สุขสันตประกา ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสปใหม 2560
ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
อํานวยอวยพรใหพนักงานทุกทาน ประชาชนบางสะพานและครอบครัว
มีความสุขในทุกๆ ดานตลอดทั้งป สําหรับผูที่มีแผนไปทองเที่ยว
หรือกลับบานในชวงวันหยุดเทศกาล
ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ ตั้งตนอยูในความไมประมาท
และปลอดภัยกลับมาพรอมกันทุกคน

มุงเปน“โรงงานผลิตนวัตกรรม” SSIจัดประกวดผลงานคุณภาพ
เอสเอสไอส ง เสริ ม แนวคิ ด ผลิ ต
นวั ต กรรมจั ด กิ จ กรรม “SSI QCC
Contest 2016” เปดเวทีใหพนักงาน
นํ า เสนอผลงานปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการทํางาน (Quality Control
Circle หรือ QCC) เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ของกระบวนการและผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพอยางตอเนือ่ ง เผยปนมี้ ผี เู ขา
รวมกิจกรรมถึง 21 กลุม จํานวน 149 คน
ผลงานชนะเลิศ ไดแกผลงาน “การปรับ
ปรุงงานซอม Roll Sleeve F1-F3 of
Spindle FM” อันดับสองไดแกผลงาน
“New System for Regeneration Cation
Tank for Demin Water” และอันดับสาม

ผลงาน “ปรับปรุงชุดขาคีบแผนเหล็ก
รถสแลป Carrier” และ “การปรับปรุง
Power Track Load Car”
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ไดจัดกิจกรรม อานตอ น.4

ปที่ 8 ฉบับที่ 147 ประจําวันที่ 1 มกราคม 2560

ใสใจสิง่ แวดลอม-ความปลอดภัย
กลุม SSIจัดงานแสดงบางสะพาน

สีบ่ ริษทั ในกลุม เอสเอสไอ “SSI TCRSS
PPC WCE” ใสใจดานสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย และพลังงาน ไดรว ม
จั ด แสดงผลงานนิ ท รรศการด า น
สิง่ แวดลอมของโรงงาน ภายในงาน
“เครือสหวิรยิ ารวมใจดูแลสิง่ แวดลอม
ความปลอดภัย และพลังงาน” ขึน้ เพือ่
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของบริษัทในกลุม
เอสเอสไอ และเครือสหวิริยา ดาน
การอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย โดยมีพนักงานและ
ประชาชนบางสะพานสนใจเขารวม
งานกวา 400 คน ณ อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่
21 ธ.ค. ที่ผานมา อานตอ น.2

ผักไฮโดรโปนิกส
เอสเอสไอ
ในสถานศึกษา
กาวอยางยั่งยืน
สู ปที่ 5

X

อานตอ น.3
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สี่บริษัทในกลุมเอสเอสไอ ประกอบดวย บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ SSI บริษัท
เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TCRSS บริษทั
ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ PPC บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริง่ จํากัด หรือ WCE รวมกับบริษทั ในเครือสหวิรยิ า
จัดนิทรรศการสรุปผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
1 ป ดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และพลังงาน
ในงาน “เครือสหวิริยารวมใจดูแลสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัย และพลังงาน บางสะพาน” ซึ่งจัดโดยศูนย
บริหารจัดการและสงเสริมสิ่งแวดลอม เครือสหวิริยา

ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบดวยแผนฟน ฟูกจิ การเอสเอสไอ
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายวิน
วิริยประไพกิจ ประธานเจาหนาที่
บริหารกลุม และ กรรมการผูจ ดั การ
ใหญ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จํากัด (มหาชน) ไดแจงตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบดวยแผนฟน ฟู
กิจการและสรุปสาระสําคัญของ
แผนฟน ฟูกจิ การ วาตามที่ บริษทั
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด

(มหาชน) ไดยน่ื คํารองขอฟน ฟูกจิ การ
ตอศาลลมละลายกลาง (“ศาล”) และ
ศาลไดมคี าํ สัง่ ใหฟน ฟูกจิ การโดย
แตงตัง้ บริษทั ฯ เปนผูท าํ แผนฟน ฟู
กิจการ (“ผูท าํ แผน”) อานตอ น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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		ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มเอส
เอสไอ ซึง่ ประกอบไปด้วย บริษทั สหวิรยิ าสตีลอิน
ดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS บริษัท
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด หรือ PPC บริษทั เวสท์โคสท์
เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด หรือ WCE ร่วมกับบริษัทใน
เครือสหวิริยา ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย
จำ�กัด หรือ TCS บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
LINE บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
BSBM บริ ษั ท บี เอส เมทั ล จำ � กั ด BSM จั ด
นิ ท รรศการสรุ ป ผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท
ที่ผ่านมาในรอบระยะเวลา 1 ปี ในงาน “เครือ
สหวิริยาร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และพลังงาน บางสะพาน” ซึ่งจัดโดยศูนย์บริหาร
จัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา
และบริษัทในเครือสหวิริยา เนื่องในโอกาสวัน
สิ่งแวดล้อมไทยวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี โดย
มีวัตุประสงค์เพื่อตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของ
บริษทั ในเครือสหวิรยิ า ทีต่ ระหนักและใส่ใจในการ
บริหารจัดการดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็น
การตอกยํ้าให้ชุมชนในอำ�เภอบางสะพานมั่นใจ
ในคุณภาพสิง่ แวดลล้อมทีด่ ี นอกจากนีย้ งั เป็นการ
สื่อสารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุม อำ�เภอ
บางสะพาน โดยได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์
ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพานเป็นประธานเปิด
งาน โดยมีประชาชนบางสะพานเข้าร่วม 400 คน
		 ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมหลั ก ภายในงานประกอบ
ไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านสิ่ง
แวดล้อม ความปลอดภัยและการจัดการด้าน
พลังงานของบริษัทต่างๆ ในเครือสหวิริยา พร้อม

ประจำ�วันที่ 1 มกราคม 2560
แจกของที่ระลึกสำ�หรับผู้เข้าเยี่ยมชม เวทีสาน
เสวนา “แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย และพลังงานแบบมีสว่ นร่วม” โดย
อาจารย์ประสาร แย้มประดิษฐ์ และตัวแทนแต่ละ
บริษัทในเครือสหวิริยาตอบข้อซักถาม
		 นอกจากนีย้ งั มีการขับร้องเพลงของพ่อ จาก
คุณพัชรมณฑ์ ฉายแก้ว การแสดงประกอบเพลง
“ต้นไม้ของพ่อ” จาก นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขาม
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ อีกด้วย การ
ออกร้านจำ�หน่ายผักปลอดสารพิษของโรงเรียน
บ้านท่าขามซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากเอสเอสไออีกด้วย
		นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า
“กลุ่มเอสเอสไอและเครือสหวิริยาได้เล็งเห็นถึง

ความสำ�คัญในด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย
และพลังงาน พร้อมกับการดำ�เนินธุรกิจให้สามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันนี้จึงถือ
เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ จ ะได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ผลการ
ดำ�เนินงานของเอสเอสไอและบริษัทในกลุ่มให้
ประชาชนได้รับทราบทางตรงครบถ้วนถูกต้อง
		 การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน
และความปลอดภัยเราได้ดำ�เนินงานในเรื่องนี้
อย่างจริงจังและเข้มงวดมาก เพื่อไม่ให้เกิดผล
กระทบกั บ ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ก ฎ
ระเบียบ มาตรการด้านความปลอดภัยรองรับ

อย่างเข้มงวดในการดำ�เนินงาน พร้อมกันนีบ้ ริษทั
ยังได้มโี ครงการต่างๆ เพือ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อมและ
ชุมชนอีกด้วย
		นายศั ก ริ น ทร์ ทุ ม เสน นายอำ � เภอ
บางสะพาน กล่าวว่า ผมมีความยินดีและรู้สึก
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการ “เครือสหวิรยิ าร่วมใจดูแล สิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัย และพลังงาน” ในวันนี้ ทราบ
ดีแล้วว่ากลุ่มบริษัทในเครือสหวิริยามีการดำ�เนิน
งานด้านอุตสาหกรรมเหล็ก อยู่ในพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพาน และด้วยบทบาทในเรื่องของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่บริษัทต้องควบคุม

