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สงเสริมการออมเงิน-ความมัน่ คงพนักงาน
สหกรณสหวิรยิ าสตีลปนผลสมาชิก4.5%

เดินทางปลอดภัย เลนสงกรานตอยางสรางสรรค

สรางความมัน่ คงการเงินใหแกพนักงาน SSI - WCE - PPC
สหกรณ อ อมทรั พ ย ส หวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
ประกาศจายผลตอบแทนเปนเงินปนผลประจําป 2560
แกสมาชิก รอยละ 4.50 จากยอดฝากเงินของสมาชิก

รวม 148 ลานบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานมาก
ถึง 6.8 ลานบาท เพื่อสงเสริมการออมเงิน สํารองไวใช
จายยามฉุกเฉิน ทัง้ นี้ มีสมาชิก 786 รายไดรบั ประโยชน
คาดป 2561 มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้น
อานตอ น.4

กลุม เหล็กSSIชูจา งงานทองถิน่
เดือนเมษายนเปดอี
ิ กรับ46อัตรา
TCRSSรวมใจ
กิจกรรมอาสา
ชวยสัตวพิการ
บานปากเกร็ด
TCRSS รวมใจชวยเหลือสัตวพิการและ
ถูกทิ้งเรรอน ผานมูลนิธิบานสงเคราะห
สัตวพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดย
การดําเนินกิจกรรมอาสาของพนักงาน
เพื่อชวยระดมทุนนําเงินชวยเหลือสัตว
และกระตุน จิตสํานึกในการดูแลสัตวเลีย้ ง
ที่ มี อ ยู ข องพนั ก งาน กิ จ กรรมดั ง กล า ว
สามารถมอบเงิ น ช ว ยเหลื อ ได จํ า นวน
10,000 บาท พรอมดวยอาหารสุนัขและ
แมว และรวมทํากิจกรรมปอนขนมใหกับ
สุนัขจํานวน 50 ตัว
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา “เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.
2561 ตัวแทนพนักงานจากบริษัท เหล็ก
แผ น รี ด เย็ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) หรื อ
TCRSS ไดมอบเงินบริจาคจํานวน 10,000
บาท พรอมดวย
อานตอ น.3

กลุมเอสเอสไอเปดรับพนักงาน 46 อัตรา
●

●

●

●
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วิศวกร
13
พนักงานปฏิบัติการ 13
พนักงานจางเหมา 18
ชางเชื่อมประจําเรือ 1
พนักงานขับรถ
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อัตรา
อัตรา
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อัตรา
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ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม คอลัมน “งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

กลุมเอสเอสไอสนับสนุนการจางงานใน
ทอ งถิ่นในอําเภอบางสะพานและพื้นที่
ใกลเคียง จากนโยบายมุง เนนเพิม่ สัดสวน
การรับพนักงานจากบุคคลในพืน้ ทีม่ ากขึน้
ป 2560 มีพนักงานที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1,511 คน คิดเปน
รอยละ 60.40 จากยอดพนักงานรวม 2,502
คน นอกจากนีย้ งั มีการจางพนักงานรับเหมา
จํานวน 425 คน เผยเดือนเมษายนมีตาํ แหนง
งานวาง จํานวน 46 อัตรา สามารถสมัคร
ไดโดยตรงกับบริษัทในกลุม
นายยงยุทธ มลิทอง ผูชวยกรรมการ
ผูจ ดั การใหญ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาวกับผูสื่อขาว
“ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “เอสเอสไอ ยังคง
มุง เนนสงเสริมการจางงานในพืน้ ทีแ่ ละตองการ
ใหประชาชน
อานตอ น.2

พนักงานSSI 149คนรวมวิง่ สรางสุขภาพดี
รายไดซอื้ อุปกรณกฬี าโรงเรียนบางสะพาน
สงเสริมพนักงาน-ชุมชนสุขภาพดี โรงงานเอสเอสไอบางสะพานจัด “SSI รณรงคการออกกําลังกายดวยการวิง่ และสงเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ขี อง
Run For Health” นํารายไดจากการสมัครรวมกิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ พนักงาน ครอบครัวพนักงานและชุมชน สามารถรวบรวมเงินรายได
กีฬามอบใหโรงเรียนในเขตบางสะพาน ผูบริหารเผยเปาประสงค จากการสมัครวิ่งได 8,250 บาท
อานตอ น.3

