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วิ่งฅนเหล็กมอบ2ล.ผูดอยโอกาส

หาบริษทั ผูผ ลิตเหล็กยักษใหญของ
ประเทศ SSI - TCRSS - NS Blue
Scope - NS - SUS - JSGT รวมจัดการ
แขงขันเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็ก
มินิมาราธอน ครั้งที่ 9 (Thailand
Iron Man Mini Marathon 2016) นํา
เงินรายไดไมหักคาใชจายมอบ 22
องคกรการกุศล รวมจํานวน 2 ลาน
บาท เพื่อชวยเหลือและสรางความ
แข็งแกรงใหกับผูดอยโอกาส จัด 9
ครัง้ ยอดเงินสะสมแลว 20 ลานบาท
ผูบริหารยํ้ามุงมั่นดําเนินกิจกรรม
เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสตอไป
อยางตอเนื่อง
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
ที่ผานมา พันธมิตรธุรกิจเหล็กไดแก
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผนรีดเย็น
ไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท
เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
(NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยาม
ยูไนเต็ดสตีล จํากัด (NS-SUS) และบริษทั
เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิง่ (ประเทศไทย)
จํากัด (JSGT) ผนึกกําลังจัดการแขงขัน
เดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน
เพือ่ นํารายไดจากการจัดกิจกรรมนําไป
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู ด อ ยโอกาสให มี
คุณภาพชีวติ และโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆ ใหหยัดยืนอยูไ ดใน
สังคมอยางเขมแข็ง ณ ลานตะวันยิ้ม
สวนลุมพินี
ภายในงานไดรับเกียรติจากนาย
วิทย วิรยิ ประไพกิจ เปนประธานกลาว
เปดงาน โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน
ประธานคณะทํางานจัดกิจกรรมแขงขัน
เปนผูกลาวรายงาน อานตอ น.2

• SSI-TCRSS รวมพันธมิตรจัด
• รวมรายไดจัด 9 ครั้ง 20 ลาน

หนุนงานสงเสริมคนพิการ
พม.มอบองคกรดีเดนSSI

เวสทโคสทรุกงานภาคตะวันออก
ควาสองโครงการวิศวกรรม29ลาน

WCE รุกงานใหบริการวิศวกรรมตอเนือ่ ง ลาสุดเขารับ
งานโซนภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี ของบริษัท
ดารามิค (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตผลิตภัณฑแผน
พลาสติก มูลคา 20.6 ลานบาท และบริษัท โอคิซึโมะ
อินเตอรเนชั่นแนล เอเซีย จํากัด ผูผลิตผลิตภัณฑ
ประเภทสีนํ้ามันชักเงาและสารเคลือบ มูลคา 9 ลาน
บาท โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ ดําเนินการติดตั้ง
ระบบและเครื่องจักร
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นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว กรรมการผูจัดการ
บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE เปดเผย
วา “เมื่อเร็วนี้ บริษัทไดเซ็นสัญญารับงาน 2 โครงการใน
โซนภาคตะวันออก จ.ปราจีนบุรี (นิคมอุตสาหกรรม 304)
ไดแกบริษัท บริษัท ดารามิค (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิต
ผลิตภัณฑแผนพลาสติก LDPE, LLDPE (ชิน้ สวนแบตเตอรี่
รถยนต) มูลคา 20.6 ลานบาท โดยรับดําเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ผลิตชิน้ สวนอุปกรณเครือ่ งจักรกล อานตอ น.2

เอสเอสไอสงเสริมความเทาเทียมกัน
ของมนุษย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (พม.)
ประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรสนับสนุน
งานดานคนพิการ รับรางวัลองคกร
สนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน
ป 2559 เผยคุณสมบัติเปนองคกร
ที่มีสวนรวมยกระดับคุณภาพชีวิต
และสวัสดิการใหแกคนพิการ ทั้ง
การจางงาน และกิจกรรมตางๆ ที่
พัฒนาสมรรถภาพผูพิการ โดยเขา
รับมอบรางวัลในวันที่ 2 ธันวาคม
2559 ณ อาคารชาเลนเจอร เมืองทอง
ธานี
นายยงยุ ท ธ มลิ ท อง ผู ช ว ย
กรรมการผู จั ด การใหญ สํ า นั ก การ
พั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และสื่ อ สารกลุ ม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด

(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผยกับ
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดเปด
รับสมัครคัดเลือกบริษทั ทีไ่ ดดาํ เนินงาน
สนับสนุนงานดานคนพิการ เพือ่ เขารับ
รางวัลองคกรสนับสนุนงานดานคนพิการ
ดีเดน ป 2559 นั้น เอสเอสไอมีการสง
เขารับการพิจารณารางวัลนี้ดวย โดย
ได ส ง เอกสารแสดงการดํ า เนิ น งาน
สงเสริมงานดานคนพิการ ไมวา จะเปน
การจางงาน ดานสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวก กิจกรรมเพื่อมุงยกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนตน
ผลปรากฏวาเอสเอสไอไดรบั รางวัล
องคกรสนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน
ป 2559 เปนหนึ่งในสิบสองบริษัทที่
ไดรับคัดเลือก
อานตอ น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
วิ่งฅนเหล็ก

ของบริษัทเหล็กชั้นนำ�ของประเทศไทยที่ได้จัด
กิ จ กรรมฅนเหล็ ก มิ นิ ม าราธอน และจะมุ่ ง มั่ น
ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเช่นนี้
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง” นายวินกล่าว
		Mr. Sam McMahon รองประธานฝ่าย
การเงิน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
จำ�กัด (NS Blue Scope) กล่าวกับผู้สื่อข่าว “ข่าว
ฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ เพราะนอกจากจะได้
เห็นความร่วมมือของบริษัทเหล็กในประเทศไทย
แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ไทยอีกด้วย ผมอยู่เมืองไทยมา 5 ปีแล้ว เมืองไทย
เป็นประเทศที่สวยงาม และน่าอยู่ ผมตั้งใจจะทำ�
กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและเป็นประโยชน์กับคน

ไทยเช่นนี้อีกในปีต่อๆ ไปอย่างแน่นอนครับ”
		Mr. Toshiya Iwano กรรมการบริษทั เจเอฟอี
สตีล กัลวาไนซิง่ (ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) กล่าว
กับผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ผมเพิง่
มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอน
เป็นปีแรก ได้เห็นผู้คนเข้าร่วมการแข่งขันเป็น
จำ�นวนมาก รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการให้ความ
ช่วยเหลือองค์กร มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส นับเป็น
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีเป็น
อย่างยิ่ง และผมยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆ
เช่นนี้ต่อไปในอนาคต”
		 สำ�หรับผลการแข่งขัน ผูช้ นะเลิศการแข่งขัน
ประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 ได้แก่ เด็กชายอรรถ
พันธ์ ปิ่นแก้ว ด้วยเวลา 18.45 นาที ประเภทชาย

อายุระหว่าง 16-39 ได้แก่ Mr. Wale Yohanis Algaw
จากประเทศเอธิโอเปีย ด้วยเวลา 14 นาที ประเภท
ชายอายุระหว่าง 40-49 ได้แก่ นายสราวุธ งามศรี
สังกัดชมรมเพื่อนสวนลุม ด้วยเวลา 17.58 นาที
ประเภทชายอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป ได้แก่ Mr.
Soeren Oestergaard จากประเทศเดนมาร์ก ด้วย
เวลา 17.50 นาที ส่วนประเภทหญิง อายุไม่เกิน 15
ได้แก่ เด็กหญิงพิกลุ ทองลือ สังกัดชมรม Jog&Joy
ด้วยเวลา 21.53 นาที ประเภทหญิง อายุระหว่าง
16-39 ได้แก่ Ms. Yehualeye BeLetew Mitiku จาก
ประเทศเอธิโอเปีย ด้วยเวลา 18.40 นาที และ
ประเภทหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางสาว
ช่อทิพย์ กันอ่วม สังกัดชมรมดอกบัวคู่ ด้วยเวลา
21.59 นาที
		 ส่ ว นผลการแข่ ง ขั น ของพนั ก งานบริ ษั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขันประเภทชาย อายุไม่เกิน 39 ปี ได้แก่
นายพงศธร ตัง้ ฤกษ์วราสกุล ด้วยเวลา 25.08 นาที
ผูช้ นะเลิศการแข่งขันประเภทชายอายุ 40 ปีขนึ้ ไป
ได้แก่นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ด้วยเวลา 25.01
นาที ส่วนประเภทหญิงอายุไม่เกิน 39 ปี ได้แก่
นางสาวอัญญาพร วรโชติศาศวัต ด้วยเวลา 32.37
นาที อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ นางสาวนวฉัตร เรือง
นภาพร ด้วยเวลา 29.20 นาที
		 ทัง้ นีก้ จิ กรรมการแข่งขันเดิน-วิง่ การกุศล ฅน
เหล็กมินิมาราธอน หรือ Thailand Iron Man Mini
Marathon ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งปี 2551 ด้วย
การริเริ่มของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) (SSI) เพื่อนำ�เงินรายได้จากการจัดการ
แข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมสนับสนุนองค์กร
และมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย

มีพนักงานผู้พิการเข้ามาทำ�งานกับบริษัท 2 คน
ส่วนที่เหลือ 9 อัตราบริษัท ได้ส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามกฎหมายเป็นประจำ�ต่อเนื่องทุกปี พร้อมกับ
จัดสวัสดิการให้มีความทัดเทียมเท่ากับคนปกติ
และยังได้จัดให้มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกภายใน
โรงงานที่จำ�เป็นไว้ให้ไม่ว่า ห้องนํ้า ทางลาดต่าง
ระดับ ลิฟต์ ที่จอดรถ เป็นต้น
		 นอกจากการส่ ง เสริ ม ด้ า นการจ้ า งงาน
ภายในองค์กรแล้ว เอสเอสไอยังได้มีการดำ�เนิน
งานกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย ทั้ง
ด้านจัดการฝึกทักษะประกอบอาชีพให้กบั ผูพ้ กิ าร
กิจกรรมอาสาที่ช่วยเหลือผู้พิการ การบริจาคเพื่อ

ช่วยเหลือสนับสนุนการดำ�เนินงานสำ�หรับผูพ้ กิ าร
เป็นต้น ซึง่ การดำ�เนินงานสนับสนุนด้านคนพิการ
เอสเอสไอได้ดำ�เนินงานมาเป็นระยะเวลา 11ปี
ต่อเนื่อง
		 เกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรสนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559 จะต้องมีการ
ดำ�เนินงานด้านคนพิการ อาทิ 1. มีการจ้างงาน
คนพิ ก ารมากกว่ า หรื อ ตามจำ � นวนที่ ก ฎหมาย
กำ�หนด (มาตรา 33) โดยการจ้างงานนั้นจะต้อง
เป็นการจ้างงานในตำ�แหน่งหน้าที่เหมาะสมตาม
ความสามารถของคนพิการนัน้ และการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ลูกจ้างคนพิการมีความก้าวหน้าตาม
สายงาน 2. มีการจัดสถานที่จำ�หน่ายสินค้าหรือ
บริ ก าร มี ก ารจ้ า งเหมาช่ ว งงานหรื อ จ้ า งเหมา

บริการโดยวิธีกรณีพิเศษ หรือมีการจัดสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้สัมปทาน (มาตรา
35) 3. มีการจัดอุปกรณ์ สิ่งอำ�นวยความสะดวก
หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือ
บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่นๆ ให้คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (มาตรา
37) 4. การส่งเสริมหรือจัดการศึกษาสายสามัญ
หรือสายวิชาชีพให้แก่คนพิการ 5. การผลิตสินค้า
หรือบริการเพื่อช่วยสร้างเสริมความสามารถหรือ
ความสะดวกของคนพิการในการดำ�รงชีวติ ประจำ�
วัน หรือการประกอบอาชีพ 6. กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ต่อจากหน้า 1