แผนฟื้นฟูกิจการ

X

ท่าเรือประจวบให้การต้อนรับตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนที่ 14 ศึกษาดูงาน

นายชนยุธ นิลพานิช ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารท่าเรือ
บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์
ศรีสุวรรณ์ ผู้กำ�กับตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 14 พร้อมคณะ
จำ�นวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่
การทำ � งานท่ า เที ย บเรื อ ประจวบพร้ อ มกั บ บรรยายสรุ ป
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำ�เนินงาน
ต่างๆ ภายในเขตท่าเทียบเรือ ณ อำ�เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

X

กลุม่ จิตอาสาท่าเรือ
ประจวบ ร่ ว มฟื้ น ฟู
บางสะพานหลังนาํ้ ลด

พนักงานจิตอาสา “ท่าเรือ
ประจวบ” จำ�นวน 20 คน ได้นำ�
รถนํ้ า บริ ษั ท ท่ า เรื อ ประจวบ
จำ � กั ด ช่ ว ยทำ � ความสะอาด
บริเวณชุมชน อาทิ ซอยรัตนโกสินทร์ (ตลาดล่าง) ชุมชนหอ
นาฬิกา ซอยถนนโรงนํา้ แข็งโตโต้
ซอยธนาคารกสิ ก รไทย ร้ า น
จิ๊กโก๋เป้ และถนนริมทางรถไฟ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนํา้ ท่วมขัง
เพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนอำ�เภอบางสะพาน
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คุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา ผม
จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
ชุมชนและบริษัทในเครือสหวิริยา
		 “การจัดกิจกรรมนิทรรศการสิ่งแวดล้อมนี้
จึงเป็นการดีทที่ �ำ ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงงานในเครือสหวิริยา
ได้อย่างดี ซึ่งผมหวังว่าทุกท่านที่มาร่วมงานใน
วันนี้ จะได้รับประโยชน์และความรู้ความเข้าใจ
จากกิ จ กรรมในงาน และสามารถสร้ า งความ
เชื่อมั่น ความยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพานได้เป็นอย่างดี และตลอดไป” นาย
อำ�เภอบางสะพานกล่าว

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 15
กันยายน 2559 ในทีป่ ระชุมเจ้าหนี้ ได้ลงมติยอมรับ
แผนและแผนที่แก้ไขคิดเป็นร้อยละ 91.90 ของ
เจ้าหนี้ที่มีสิทธิออกเสียง พร้อมทั้งมีมติตั้งคณะ
กรรมการเจ้าหนี้ จำ�นวน 3 ราย ได้แก่ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
		 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลาย
กลางได้มคี �ำ สัง่ เห็นชอบด้วยแผนฟืน้ ฟูกจิ การและ
โดยทีแ่ ผนฟืน้ ฟูกจิ การได้ก�ำ หนดให้ บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน
(“ผู้บริหารแผน”) ซึ่งสาระสำ�คัญของแผนฟื้นฟู
กิจการตามเอกสารทีป่ รากฏบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
http://ssi.listedcompany.com/newsroom/151220
161736040021T.pdf
		 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และผลักดันให้การ
จั ด ทำ � แผนฟื้ น ฟู กิ จ การสำ � เร็ จ ได้ อ ย่ า งเหมาะ
สมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งเป็นแผนที่ให้บริษัทฯ
สามารถดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ โ ดยปกติ แ ละมี เ งิ น
ทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ และขอขอบคุณผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ติดตามความคืบหน้าของแผนฟื้นฟู
กิจการ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารแผนจะมุ่ง
มั่นในการดำ�เนินการตามแผนให้ได้ถึงผลสำ�เร็จ
ของแผนตามที่กำ�หนดไว้โดยเร็วที่สุด
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ประจําวันที่ 1 มกราคม 2560