SSIเติมทักษะธุรกิจเด็กบางสะพาน จัดตลาดนัดผลผลิตร.ร.หนองจันทร
เอสเอสไอหนุนเยาวชนชนเรียนรูอ าชีพ รวมมือ
โรงเรียนบานหนองจันทรจดั “ตลาดนัดโรงเรียน”
สอนกระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยการลงมือปฏิบัติ สงเสริมอาชีพและสราง
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รายไดเสริมใหกับนักเรียนระหวางเรียน โดย
การนําผลผลิตภายในโครงการมาจําหนายและ
แปรรูปขาย สามารถสรางยอดขายไดกวา 30,000
บาท มีผลกําไรจากการดําเนินงานกวา 10,000

บาท ชุมชนไดสนิ คาทีม่ คี ณ
ุ ภาพปลอดสารพิษ
รับประทาน โครงการดังกลาวเอสเอสไอไดรว ม
เปนพีเ่ ลีย้ งโดยจัดกระบวนการเรียนรู ถายทอด
ทักษะธุรกิจใหแกโรงเรียน
อานตอ น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
จ้างงานท้องถิ่น

ต่อจากหน้า 1

ในอำ�เภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องอพยพ
ย้ายถิ่นออกนอกพื้นที่เพื่อหารายได้ สามารถอยู่
ร่วมกันในครอบครัว และช่วยในการพัฒนาท้องถิน่
ให้เจริญก้าวหน้า บริษัทจึงได้ปรับนโยบายเพิ่ม
สัดส่วนการรับพนักงานจากบุคคลในพืน้ ทีม่ ากขึน้
		 โดยกลุ่มเอสเอสไอที่โรงงานบางสะพาน
มีการจ้างงานพนักงานในปี 2560 จำ�นวน 2,502
คน เป็นพนักงานที่มีภูมิลำ�เนาในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จำ�นวน 1,511 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 60.40 นอกจากนี้ ยังมีการจ้างพนักงาน
รับเหมาจำ�นวน 425 คนอีกด้วย
		 ในปี 2561 เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบนั กลุม่
เอสเอสไอได้รับพนักงานไปแล้ว 32 อัตรา โดย
มีภูมิลำ�เนาอำ�เภอบางสะพาน จำ�นวน 19 คน

ตลาดนัดโรงเรียน

ต่อจากหน้า 1

		 เมือ่ เร็วๆ นี้ (15 มี.ค. 61) บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน ) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ และ
ชุมชนบ้านหนองจันทร์ จัดกิจกรรม “ตลาดนัด
โรงเรียน” ขึน้ ทีโ่ รงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชน ชุมชน
ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เสริม สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จ�ำ เป็น ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
จนครบวงจร ซึง่ กิจกรรมนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ใน “โครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำ�ริฯ
เพื่อความยั่งยืน”
		 ภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 1
เป็นประธานในพิธี บรรยากาศภายในงานมีการ
ออกร้านค้าต่างๆ เพื่อจำ�หน่ายสินค้าที่ได้จาก
ผลผลิตในแต่ละชุมนุมของเยาวชน รวมถึงการ
แปรรูปสินค้าเพือ่ เพิม่ มูลค่าโดยนักเรียนจำ�หน่าย
ให้กับผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชนรอบข้าง
ได้มาอุดหนุนซื้อสินค้ าจากเยาวชนในท้องถิ่น
อีกด้วย อาทิ เนื้อหมูหลุมสด กบทอดกระเทียม
ปลาแดดเดี ย ว ปลาดุก ย่าง ผัก ปลอดสารพิษ
และอื่นๆ ซึ่งสามารถสร้างยอดขายรวมได้กว่า
30,000 บาท และมีผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กว่า 10,000 บาท
		 นายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการส่วนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอให้สัมภาษณ์กับ
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า สำ�หรับ
ตลาดนั ด โรงเรี ย น เป็ น กิ จ กรรมต่ อ ยอดที่ ท าง
โรงเรียนได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน
การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดจัด
จำ�หน่ายสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอย่างครบ
วงจร ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ยัง
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ที่โรงเรียนทั้งใน และนอกพื้นที่ อ.บางสะพาน ได้
เข้ามาเรียนรูศ้ กึ ษาดูงานอย่างต่อเนือ่ ง ผูป้ กครอง
นักเรียนและคนชุมชน ได้มาเรียนรู้การทำ�เกษตร
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ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2561
ภูมลิ �ำ เนาอำ�เภอข้างเคียง จำ�นวน 5 คน ภูมลิ �ำ เนา
อื่น จำ�นวน 8 คน
		 นายยงยุทธ กล่าวว่า ตอนนี้ เรากำ�ลังเดินหน้า
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครงานของบริษัท
กลุ่มเอสเอสไอ ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็ก
ประจำ � ทุ ก เดื อ น โดยจะมี ค อลั ม น์ เ พื่ อ ประชาสัมพันธ์งานว่างให้รับทราบ ซึ่งจะเริ่มต้นเดือนนี้
เป็นเดือนแรก พร้อมกับส่งพนักงานเข้าไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้รบั ทราบด้วย และในขณะนีย้ งั
มีตำ�แหน่งว่างรวม 46 ตำ�แหน่ง หากท่านใดสนใจ
สามารถสมัครได้โดยตรงที่บริษัท ส่วนพนักงาน
จ้างเหมา หรือ Outsource สามารถสมัครได้ทบ่ี ริษทั
ที่เป็นตัวแทนนายจ้างให้กับบริษัทในกลุ่ม โดย
สามารถติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน์
		 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี น โยบายด้ า นการจ้ า งงาน
โดยการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณสมบัติ และมีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานใน

ตำ�แหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต่างๆ
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับบุคคลเข้าทำ�งาน
จะต้องพิจารณาคัดเลือกบนพื้นที่ฐานของความ
โปร่งใสยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด
เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพดี โดยมีคุณสมบัตทิ วั่ ไป ดังนี้ 1. มีอายุไม่ตาํ่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์
ในวันที่เริ่มปฏิบัติงานกับบริษัท 2. มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด
3. ต้องมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพสมบูรณ์
4. ต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั
กำ�หนด 5. เป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย
6. มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ
ให้จ�ำ คุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทำ�โดยประมาท ไม่เป็นบุคคลทีห่ ลบหนีคดี
อาญา หรือหลบหนีที่คุมขัง และไม่มีประวัติเสื่อม
เสีย 7. ผูส้ มัครทีเ่ ป็นชาย ต้องเป็นผูท้ เ่ี คยรับราชการ

ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหารแล้ว
		 “นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้เห็นถึงความสำ�คัญ
ของบุ ค ลากรซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้
องค์กรดำ�เนินธุรกิจได้ประสบความสำ�เร็จจึงได้
กำ�หนดโครงสร้าง การจ้างงาน ค่าตอบแทนและ
สัวสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้ และกิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน และครอบครัว
พนักงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศการทำ�งานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
และมีความสุข ระหว่างพนักงานกับพนักงาน
การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพนักงาน
กับบริษัท การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทำ�งาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (Work Life
Balance) และส่งเสริมพนักงานที่เป็นคนดี คนเก่ง
ให้เป็นทีย่ อมรับและเชิดชูเกียรติให้พนักงานทัว่ ไป
ทราบอีกด้วย” นายยงยุทธกล่าว

แบบวิถพี อเพียง และนำ�กลับไปปฏิบตั จิ ริงทีช่ มุ ชน
ของตนเอง นับเป็นผลสัมฤทธิท์ ีน่ า่ ภาคภูมใิ จของ
โครงการ ทีบ่ ริษทั ฯ โรงเรียน และชุมชน ได้รว่ มมือ
ร่วมใจกันสานต่อกิจกรรมมาอย่างต่อเนือ่ ง จนถึง
ปัจจุบัน
		 นางสาวจินตนา พุ่มไสว ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ กล่าวว่า “กิจกรรม
ตลาดนัดโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ เป็นกิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูก้ ระบวนการทำ�งาน
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การ

โครงการฯ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ได้กล่าวว่า
“การจัดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนในครั้งนี้เป็น
กิจกรรมทีท่ างโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ได้ตอ่ ยอด
มาจากโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำ�ริฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
เพิ่มประสบการณ์ และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน
ได้นำ�เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ไปใช้
ในวันข้างหน้าผ่านการบริหารจัดการโดยชุมนุม
ของนักเรียนทีเ่ ป็นสมาชิกอยูซ่ งึ่ ส่วนใหญ่นกั เรียน
จะนำ�วัตถุดิบต่างๆ มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้

ดูแลให้อาหาร การคำ�นวณต้นทุนการผลิต การ
คิดวิเคราะห์แปรรูปผลิตภัณฑ์ ของตนเองเพื่อ
เพิ่มมูลค่า สามารถนำ�ประสบการณ์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิง่ ทีโ่ รงเรียนได้รบั จาก
การจัดตลาดนัดโรงเรียน คือการที่ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแปรรูปสินค้า มีวิทยากร ปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามาสอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ
นักเรียน ตลอดจนเข้ามาอุดหนุนสินค้าภายใน
โรงเรียน และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบด้วย”
		 นายมงคล บุ ญ มาก ครู ผู้ ป ระสานงาน