ส่วนการแข่งขันเดิน-วิง่ การกุศลมีผรู้ ว่ มงานคับคัง่
ถึง 1,200 คน ทัง้ ชาวไทยและต่างชาติจากประเทศ
ต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย เคนยา และญี่ปุ่น โดย
การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้แบ่งเป็น 2
ประเภท ได้แก่การแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
5 กม. (2 รอบ สวนลุมพินี) แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
ประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปี
ขึ้นไป และประเภทหญิง อายุไม่เกิน 15 / 16-39 /
40 ปีขนึ้ ไป และการแข่งขันเดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพ 2.5
กม. (1 รอบ สวนลุมฯ) ซึ่งไม่มีการแข่งขัน และไม่
แบ่งกลุ่มอายุ โดยการแข่งขันทั้ง 2 ประเภทปล่อย
ตัวเวลา 06.00 น.
		นายวิน วิรยิ ประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI) เปิดเผย
กับผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “ฅนเหล็ก
มินมิ าราธอน หรือ Thailand Iron Man Mini Marathon
2016 ในปีนี้ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างยิ่ง เรา
สามารถรวบรวมรายได้ได้ถึง 2 ล้านบาท (ณ วันที่
25 พ.ย. 2559) ซึ่งจากการจัดกิจกรรมรวมปีนี้เป็น
ปีที่ 9 สามารถรวมรวมรายได้กว่า 20 ล้านบาท
นำ�ไปมอบสนับสนุนองค์กรทีด่ แู ลผูด้ อ้ ยโอกาสได้
มากมาย ผมรูส้ กึ ดีใจเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เห็นผูบ้ ริหาร
พนักงาน คูค่ า้ ลูกค้า ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสนับสนุน
กิจกรรมการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือองค์กร
เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย”
		“นอกจากนีใ้ นฐานะตัวแทนขององค์กรร่วมจัด
ผมขอขอบคุณทุกคนทีท่ �ำ ให้กจิ กรรมในครัง้ นีป้ ระสบ
ความสำ�เร็จ และรู้สึกยินที่ได้เห็นความร่วมมือ

หนุนงานคนพิการ

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2559
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โดยจะเข้ารับมอบรางวัลในวันที่ 2 ธ.ค. 2559 ณ
อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
		 นายยงยุทธ กล่าวว่า ถึงแม้อุตสาหกรรม
เหล็กจะมีข้อจำ�กัดในการรับผู้พิการเข้าปฏิบัติ
งานแต่บริษัทมีความพยายามในการรับผู้พิการ
เข้าร่วมทำ�งานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปิด
กั้นโอกาส ซึ่งคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณสมบัติ และมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงาน
ในตำ�แหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน

เวสท์โคสท์

X ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเอสเอสไอร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 5/5 ม.1 ซ.บึงผักหนาม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีผู้ที่อาศัยทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย คุณตา
คุณยาย และเด็กเล็กอีก 4 คน ชมรมทูบนี มั เบอร์วนั เอสเอสไอจึงได้รว่ มใจเพือ่ นพนักงานให้การช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบเหตุ ด้วยการมอบสิ่งของอาทิ ที่นอน ผ้าห่ม และเครื่องใช้ที่
จำ�เป็น เป็นต้น ทัง้ นีช้ มรมทีบนี มั เบอร์วนั เอสเอสไอยังได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับการช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง

SSI p.2.indd 1

ต่อจากหน้า 1

ติดตั้งระบบท่อ และดำ�เนินการติดตั้งเครื่องจักร
สำ�หรับเพิ่มกำ�ลังการผลิต
		 และบริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอเซีย จำ�กัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสีนํ้ามัน
ชักเงาและสารเคลือบ มูลค่า 9 ล้านบาท โดย
รับดำ�เนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผลิตถังบรรจุ
สารเคมี ระบบท่อ และดำ�เนินการติดตั้งทั้งระบบ
สำ�หรับปรับปรุงและยกเลิกการใช้ชดุ ถังบรรจุสาร
เคมีใต้ดินเดิมที่ใช้งานมา กว่า 20 ปี
		 ความสำ�เร็จครัง้ นีเ้ กิดจากความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ในการให้บริการงานวิศวกรรม ความไว้วางใจที่มี
ให้ต่อ WCE ทำ�ให้ สามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลายประเภท และ
ขยายสู่กลุ่มลูกค้าภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