นั บ เป น เวลา 5 ป เ ต็ ม ที่
“เอสเอสไอ” หรื อ บริ ษั ท
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จํากัด (มหาชน) ไดดําเนิน
โครงการปลูกผักไรดนิ ระบบ
ไฮโดรโปนิกส (Hydroponics
System) ขึน้ เพือ่ สงเสริมการ
ปลูกผักใหแกสถานศึกษา
และชุมชน ชวยใหนักเรียน
ไดฝกทักษะทางอาชีพ การ
ผลิ ต และการจั ด จํ า หน า ย
ลดภาระคาใชจา ยดานอาหาร
กลางวันใหกบั นักเรียน และ
โรงเรียน
โครงการเกษตรอินทรีย
แผนใหม เปนโครงการที่เอสเอสไอ ไดรเิ ริม่ มาตัง้ แต ป พ.ศ.
2555 โดยส ง เสริ ม การปลู ก
ผักไรดินระบบไฮโดรโปนิกส
(Hydroponics System) ใหแก
สถานศึ ก ษาและชุ ม ชนที่ มี
ศั ก ยภาพและมี ค วามพร อ ม
โดยเริม่ ดําเนินโครงการครัง้ แรก
ที่ โ รงเรี ย นบ า นท า ขาม หมู 4 ตํ า บล
แม รํ า พึ ง อํ า เภอบางสะพาน จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ เปนโรงเรียนนํารองแหง
แรก มีนักเรียนจํานวน 150 คน ไดรับผล
ประโยชน และโรงเรียนไดมีการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน
ป 2556 บริษทั ไดขยายโครงการไปยัง
โรงเรียนบานมรสวบ หมูที่ 3 ต.ชัยเกษม
ในรูปแบบความรวมมือกันระหวางโรงเรียน
และบริษัท ในการจัดสรางแปลงปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส เพือ่ ใหนกั เรียนไดฝก ทักษะ
ทางธุรกิจ การผลิต และการจัดจําหนาย

ในรูปแบบสหกรณของโรงเรียน มีนกั เรียน
ไดรบั ผลประโยชนจากโครงการ จํานวน 354
คน โดยผลผลิตนําเขาสูโครงการอาหาร
กลางวัน และสวนที่เหลือจําหนายใหกับ
ชุมชน สรางรายไดเสริมใหกบั นักเรียน และ
บูรณาการกิจกรรมโครงการ ใหเขากับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในป 2557 เอสเอสไอขยายโครงการฯ
ไปยังพื้นที่โรงเรียนบานหวยทรายขาว
ต.กํ า เนิ ด นพคุ ณ มี นั ก เรี ย นได รั บ ผล
ประโยชนจากโครงการ จํานวน 214 คน และ
โรงเรียนบานสวนหลวง ต.พงศประศาสน
มีนกั เรียนไดรบั ผลประโยชนจากโครงการ
จํานวน 141 คน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ทักษะธุรกิจ ดานการผลิต การบริหาร
จัดการ และดานการตลาด โดยผลผลิตทีไ่ ด
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ผักไฮโดรโปนิกสเอสเอสไอในสถานศึกษา
กาวอยางยั่งยืนสู ปที่ 5

จากโครงการ จะนําเขาสูโ ครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน และจําหนายใหผปู กครองและชุมชน
ตอไป สําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการ ก็จะมี
รายไดเสริมในระหวางเรียน
ในป 2558 บริษัทไดขยายผลโครงการไปสู
ชุมชนในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตรรอบโรงงานทีม่ คี วามพรอม
มีศักยภาพและยอมรับเงื่อนไขโครงการได โดย
ทําการสํารวจความตองการของชุมชนในพื้นที่
พรอมประชุมหารือรวมกับผูน าํ ชุมชน คณะกรรมการ
หมูบ า น และประชาชนในพืน้ ทีม่ าแลวหลายหมูบ า น
เพื่อประเมินศักยภาพที่จะทําใหโครงการประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งไดคัดเลือกชุมชนบานกรูด หมูที่ 3