กับสินค้าเพื่อนำ�ผลกำ�ไรมาเข้าชุมนุม และปันผล
ต่อไป ซึง่ การจัดตลาดนัดโรงเรียนไม่ใช่แค่การจัด
กิจกรรมเพือ่ มุง่ ขายสินค้าของนักเรียนแต่เราได้ให้
ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคำ�นวณต้นทุน ผล
กำ�ไร วิธกี ารแก้ปญ
ั หาและอุปสรรค ฝึกการทำ�งาน
อย่างเป็นทีมอีกด้วย และกิจกรรมในครั้งนี้ทาง
โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง และชาวบ้าน
โดยรอบทีใ่ ห้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมาครับ”
		 นายจุฬา สุขสะอาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
บ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม กล่าวว่า “การจัด
ตลาดนัดโรงเรียน ซึง่ ทางโรงเรียนบ้านหนองจันทร์

ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ตั้งแต่สหวิริยาฯ
ได้เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนโครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนับว่า
เป็นประโยชน์ตอ่ นักเรียน และคนในหมูบ่ า้ นได้มา
เรียนรูท้ �ำ การเกษตรตามศาสตร์พระราชา สำ�หรับ
กิ จ กรรมตลาดนั ด โรงเรี ย นในครั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ เ ด็ ก
นักเรียนได้เรียนรู้ คือได้รู้จักการแปรรูปอาหาร
เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลผลิตแต่ละชุมนุม นอกจาก
นี้ ยั ง มี ผู้ ป กครอง และคนในชุ ม ชนได้ เ ข้ า มามี
ส่วนร่วม โดยช่วยสอนวิธีการแปรรูปอาหาร เช่น
ช่วยสอนการทำ�ไข่เค็ม และการประกอบอาหาร
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้ผลผลิตของแต่ละชุมนุม
นอกเหนือจากนี้ยังมีสินค้าด้านการเกษตรของ
ชาวบ้านและของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรในหมูบ่ า้ นมาร่วมจำ�หน่ายด้วย เช่น ผัก ผล
ไม้ สับปะรดกวน กล้วยกวน และชาวบ้านทีไ่ ปร่วม
กิจกรรมทุกคนก็อดุ หนุนสินค้าของนักเรียนซึง่ เป็น
บุตรหลานของตนเอง ในนามตัวแทนชุมชนบ้าน
หนองจันทร์ ขอขอบคุณบริษัทฯ และโรงเรียนที่
จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งสามารถเอา
ไปประกอบอาชีพได้ในอนคต ชุมชนพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง”
		 ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำ � ริ ฯ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น เป็ น
โครงการที่ เ อสเอสไอ ได้ ริ เ ริ่ ม และได้ ดำ � เนิ น
โครงการเป็นแห่งแรก ที่โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
ต.ชัยเกษม เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 ซึง่ รูปแบบการบริหาร
จัดการโครงการจะเน้นการบูรณาการกิจกรรม
โครงการเข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียน
เป็ น หลั ก มี ก องทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดำ � เนิ น กิ จ กรรมได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารแบ่ ง
กิจกรรมตามความชอบและถนัดให้แก่คณะครู
และนักเรียนในรูปแบบชุมนุมต่างๆ โดยเอสเอสไอ
ได้เข้าไปร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ทักษะธุรกิจให้แก่โรงเรียน และเป็นพีเ่ ลีย้ งโครงการ
		 เอสเอสไอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่
กำ�ลังดำ�เนินการอยู่นี้จะเป็นบทเรียนอีกบทหนึ่ง
ที่สำ�คัญเพื่อใช้ในการดำ�รงชีวิตในอนาคต ที่ไม่
สามารถหาได้ภายในหนังสือเรียน หรือห้องเรียน
แต่ต้องผ่านการปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาทักษะ
คุณภาพชีวติ ของเยาวชนได้อย่างเข้มแข็ง ต่อเนือ่ ง
และยัง่ ยืน เพือ่ นำ�ไปเป็นต้นแบบให้เกิดประโยชน์
ต่อโรงเรียนอื่น ๆ และชุมชนโดยรอบต่อไป
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2561