		 ทั้งนี้บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ยังคงมุ่งเดินหน้าในการให้บริการด้วยคุณภาพ
รวดเร็ว ประหยัด ตอบสนองความพึงพอใจแก่
ลูกค้าสูงสุด ด้วยจริยธรรมที่มุ่งมั่น และความ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ และไม่หยุดยั้งในการ
พัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนทักษะ ศักยภาพให้รดุ หน้ายิง่ ๆ
ขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		ทัง้ นีห้ ากผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมรายใด
ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารงานด้ า นวิ ศ วกรรมสำ � หรั บ
อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น งานเครื่องกล ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ โยธา งานบริการแรงงานและงาน
บริหารโครงการในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
ความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะทาง โดยเน้นการผลิต
การติดตัง้ และการซ่อมบำ�รุงเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ทีม่ คี วามหลากหลายทางเทคโนโลยี สามารถ
ติดต่อบริษทั ได้โดยตรงหรือสอบถามเพิม่ เติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 032 548 450
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ภายใตแนวคิด SVL logistics Innovation เพียร พัฒนา พอดี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผานมา
บริ ษั ท สหวิ ริ ย าโลจิ ส ติ ก ส จํ า กั ด
[SVL] รวมดวยคณะผูบริหารและ
พนักงาน จัดประชุมแผนธุรกิจ 2017
: SVL Logistics Innovation เพียร
พัฒนา พอดี งานประชุมนําเสนอ
วิสัยทัศน แผนการดําเนินธุรกิจใน
ป 2017 โดยนอมนําสวนหนึ่งของ
พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มา
ปฏิบตั เิ พือ่ กาวสูก ารเปนองคกรทีข่ บั
เคลื่อนธุรกิจผานนวัตกรรม ความ
คิดสรางสรรคสูการเปนผูใหบริการ
ด า นโลจิ ส ติ ก ส ที่ ต อบโจทย ลู ก ค า
อยางเหมาะสม ณ หองไปรษณียฤ ดี
สราญ ชั้น 3 อาคารไปรษณียกลาง
บางรัก กรุงเทพฯ
สํ า หรั บ ป 2017 นั้ น SVL
ได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความว า เป น ป แ ห ง
Innovation หรือการขับเคลือ่ นใหเกิด
: อานตอหนา 2
นวัตกรรม

ประมวลภาพ

ศูนยฯ สิ่งแวดลอม
รวมกับ
TCRSS

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ตามที่ชุมชนขอมา

กาวสูป ท ่ี 10 กับกิจกรรมสํารวจระบบนิเวศ อ.บางสะพาน
โดยศูนยฯ สิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา และทีมผูเชี่ยวชาญ
เมื่ อ ช ว งเดื อ นกั น ยายน
และพฤศจิกายนทีผ่ า นมา
คณะกรรมการนโยบาย
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดลอม จาก 10
บริ ษั ท ในเครื อ สหวิ ริ ย า
มอบหมายให ที ม ศู น ย
บริหารจัดการและสงเสริม
สิ่งแวดลอมเครือสหวิริยา
พรอมดวยทีมผูเชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร ลงพื้ น ที่ สํ า รวจ
ระบบนิเวศ รอบๆ พื้นที่
โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
ในเครือสหวิริยา ประจําป
2559 ซึ่ ง งานด า นนิ เ วศ
และการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม
เปนอีกหนึ่งภารกิจหลักที่
ทีมศูนยฯ สิ่งแวดลอม ได
ดําเนินการ

น.4

: อานตอหนา 2

แผนงาน “การเพิ่มมูลคาใหสินทรัพย” ของสหแลนดพร็อพเพอตี้ โฮลดิ้งส
ผานการนําเสนอแผนธุรกิจ ป 2017

:อานตอหนา 2
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บริษัท สหแลนดพร็อพเพอตี้
โฮลดิ้ ง ส จํ า กั ด กลุ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย เครือสหวิริยา
จัดประชุม SV Property Group
Business Plan 2017 งานประชุม
เพื่อนําเสนอแผนธุรกิจ โดยมี
กลยุทธในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ตางๆ ของกลุมอสังหาริมทรัพย
ณ หองประชุม Spicy อาคาร SV
City ถนนพระราม 3
ในช ว งปลายป ข องทุ ก ๆ
ป จ ะเป น ช ว งระดมสมองเพื่ อ
นํ า เสนอแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ตางๆ
: อานตอหนา 2