ตําบลธงชัย เปนพืน้ ทีด่ าํ เนินโครงการ มีการจัดตัง้
กลุม โดยใชชอื่ วา “กลุม วิสาหกิจชุมชนบานกรูด”
มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 33 คน โดยไดมี
การคัดเลือกคณะกรรมการ มีการระดมหุน ในการ
ดําเนินโครงการ สมาชิกรวมแรงรวมใจปรับพื้นที่
กอสรางโรงเรือนเพาะปลูกรวมกับพนักงานอาสา
จากบริษทั ไดมกี ารศึกษาดูงานและฝกอบรมเรือ่ ง
การปลูกพืชเกษตรอินทรียแ ผนใหมจากผูเ ชีย่ วชาญ
และดํ า เนิ น กิ จ กรรมต อ ไป โดยใช รู ป แบบการ
บริหารจัดการผานคณะกรรมการกลุม
โดยขัน้ ตนมีผสู มัครเปนสมาชิกกลุม จํานวน
33 คน มีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุม ทีม่ าจาก
สมาชิก เพื่อบริหารโครงการ มีการระดมหุน โดย
สมาชิก 1 คน สามารถถือหุนไดไมเกิน 5 หุน ๆ ละ
200 บาท โดยปจจุบันมีหุนจํานวนทั้งสิ้น จํานวน
45 หุน รวมมูลคา 9,000 บาท โดยจะนําเงินดังกลาว

ไปบริหารจัดการโครงการตอไป
กลุม วิสาหกิจชุมชนบานกรูด
ได จั ด ทํ า โครงสร า งการบริ ห าร
จัดการ โดยแบงเปนฝายตาง ๆ
ไดแก ฝายการผลิต ฝายการตลาด
ฝายบัญชี/การเงิน และฝายเลขานุการ โดยมีรายละเอียดในบทบาท
หน า ที่ ชั ด เจน จากการดํ า เนิ น
กิจกรรมทีผ่ า นมา สามารถปลูกผัก
ไดแลวจํานวน 6 รุน มียอดการ
จําหนายจํานวนทั้งสิ้น จํานวน
9,655 บาท นอกจากนีย้ งั มีแนวทาง
ในการนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม าแปรรู ป
เพื่อที่จะสรางมูลคาเพิ่มอีกทาง
หนึง่ เนนการพัฒนาศักยภาพกลุม
ใหเข็มแข็งมากยิง่ ขึน้ มีการจัดทํา
กฎระเบียบขอบังคับกลุม ทีช่ ดั เจน
และในอนาคต จะจัดทําเปนศูนย
การเรียนรูใ หกบั ชุมชนอืน่ ๆ ไดมา
ศึกษาดูงาน ตอไป
ดวยประโยชนทเ่ี กิดขึน้ กับทัง้ นักเรียน ครู และ
สถานศึกษา และชุมชนทัง้ ดานเศรษฐกิจ และองค
ความรูท เี่ กิดขึน้ ในป 2559 เอสเอสไอไดขยายพืน้ ที่
ดําเนินงานโครงการไปยังโรงเรียนบานทองมงคล
หมู 6 ต.ทองมงคล เมือ่ ตนเดือนธันวาคมทีผ่ า นมา
นายสมบัติ แกวบุดดา ผูจ ดั การสวนชุมชน
สัมพันธ เอสเอสไอ เลาวา “เอสเอสไอไดจัดใหมี
การอบรมใหความรูเรื่องการปลูกพืชไรดินซึ่งมี
นายศุภชัย พึ่งสังวาลย ผูเชี่ยวชาญการปลูกพืช
ไรดนิ ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics System) เปน
วิทยากรใหความรูก บั ตัวแทนคณะครูและนักเรียน
เปนการใหความรูในทางวิชาการในเรื่องความ
เปนมา และความสําคัญของการปลูกพืชไรดิน
ประเภทตางๆ ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการเจริญเติบโต
ของพืช การจัดการสารละลายธาตุอาหารพืช การ
จัดการดูแลพืช และการจัดการผลิต และตอดวย
การทดลองปฏิบตั ใิ นสถานทีจ่ ริง ในเรือ่ งการเพาะ
ตนกลา การผสมและการใหสารละลายธาตุอาหาร
พืช การจัดการสภาพแวดลอมในแปลงปลูก
หลังจากนัน้ เมือ่ มีความพรอมในการดําเนิน
งานแลว เอสเอสไอจึงไดรวมสรางโรงเรือน ติดตั้ง
ระบบการปลู ก ในโรงเรื อ นให กั บ โรงเรี ย นบ า น
ทองมงคล และนักเรียนไดทําการปลูกตั้งแตการ
เพาะเมล็ดลงในถาดเพาะ ยายตนกลาจากถาด