SSI ร่วมวิ่ง
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โดยมีพนักงานเข้าร่วมวิ่ง 149 คน พร้อมตั้งเป้า
จัดกิจกรรมวิง่ เพือ่ สุขภาพภายในโรงงานอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทำ�
ประโยชน์แก่สงั คม-ชุมชน พร้อมมีสขุ ภาพแข็งแรง
ตามแนวคิด “องค์กรแห่งความสุข”
		 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
ภายใต้ชื่องาน “SSI Run For Health”
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของพนั ก งาน
พนักงานจ้างเหมา (Outsource) ครอบครัวพนักงาน สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ใช้เวลา
ว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ ห่ า งไกลจาก
ยาเสพติ ด และนำ � เงิ น รายได้ จ าก
การสมั ค รวิ่ ง โดยไม่ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
เข้าสนับสนุนการศึกษา ซื้ออุปกรณ์
กี ฬ าให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในพื้ น ที่ อำ � เภอ
บางสะพาน โดยมี ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว ม
จำ�นวน 149 คน
		 กิจกรรมการแข่งขันวิง่ มีทงั้ หมด
4 ระยะ ได้แก่ ระยะ 2, 4, 6, และ 10
กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านที่วิ่ง
ครบระยะ 2 กิโลเมตร จะได้รับนํ้าดื่ม
1 แพ็ค วิ่งครบระยะ 4 กิโลเมตร จะ
ได้รับไข่ไก่เบอร์ศูนย์ จำ�นวน 1 แผง
วิ่งครบระยะ 6 และ 10 กิโลเมตร จะ
ได้รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม และผู้วิ่งเข้า
เส้นชัยคนแรกประเภทชายและหญิง
รับเงินรางวัล 1,000 บาท
		 ส่ ว นเส้ น ทางการวิ่ ง เริ่ ม ตั้ ง แต่
หน้ า โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
วิ่งตามเส้นทางเข้าไปถึงสี่แยกพื้นที่
วางเหล็กแท่งแบน (Slab) รวมระยะทาง
2 กิโลเมตรต่อรอบ
		 ทั้งนี้ ผู้เข้าเส้นชัย 10 กิโลเมตร
คนแรก เพศชายได้แก่ นายต่อศักดิ์ พิริยะสงวน
พงศ์ พนักงานเอสเอสไอ เวลา 43 นาที เพศหญิง
ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ อินทร์ปญ
ั ญา พนักงาน
เอสเอสไอ เวลา 61 นาที ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วย
ความสนุกสนานและได้รบั รางวัลติดมือกันทุกคน
		นายยงยุทธ มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษทั
สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
กล่าวว่า เอสเอสไอเล็งเห็นความสำ�คัญของการ
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อาหารสุนัขและแมว ให้แก่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์
สัตว์พกิ าร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และร่วมกิจกรรม
ป้อนขนมให้กับสุนัขจำ�นวน 50 ตัว ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำ�เนินกิจกรรมอาสา
ของพนักงานเพื่อระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่
พิการและถูกทอดทิ้ง
		นายเชาวรัตน์ จัน่ ประดับ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สาย
บริหารทัว่ ไป กล่าวว่า “โครงการนี้
บริษทั ฯ เห็นถึงสถานการณ์ปจั จุบนั
ทีเ่ กิดปัญหาสุนัขและแมวเร่ร่อน
อยู่ในสังคมซึ่งเคยเป็นที่รักของ
หลายๆ ครอบครัวมาก่อน แต่
กลับถูกทอดทิ้ง ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบทั้งด้านสาธารณสุขและ
ความปลอดภัยต่อสังคม ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนสถานรับ
SSI p.3.indd 1

มีสุขภาพที่ดีของพนักงาน ครอบครัวพนักงาน
ตลอดจนประชาชน จึงอยากส่งเสริมให้ทกุ คนหันมา
ออกกำ�ลังกายและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ให้
ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังนัน้ จึงได้จดั กิจกรรม
“SSI Run For Health” ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใน
โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน โดยเป็นกิจกรรม
นำ�ร่องและจะมีการดำ�เนินการจัดกิจกรรมวิง่ อย่าง
ต่อเนือ่ งภายในโรงงาน เพือ่ ส่งเสริมแนวคิดองค์กร
แห่งความสุขทีบ่ ริษทั ได้ด�ำ เนินการมาหลายปีแล้ว
		
		
		
		
		
		
		
		

พนังงานจ้างเหมา (Outsource) ครอบครัวพนักงาน
เข้าร่วมวิ่งถึง 149 คน มีรายได้จากการสมัครวิ่ง
ร่วมทั้งผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมร่วมบริจาคถึง
8,250 บาท
		 ต้ อ งขอขอบคุ ณ แผนกพนั ก งานสั ม พั น ธ์
ที่ เ ป็ น โต้ โ ผในการสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อเพื่อนพนักงาน และขอขอบคุณทุก
คนที่มาร่วมวิ่งและทำ�บุญร่วมกัน
		นายวีระชัย ฟุง้ เฟือ่ ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สาย