11/30/2559 BE 00:01

2 : ข่าวฅนเหล็ก เครือสหวิริยา
ต่อจากหน้า 1

ด้านต่างๆ ในองค์กร โดยมีผลงานการคิดค้นนวัตกรรม
ของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท และกลุ่มบริษัท
		 นำ � โดยนายสุ ร เดช มุ ข ยางกู ร ประธาน
กรรมการบริหาร บจก.สหวิริยาโลจิสติกส์ ได้มอบ
หมายแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรและวิสัยทัศน์
การดำ�เนินงาน ของกลุ่มธุรกิจขนส่ง โดยได้กล่าวถึง
โครงสร้างกลุม่ SVL ทีม่ กี ารจัดโครงสร้าง และเพิม่ กลุม่
ธุรกิจใหม่ รวมถึงเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของ SVL
ทั้งหมด ซึ่งมีทีมงานทั้งจากสำ�นักงานกรุงเทพฯ และ
สำ�นักงาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มาร่วมนำ�เสนอ
กลยุทธ์การดำ�เนินงานของแต่ละกลุ่มงาน อาทิ จาก
ทีมงาน บจก.ท่าเรือประจวบ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต
บจก.เรือลำ�เลียงบางปะกง และฝ่ายงานต่างๆ เช่น
ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบัญชีการเงิน และฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ เป็นต้น โดยแต่ละฝ่ายฯ ต่างก็นำ�เสนอกลยุทธ์
การดำ�เนินงานที่สะท้อนถึงไอเดียและความสามารถ
ของทีมฯ อาทิ การเพิม่ ยอดขาย การติดตามค่าบริการ
จากลูกค้าด้วยระบบทีท่ นั สมัย การประหยัดทรัพยากร
ภายในองค์กร เพือ่ ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย เป็นต้น ทัง้ หมด
ก็เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นให้ SVL เติบโต และเดินหน้าไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน สามารถขึ้นเป็นบริษัท
แถวหน้าในด้านโลจิสติกส์ทลี่ กู ค้าเลือกใช้บริการ และ
พร้อมแข่งขันในธุรกิจนี้ได้
		 นอกเหนือจากการนำ�เสนอความสามารถในการ
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ขับเคลือ่ นแผนธุรกิจของทีมงานต่างๆ แล้ว ภายในงาน
ยังจัดให้มบี รรยายพิเศษ เรือ่ งนวัตกรรม จากวิทยากร
มากความสามารถ - คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร เจ้าของ
ผลงานหนังสือ 8 บรรทัดครึ่ง ที่มานำ�เสนอเรื่องราว
ของโลกธุรกิจ รวมทั้งนวัตกรรมทางธุรกิจ พร้อมด้วย
คุณรัฐภูมิ วุฒจิ �ำ นงค์ คนไทยหนึง่ เดียวในทีมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple มาร่วมเสริมทักษะองค์ความรู้
เรือ่ ง Innovation ให้กบั พนักงาน รวมถึงแนะนำ�แนวทาง
แห่งการค้นหานวัตกรรม เสริมทัพเพิม่ เติมด้วยความรู้
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากคุณนนุสรณ์ พจน์พิพัฒน์ ผู้ชำ�นาญการด้านคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ

ซึ่ง Innovation หรือนวัตกรรม และระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์จะเป็นหนึ่งในกุญแจสำ�คัญในการขับ
เคลื่อนองค์กรสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
		 ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการมอบรางวั ล พนั ก งานเพี ย ร