เพาะลงแปลงปลูก และใหนํ้า
ที่ผสมสารละลายธาตุอาหาร
เชาและเย็นทุกวัน โดยจะใช
เวลาประมาณ 20 - 25 วันก็
สามารถเก็บผลผลิตแปลงผัก
นํารองแหงนี้ได”
นอกจากเสริมความรูใน
เรือ่ งการทําเกษตรสมัยใหมแลว
เยาวชนยังมีผักปลอดสารพิษ
ไว รั บ ประทาน ลดค า ใช จ า ย
ในการซื้ออาหารกลางวัน และ
ช ว ยผู ป กครองลดค า ใช จ า ย
ภายในบานไดอีกดวย
ทัง้ นีเ้ มือ่ วันที่ 13 ธันวาคม
2559 ที่ผานมา บริษัทไดมีพิธี
สงมอบแปลงผักใหแกโรงเรียน
บานทองมงคลอยางเปนทางการ
โดยมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน ผูจ ดั การทัว่ ไปสํานัก
ประชาสั ม พั น ธ แ ละชุ ม ชน
สัมพันธ บริษัท สหวิริยาสตีล

อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ
ผู แ ทนบริ ษั ท ฯ เป น ผู ส ง มอบแปลงผั ก
ดังกลาวใหกบั โรงเรียนและนักเรียน คาดวา
มีนักเรียนไดรับประโยชนจากโครงการ
จํานวน 611 คน”
นางสาววรลั ก ษณ จั น ทร ผ า
ผูอ าํ นวยการโรงเรียนบานทองมงคล บอกวา
“ตองขอขอบคุณทาง บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนอยางมาก
ที่จัดหา จัดทําโรงเรือน วัสดุ อุปกรณ รวม
ทัง้ นําผูเ ชีย่ วชาญมาใหความรูก บั นักเรียน
โรงเรียนและนักเรียนรูสึกยินดีและดีใจที่
ทางบริษัทฯ เห็นความสําคัญของทักษะ
งานอาชีพทีจ่ ะเปนอีกหนึง่ ทักษะทีจ่ ะติดตัว
นักเรียนออกไปประกอบอาชีพไดในอนาคต
และทําใหนักเรียนไดรับความรู ทักษะ ใน
การปลูกและดูแลผักไฮโดรโปนิกส“
“นักเรียนจะไดเรียนรูใ นการวางแผน
การปฏิบัติ ฝกแกปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ผลผลิตจากโครงการนักเรียนสามารถนําไป
ขาย นําทุนมาวางแผนหมุนเวียนซึ่งถือวา
เปนโครงการทีส่ รางสรรคและฝกฝนทักษะ
ตาง ๆ ใหกับนักเรียนอยางรอบดาน”
นับเปนปที่ 5 สําหรับกาวยางที่
ยั่งยืนของโครงการนี้
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นวัตกรรม