		 ในครั้งแรกได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ ภายในโรงงานได้สมัครเข้าร่วม
โดยมีคา่ สมัครวิง่ เพียงคนละ 50 บาท เพือ่ เป็นการ
เข้าถึงกิจกรรม โดยเงินรายได้จากค่าสมัครทัง้ หมด
(ไม่หักค่าใช้จ่าย) นำ�ไปสนับสนุนการศึกษาและ
ซื้ อ อุ ป กรณ์ กี ฬ าให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในพื้ น ที่ อำ � เภอ
บางสะพานทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายไว้จำ�นวน
3 โรงเรียน
		 ทัง้ นี้ ในวันที่ 27 มีนาคมทีผ่ า่ นมา มีพนักงาน

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า
“ขอขอบคุณเอสเอสไอทีส่ นับสนุนงบประมาณใน
การจัดงาน และให้ความสำ�คัญกับพนักงานทุก
กลุ่มภายในโรงงาน ตลอดจนครอบครัวพนักงาน
ในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงของ
การมีปญ
ั หาต่อสุขภาพ เพราะเมือ่ เข้าสูว่ ยั ทำ�งาน
นานๆ เข้าทำ�ให้หลายคนลืมนึกถึงสุขภาพพลานามัย
ของตนเอง กิจกรรมนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้เห็น

เลี้ยงสุนัขและแมวเร่ร่อนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีกำ�ลังใจทำ�งานเพื่อสังคม
อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้พนักงานทีร่ ว่ มโครงการเล็งเห็น
ปัญหาสุนัขเร่ร่อนที่เกิดขึ้น สาเหตุและผลกระทบ
ต่อสังคม เพือ่ สร้างแนวร่วมในการรณรงค์ให้ผอู้ นื่
ได้เข้าใจและถ่ายทอดความรับผิดชอบต่อสัตว์เลีย้ ง
ของตนเองมากขึ้น ก่อนคิดที่จะนำ�มาปล่อยตาม
ที่สาธารณะต่างๆ
		นางสาวรัชกร เชาวน์เลิศเสรี เลขานุการ

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบริหารทัว่ ไป และ
ผู้จัดการโครงการฯ ให้สัมภาษณ์ว่า “จากการไป
บริจาคอาหารและเงินสนับสนุนให้กบั มูลนิธบิ า้ น
สงเคราะห์สตั ว์พกิ าร รูส้ กึ ประทับใจกิจกรรมครัง้ นี้
มาก เป็นความรู้สึกสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ ดิฉันเป็น
คนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับสัตว์พิการ
เหล่านี้ แต่ครั้งนี้ได้มีโอกาสใกล้ชิดและดูแลสัตว์
ได้พบเห็นสุนขั และแมวตัวเล็กๆ ดีใจกับสิง่ ทีพ่ วกเรา
มอบให้ ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ อยากจัดโครงการฯ เช่นนี้