พัฒนา พอดี Innovation จำ�นวน 10 รางวัล เพื่อเป็น
กำ�ลังใจให้กับพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความ
รับผิดชอบ และมุ่งมั่นพัฒนาในการทำ�งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมสำ�รวจระบบนิเวศ การเพิม่ มูลค่าให้สนิ ทรัพย์
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และติดตามตรวจสอบมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยร่วมมือกับ
คณะอาจารย์ผู้ชำ�นาญการจากภาควิชา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพืน้
ที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของพื้นที่ สำ�รวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทำ�การศึกษาสัตว์ป่าที่
อาศัยและดำ�รงชีวติ ตามธรรมชาติใน 4 ชัน้ คือ ชัน้ สัตว์
สะเทินบกสะเทินนํ้า
ชั้ น สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน
ชั้ น นก และชั้ น สั ต ว์
เลี้ยงลูกด้วยนม
		 ซึ่ ง การสำ � รวจ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบ
นิเวศนี้ ได้ดำ�เนินการ
ตรวจสอบมาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจำ �
และปีนีน้ บั เป็นปีที่ 10
โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากผู้เชี่ยวชาญด้าน
อนุกรมวิธานด้านนก
และสัตว์ปา่ นำ�โดย รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลาหะจินดา ดร.วุฒิ
ทักษิณธรรม พร้อมด้วยคณะทำ�งาน ซึง่ ในครัง้ นีค้ ณะฯ
ได้ลงพืน้ ทีท่ �ำ การสำ�รวจเป็นเวลา 3 วัน ทัง้ ในช่วงกลางวัน
และกลางคืน โดยทำ�การสำ�รวจบนพื้นที่ 5 แห่ง ได้แก่
บริเวณทุ่งดอนสำ�ราญ ทุ่งลานควาย ทุ่งนกกระเรียน
ป่าชายเลนริมฝั่งคลองแม่รำ�พึง และป่าดิบชื้นของ
วนอุทยานป่ากลางอ่าว จากการสำ�รวจ พบจำ�นวน
สัตว์ทั้งหมด 99 ชนิด โดยแบ่งเป็นชั้นสัตว์สะเทินบก
สะเทินนํา้ 13 ชนิด เช่น เขียดจิกเขียว อึง่ ข้างดำ� ปาด
หัวใหญ่ อึง่ ลายแต้ม เป็นต้น ชัน้ สัตว์เลือ้ ยคลาน 16 ชนิด
เช่น แย้ใต้ ตะกวด งูเหลือม จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง
งูหมอก เป็นต้น ชั้นนก 65 ชนิด เช่น นกกระสาแดง นก

ประมวลภาพ

ปากห่าง นกกระแตหัวเทา นกเอี้ยงควาย นกกระจ้อย
ป่าโกงกาง เป็นต้น และชัน้ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 5 ชนิด
เช่น กระแตใต้ หนูพกุ ใหญ่ หนูทอ้ งขาว กระรอกปลาย
หางดำ� พังพอนเล็ก ตามลำ�ดับ โดยเมือ่ เทียบกับข้อมูล
ล่าสุดในปี 2558 พบว่าในปี 2559 นี้ มีสัตว์เพิ่มขึ้นและ
มีความหลากหลายชนิดมากกว่าปีก่อนๆ ที่สำ�คัญ
กิจกรรมการสำ�รวจระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ได้ รั บ
ความร่ ว มมื อ เป็ น
อย่ า งดี จ ากชุ ม ชน
หน่วยงานภาครัฐ ที่
ร่วมเป็นเครือข่ายใน
การดูแลสิ่งแวดล้อม
อ.บางสะพาน
โดยผลจากการ
สำ�รวจ ทีม่ กี ารพบสัตว์
ทีเ่ ป็นดัชนีชี้วัด ทั้งนก
สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ
สามารถเป็ น เครื่ อ ง
ยื น ยั น ได้ ว่ า ภาค
อุตสาหกรรมดำ�เนินงานแบบมีธรรมาภิบาล เพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อมโรงงาน ไม่ปล่อยของเสียต่างๆ รวมถึง
ร่วมด้วยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผ่านกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายๆ กิจกรรม ทำ�ให้ดัชนีชี้วัดที่
เป็นสิง่ มีชวี ติ สามารถดำ�รงอยูใ่ นพืน้ ทีร่ อบๆ โรงงานได้
		 ทีมศูนย์ฯ สิง่ แวดล้อม เครือสหวิรยิ า มุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ดำ�เนินกิจกรรมดูแลส่งเสริม อนุรกั ษ์ และตรวจสอบงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม ในพืน้ ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมรายงานผลให้ชมุ ชนและหน่วยงาน
ภาครัฐรับทราบ เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามเข้าใจและตระหนัก
ในการร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อ.บางสะพาน ไปด้วยกัน
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โดยบริษทั สหแลนด์พร็อพเพอตี้
โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด กลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เครือสหวิริยา ได้จัด
ประชุ ม SV Property Group
Business Plan 2017 เพือ่ ร่วมกัน
นำ�เสนอแผนการดำ�เนินงาน
ของแต่ละธุรกิจภายในกลุ่มฯ
อาทิ การเพิ่ ม ยอดขาย การ
ลดต้นทุนการดำ�เนินงาน การ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อมาช่วยให้ธุรกิจสำ�เร็จอย่าง
ก้าวกระโดด ฯลฯ ที่สำ�คัญคือ แผนงานต่างๆ เพื่อ
รองรับและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ
เพราะบริ ษั ท ฯ เป็ น ธุ ร กิ จ ในการพั ฒ นาที่ ดิ น
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์
สำ�คัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาประเทศไทย
อาทิ พืน้ ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พืน้ ทีบ่ ริเวณ
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ชุมพร เป็นต้น
		 โดยในการประชุมนำ�เสนอแผนงานครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายสุรเดช มุขยางกูร ประธาน
กรรมการบริ หาร เป็ นประธานเปิ ด งานและได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมแผน
ธุ ร กิ จ ในครั้ ง นี้ โดยเน้ น เรื่ อ งการทำ � ธุ ร กิ จ ผ่ า น
กลยุทธ์ตา่ งๆ ซึง่ ประกอบไปด้วยการนำ�นวัตกรรม
- เทคโนโลยี ความคิดทีส่ ร้างสรรค์ มาเป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลือ่ นธุรกิจให้สอดคล้องกับสินค้าและ
บริการของกลุ่มฯ และที่สำ�คัญคือการตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า และนางวารุณี วุฒิศักดิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ พูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้าง
ธุรกิจ และธุรกิจใหม่ในกลุ่ม
		 ปัจจุบนั บริษทั สหแลนด์พร็อพเพอตี้ โฮลดิง้
จำ�กัด ดูแลและบริหารสินทรัพย์ประเภทพัฒนา

ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ TCRSS

ที่ดิน และอาคารสำ�นักงานให้เช่า (อาคารประภาวิทย์
ถ.สุรศักดิ,์ อาคาร SV City ถ.พระราม 3) ธุรกิจสวนเกษตร
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ภายใต้ บจก.สวนทรายงาม ธุรกิจบริการ
วิศวกรรม ธุรกิจบริการทีมงานรักษาความปลอดภัย
		 โดยในรายละเอียดของแผนแต่ละธุรกิจ อยู่
ภายใต้แนวทาง “การเพิม่ มูลค่าให้สนิ ทรัพย์” ทัง้ ทีด่ นิ
อาคารสำ�นักงานให้เช่า การทำ�ธุรกิจการเกษตร และ
อืน่ ๆ อาทิ การปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในอาคาร SV City เพือ่
รองรับการเพิ่มจำ�นวนลูกค้ารายใหม่ๆ ที่สนใจมาเช่า
พืน้ ทีภ่ ายในอาคาร การก้าวไปสูธ่ รุ กิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจ
ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า นำ�ไปสู่การเพิ่มยอดขาย เป็นต้น รวม
ถึงธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มที่จะเกิดขึ้น
		 ซึง่ แผนงานทัง้ หมดของแต่ละบริษทั ในกลุม่ ฯ มี
การวางแผนการดำ�เนินงานที่ชัดเจน สามารถวัดผล
โดยคาดการณ์ เ ป็ น ตั ว เลขได้ จ ริ ง ทั้ ง หมดคื อ แผน
ในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องไปกับการพัฒนา
บุคลากร โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับการ
เรียนรู้และนวัตกรรมด้านต่างๆ ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ต่อยอดให้แนวคิดต่างๆ เกิดความโดดเด่น
และสามารถนำ�ไปปฎิบัติได้จริง

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามที่ชุมชนขอมา

ชุมชนขอมา ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม และบมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จัดให้ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนํ้าไปตรวจสอบ

ทีมศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา
ภายใต้ บจก.บางสะพานสั ม พั น ธ์ พร้ อ มด้ ว ยส่ ว นงานความ
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย หรือ TCRSS
ลงพื้นที่ หมู่ 3 บ้านอ่าวยาง ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
เพื่ อ ช่ ว ยกั น ตรวจสอบและเก็ บ ตั ว อย่ า งนํ้ า ในคลองแม่ รำ�พึ ง
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ เพื่อตรวจวัดคุณภาพนํ้าความเป็น
กรด - เบส (pH) ในเบื้องต้น ตามที่ชุมชนร้องขอ และมีการนำ�
ไปวิเคราะห์ผลผ่านห้อง Lab ของ TCRSS (ขึ้นทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม) เป็นการร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าในคลองแม่รำ�พึง และเดินหน้ารักษาคุณภาพนํ้าที่ดีไปด้วยกัน
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