ตอจากหนา 1

ประกวด ภายใตชอ่ื “SSI QCC Contest 2016”
ขึ้น เพื่อกระตุนใหพนักงานไดมีเวทีในการ
นําเสนอผลงาน และรวมคิดนวัตกรรมใหมๆ
ในการปรับปรุงพัฒนาโรงงาน กระบวนการ
ผลิต เครื่องจักร กระบวนการทํางาน และ
สรางความสามัคคี ซึง่ กิจกรรมนีส้ ง ผลทําให
ลดปญหาการสูญเสียทัง้ วัตถุดบิ ตนทุนการ
ผลิต เวลาการทํางานลงได
นายมนินทร อินทรพรหม ผูชวย
กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กล า วกั บ ที ม ข า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอว า
“กิจกรรม “SSI QCC Contest 2016” (Quality
Control Circle หรือ QCC) เปนเวทีที่ไดเปด
ขึ้นมาใหม เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานที่
เขารวมกิจกรรม QCC ไดมเี วทีทจี่ ะนําเสนอ
ผลงานของตัวเองที่ไดจัดทําขึ้นมาตลอด
ทั้งป ซึ่งกิจกรรมนี้อยูภายใตโครงการการ
บํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ทวี ผ ล (Total Productive
Maintenance หรือ TPM) ที่ไดดําเนินการตอ
เนื่องตั้งแตป 2014 จนถึงปจจุบัน เพื่อชวย
ใหพัฒนาคุณภาพของกระบวนการและ
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง โดย
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารเปนผูด าํ เนินกิจกรรม
การจัดกิจกรรม QCC ไดรับการตอบ
รับจากพนักงานเอสเอสไอเพิม่ ขึน้ ทุกป โดย
ปนี้มีผูเขารวมกิจกรรมถึง 21 กลุม จํานวน
149 คน”
ดานการประกวดผลงานคณะกรรมการ
ไดทําการคัดเลือกในรอบที่หนึ่งไดผูผาน
การคัดเลือกจํานวน 9 กลุม จากนั้นทําการ

ประจําวันที่ 1 มกราคม 2560
คัดเลือกใหเหลือ 4 กลุมเพื่อไดรับรางวัล
ผลปรากฎวา ผลงานชนะเลิศ ไดแกผลงาน
“การปรับปรุงงานซอม Roll Sleeve F1-F3 of
Spindle FM” อันดับสองไดแกผลงาน “New
System for Regeneration Cation Tank for
Demin Water” และอันดับสามมีสองผลงาน
ทีไ่ ดรบั รางวัลไดแกผลงาน “ปรับปรุงชุดขา
คีบแผนเหล็กรถสแลป Carrier” และ “การ
ปรับปรุง Power Track Load Car”
นายสงกรานต บุญญะริกพันธุชัย
พนักงานเอสเอสไอ ตัวแทนกลุม ไสวาสิบ
ถิ่มกัน ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ กลาวกับทีม
ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ วา “กลุมของผมได
นําเสนอผลงานการปรับปรุงงานซอม Roll
Sleeve F1-F3 of Spindle FM” ทีมงานดีใจ
มากๆ ครับ ที่ไดรับรางวัลในปนี้ เราทุมเท
ทํางานรวมกันมา 7 - 8 เดือนครับ ซึง่ ผลงาน
ลดคาใชจา ยงานซอม SPINDLE WITH ROLL
SLEEVE ไดถงึ 1,241,000 บาท ผลงานสามารถ
ขยายผลไปทุก STAND F1 - F7 ไดครับ
นายธรรมนูญ ภมรนาค พนักงาน
เอสเอสไอ ตัวแทนกลุม POP Advance ที่ได
รับรางวัลที่ 2 และ Popular vote กลาววา
“กลุมของผมไดนําเสนอผลงานที่มีชื่อวา
New System for Regeneration Cation Tank
for Demin Water ซึง่ ผลงานสามารถนําไปใช
ประโยชน ในการผลิตนํ้า Demineral Water
ใหเพียงพอตอการผลิตเหล็ก สําหรับ Po
line ซึ่งผมและสมาชิกกลุมรูสึกดีใจมากที่
สามารถนําหลักการและความคิดใหมๆ มา
พัฒนากระบวนการผลิตใหเกิดประโยชน
แกองคกรใหมากที่สุดได”
นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ศรี ร อด พนั ก งาน