ความสำ�คัญ ผมเชือ่ ว่าถ้าเราจัดกิจกรรมกันอย่าง
ต่อเนือ่ งจะเกิดเป็นค่านิยมทีด่ ใี ห้กบั พนักงานด้าน
สุขภาพ และสามารถช่วยลดความเครียดจากการ
ทำ�งานได้ พนักงานมีจิตใจแจ่มใส่ ทางอ้อมทำ�ให้
บริษัทได้พนักงานที่มีร่างกายที่แข็งแรง มีความ
พร้อมในการทำ�งานสร้างสรรค์ต่อไป แถมยังได้
พนักงานที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากการได้
ร่วมกันทำ�บุญอีกด้วย”
		นางสาวรัตนาภรณ์ คงสงฆ์ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม กล่าวว่า “ตอนแรกเวลาเพือ่ น
พนักงานถามว่าวิง่ กีร่ อบ เราก็จะบอก
ไปเลยว่า วิ่ง 5 รอบ (10 กิโลเมตร)
เพราะคิดว่าแค่นี้ไม่เห็นไกลเลย แต่
พอวิง่ เข้าจริงๆ แล้ว รูส้ กึ เลยว่ายากมาก
และเหนื่อยมาก 2 กิโลเมตรแรก แทบ
จะไม่ไหว หยุดพักตลอดทางเลย แต่
ในสุดก็สามารถวิ่งได้จนถึง 3 รอบ คือ
6 กิโลเมตร การมาวิ่งครั้งนี้กับเพื่อน
พนักงานทำ�ให้ตนเองเกิดแรงบันดาลใจ
อยากจะวิ่ ง ให้ ม ากขึ้ น และพั ฒ นา
ศักยภาพในการวิ่งของตัวเองให้ดีขึ้น
และตัง้ เป้าหมายในการออกกำ�ลังกาย
ว่าอย่างน้อยขอให้ออกกำ�ลังกายให้
ได้สัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อสุขภาพที่ดี
ของตัวเราเอง ขอบคุณเอสเอสไอทีจ่ ดั
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างนีใ้ ห้กบั
พนักงาน ครัง้ หน้าหากมีการจัดกิจกรรม
อีก จะเข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอน”
นายมนตรี ชูจบ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจมาก
ครับที่บริษัทฯมีโครงการดีๆ อย่างนี้
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องพนั ก งาน เป็ น
เทรนทีด่ มี าก ชอบครับ และก็มาร่วมวิง่
ในทุกครั้งเลย”
นายสมบัติ สุขเทพ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม กล่าวว่า “ดีใจที่บริษัทจัด
งานเช่นนี้ ปกติก็ชอบออกกำ�ลังกาย
ชอบวิ่งอยู่เป็นประจำ�อยู่แล้วครับ วันนี้ได้เข้ามา
วิ่งในบริษัทครั้งแรก ก็ชอบมากครับ”
		นางสาวชลิดา ภัทรธรอัครศิริ ผู้เข้าร่วม
กิ จ กรรม กล่ า วว่ า “วั น นี้ ม าร่ ว มกิ จ กรรม SSI
Running for Health ชอบมาก ดีมากค่ะ อยากให้
มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบนี้ตลอด เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงาน มีการออกกำ�ลังกาย แน่นอนว่าตอน
นีท้ กุ คนเริม่ ให้ความสำ�คัญกับสุขภาพมากๆ แล้ว
ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ”
ในครัง้ ต่อๆ ไป เพือ่ มอบความสุขให้กบั สัตว์เหล่านี”้
		นางสาวจิรารัตน์ บุญตัน ผู้จัดการส่วน
วางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สมั ภาษณ์
ว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่ TCRSS ได้มีส่วนช่วย
เหลือสัตว์พิการ โดยร่วมบริจาคอาหารสุนัขและ
แมว อีกทั้งเงินสนับสนุนสำ�หรับยาและของใช้
จำ�เป็นให้แก่สัตว์เหล่านี้ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์
สัตว์พิการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ความ
รู้สึกที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ในฐานะผู้ให้และดูแล
รูส้ กึ ดีใจ ปลืม้ ใจ และเห็นใจแก่
สัตว์เหล่านี้ และยินดีที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งช่วยเหลือสัตว์พิการ
ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ได้ทำ�ให้
สัตว์เหล่านี้ได้รับการดูแลจาก
กลุม่ คนทีย่ งั รักและเมตตาพวก
เขา และขอขอบคุณ TCRSS ทีไ่ ด้
จัดกิจกรรมดีๆ ทำ�ให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือสังคม”
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ตอจากหนา 1

และผลกําไรสูงขึ้น เนื่องจากความมั่นคงทาง
ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นจากเดิม
นายเสนี ย ประดิ ษ ฐพงศ ประธาน
สหกรณออมทรัพยสหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด
เปดเผยกับ “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ถึงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยสหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จํากัด ประจําป 2560 วามีเงินฝากของ
สมาชิกรวม ณ ปจจุบัน 148,365,780 บาท เพิ่ม
ขึ้นจากปที่ผานมา ที่มีเทียบเทา 127,618,640
บาท โดยการบริหารงานที่ผานมาที่มีความ
รอบคอบในการบริหารจัดการทําใหสหกรณ
มีกําไรจากการดําเนินงานในป 2560 มากถึง
6,879,965.97 บาท
สหกรณออมทรัพยสหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จํากัด ไดมีการแตงตั้งประธานสหกรณออม
ทรัพยคนใหมจากคณะกรรมการสหกรณเมื่อ
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ที่ ผ านมา ได แ ก นายเสนี ย
ประดิษฐพงศ ไดรับตําแหนงประธานสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาฯ ประจําป 2560 แทนนาย
สุชาติ พลายศิริ คณะกรรมการสหกรณออม
ทรัพยสหวิริยาฯ ที่ดํารงตําแหนงเมื่อป 2559 ที่
ผานมา สหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ ไดมีการ
บริหารจัดการทางการเงินของสมาชิกอยางดี
มาตลอด โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิก
และการช ว ยลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
โดยทางสหกรณ ไ ด นํ า เงิ น ฝากจากสมาชิ ก
ไปดําเนินการ อาทิ ปลอยเงินกูใหกับเพื่อน

