยาโลจิสติกสและกลุมเครือสหวิริยา ศึกษาดูงาน

สวัสดิการที่จะไดรับ มีดังนี้
ชุดยูนิฟอรมพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพบัตรอาคเนย เงินตอบแทน
วันหยุดประจําป วันลาพักรอน คาทําศพ คลอดบุตร เปนตน
สอบถามรายละเอียด โทร. 063- 196-0505 ฝายทรัพยากรบุคคล
หรือ สมัครดวยตนเอง ณ บริษทั ไลน ทรานสปอรต จํากัด วันจันทร - เสาร ตัง้ แตเวลา 09.00 - 16.00 น.

คณะผูบริหารและพนักงาน กลุมสหวิริยาโลจิสติกส และกลุมเครือสหวิริยา เขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานธุรกิจขนสงอื่นๆ โดยเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผานมาไดเขาเยี่ยมชมการบริหารจัดการ
ดานไปรษณียไทย โดยไดรับเกียรติจากนายบัณฑิต แกวพูกัม ผูชวยผูจัดการฝายกลยุทธ
เปนวิทยากรใหความรู ดานการบริหารจัดการ การคัดแยกพัสดุไปรษณีย และระบบการจัดสง
พัสดุไปรษณีย ณ ศูนยไปรษณียดวนพิเศษกรุงเทพฯ ถ.แจงวัฒนะ หลักสี่
และวันที่ 14 ต.ค.เขาเยีย่ มชมการดําเนินงานกระบวนการอัดดอกยางพรอมรับฟงขอมูล และ
กลยุทธการดําเนินธุรกิจของ บริษทั ยูโรไทร จํากัด (ราชบุร)ี เพือ่ ศึกษากระบวนการอัดดอกยางระดับ
คุณภาพพรีเมี่ยม ผานขั้นตอนการทํางานของ ระบบ RFID ในการติดตั้งระบบปอนยางอัตโนมัติ
ณ บริษทั ยูโรไทร จํากัด (ราชบุร)ี นับเปนอีกประสบการณธรุ กิจโลจิสติกสระดับประเทศ เพือ่ ตอยอด
ธุรกิจดวยแนวคิดของการบริหารจัดการที่ทันสมัยครบวงจร ตอบโจทยความตองการของลูกคา

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

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เครือสหวิรยิ า โทร.02 2853101-10 ตอ 574 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เครือสหวิรยิ า” เปนลิขสิทธิข์ อง คณะทํางาน
ในเครือสหวิรยิ า หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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