เอสเอสไอตัวแทนกลุม ชางกลานะ ที่ได
รับรางวัลที่ 3 กลาวกับทีมขาวฅนเหล็กเอส
เอสไอวา “กลุม ของผมไดนาํ เสนอผลงานที่
มีชอื่ วา ปรับปรุงชุดขาคีบแผนเหล็กรถ Slab
Carrier ซึง่ ผลงานสามารถนําไปใชประโยชน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการคีบแผนเหล็ก
ใหแนนกวาเดิม และสามารถประหยัดเวลา
การแกไขในกรณีคีบแผนเหล็กไมแนน ได
รอยละ 50 จากปทแี่ ลว เหลือเพียง 25 ชัว่ โมง
เทานั้น โดยผมรูสึกภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง
ที่สงผลงานเขาประกวดเปนครั้งแรกแลว
ไดรับรางวัล โดยผมจะนําเสนอผลงานครั้ง
ตอไปถามีโอกาสอยางแนนอนครับ”
นายวัชรินทร ตั้งใจ พนักงานเอสเอสไอ ตัวแทนกลุม แมนจัง ทีไ่ ดรบั รางวัลที่ 3
กลาวกับทีมขาวฅนเหล็กเอสเอสไอวา “ผม
รูส กึ ดีใจกับกลุม ทีป่ ระสบความสําเร็จ ไดรบั
รางวัลชนะเลิศ และขอบคุณเอสเอสไอทีจ่ ดั
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ขึน้ เพือ่ สงเสริมใหมกี าร
พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยกลุมของ
ผมไดนาํ เสนอผลงานทีม่ ชี อื่ วา การปรับปรุง
Power Track Load Car เพื่อใหสามารถยืด
อายุ Power Track Load Car จาก 2 ป เปน 3ป
และสามารถประหยัดตนทุนการผลิตของ
บริษทั ไดมากถึง 444,507 บาท และสามารถ
ตอยอดไปทํากับเครื่องจักรพื้นที่อื่นๆ ได”
กิจกรรม QCC (Quality Control Cycle)
คือ การควบคุมคุณภาพดวยกิจกรรมกลุม
กิจกรรมที่สรางความรวมมือรวมใจในการ
สรางผลงานใหไดคุณภาพตามเปาหมาย
โดยการคนหาจุดออน และหาสาเหตุแหง
ปญหา แลวระดมปญญาแกไขปรับปรุงและ
วางแผนคุณภาพอยางเปนระบบ

X เอสเอสไอรับรางวัลองคกรสนับสนุนงาน

ดานคนพิการดีเดน ป 2559

พลตํารวจเอกสุวัฒน จันทรอิทธิกุล ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยมอบ “รางวัลองคกรสนับสนุนงานดานคนพิการดีเดน
ประจําป 2559” แกนายยงยุทธ มลิทอง ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ใหญ กํากับดูแลสํานักประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธกลุม
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI) รางวัลดังกลาว
จัดขึ้นโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องใน
วันคนพิการสากลประจําป 2559 เพือ่ สงเสริมองคกรทีม่ กี ารดําเนิน
งานดานผูพิการอยางตอเนื่อง ณ หองรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคาร
ชาเลนเจอร เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

แขงสปอรตเดยSSIคึกคัก สงเสริมสุขภาพดีพนักงาน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรื อ เอสเอสไอได จั ด
กิจกรรมสปอรตแอนดแฟมิลี่เดยเพื่อ
สงเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องพนักงาน
และครอบครัวพนักงาน กระตุน ความ
สามัคคี การทํางานเปนทีม โดยการ
รวมแขงขันกีฬาสี ในประเภทตางๆ
ไดแก วิ่ง ปนจักรยานชา ไตรกีฬา (สกี
บก วิ่งกระสอบ วิ่ง 4 ขา) อัศวินขี่มาคู
เปตอง ตะกรอ วอลเลยบอล ฟุตบอล
ชั ก กะเย อ ป ง ปอง นอกจากนี้ ยั ง มี
กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดดวยการ
แตงกายอยางสวยงาม ประกวดกอง
เชี ย ร และมี ก ารแปลตั ว อั ก ษรของ

พนักงานเปนเลขเกา จุดเทียนเพื่อ
ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพนักงานเขารวมกวา 800 คน
ทั้ ง นี้ ได รั บ เกี ย รติ จ ากนาย
มนินทร อินทรพรหม ผูช ว ยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ สายการผลิต เอสเอสไอ
เปนประธาน โดยมีนายสยาม ศรีงาม
ประธานชมรมกีฬาและสันทนาการ
เอสเอสไอ เป น ผู ก ล า วรายงาน
บรรยากาศการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
เต็ม ไปดวยความสนุกสนานคึ กคัก
จากบรรดากองเชี ย ร และนั ก กี ฬ า
ครอบครัวพนักงาน
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