สมาชิกสหกรณ ไดแกเงินกูสามัญของสมาชิก
จํ า นวน 59,621,913.42 บาท เงิ น กู ฉุ ก เฉิ น
จํานวน 5,647,511 บาท และเงินกูสามัญพิเศษ
2,312,636.50 บาท รวมถึงยังทําการฝากประจํา
กับสถาบันการเงิน ซือ้ หุน หรือพันธบัตร เปนตน
นายเสนีย กลาววา “การจัดตั้งสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาฯ เพื่อเปนการสงเสริมผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
โดยดํ าเนิ นตามหลั ก การสหกรณ มุ ง เน นให
สมาชิ ก สามารถช ว ยเหลื อ ตนเองและช ว ย
เหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกสหกรณดวยกัน
กระตุนการออมเงินใหแกสมาชิกสหกรณทุก
ทาน ในปนี้ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป
2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติให
จายปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกใน
อัตรารอยละ 4.50 โดยคิดตามสวนแหงระยะ
เวลาที่สมาชิกไดชําระคาหุนตอสหกรณแลว
และใหจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวน
ดอกเบี้ยที่สมาชิกผูกูชําระระหวางป ในอัตรา
รอยละ 7.43”
ทัง้ นี้ สหกรณออมทรัพยสหวิรยิ าฯ มีสมาชิก
จากบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
จํานวนสมาชิก 786 ราย บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด จํานวนสมาชิก 226 ราย และ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด จํานวนสมาชิก
69 ราย รวมทั้งสิ้นมีจํานวนสมาชิก 1,081 ราย
เพิม่ ขึน้ จากป 59 จํานวน 74 ราย เนือ่ งจากความ
มั่ น คงทางภาวะเศรษฐกิ จ ที่ มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น
จากเดิม
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ประธานสหกรณ อ อมทรั พ ย ส หวิ ริ ย าฯ
กล า วอี ก ว า “สหกรณ อ อมทรั พ ย มี จํ า นวน
สมาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เนื่ อ งจากภาวะทาง
เศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้นจากเมื่อกอน และ
แรงจู ง ใจในอั ต ราการป น ผลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากป
ที่ผานมาและสูงกวาธนาคาร จึงขอเชิญชวน
พนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
และบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด มารวมสมัคร
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ เพื่อ
เปนการเก็บเงินสํารองไวใชยามฉุกเฉินในอนาคต
ตอไป”
ทั้งนี้ สหกรณไดกําหนดเกณฑการฝาก
ขัน้ ตํา่ ของพนักงานในแตละระดับ คือ พนักงาน
ระดับปฏิบตั กิ าร ขัน้ ตํา่ 10 หุน (ขัน้ ตํา่ 100 บาท)
พนักงานระดับบังคับบัญชา ขั้นตํ่า 30 หุน (ขั้น
ตํ่า 300 บาท) พนักงานระดับจัดการ ขั้นตํ่า 60
หุน (ขั้นตํ่า 600 บาท) พนักงานระดับบริหาร
ขั้นตํ่า 120 หุน (ขั้นตํ่า 1,200 บาท)
นายภัทร พุมหรดี สมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด กลาววา
“ผมเพิ่งเขารวมเปนสมาชิกสหกรณไดไมนาน
นัก สวนหนึ่งที่เลือกเปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยนี้เพราะคิดวาจะเปนอีกหนึ่งชองทางใน
การฝากประจําที่สามารถชวยฝกวินัยตนเอง
เรื่องการออมเงิน ผมขอยอมรับวาเปนคนเก็บ
เงินไมคอยเกงจึงตองหาวิธีใหกับตัวเองเพื่อจะ
เก็บเงินไวใชยามฉุกเฉินในอนาคต อีกหนึ่งแรง

จูงใจคือการปนผลประจําปทดี่ มี ากกวาธนาคาร
ทําใหคุมคากับการออม และหากในอนาคตมี
แผนการกูยืมเงิน ทางสหกรณออมทรัพยมีการ
ปลอยเงินกูใหกับสมาชิกสหกรณซึ่งมีดอกเบี้ย
ตํ่ากวาสถาบันการเงินอื่นๆ มาก ผมจึงคิดวา
การฝากสหกรณ เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับ
ภายในองค ก ร และอยากจะเชิ ญ ชวนเพื่ อ น
พนั ก งานมาสมั ค รเป น สมาชิ ก สหกรณ อ อม
ทรัพยสหวิริยาฯ นับเปนอีกชองทางที่ดีในการ
สร า งวิ นั ย ตนเองในการออมเงิ น แบบมนุ ษ ย
เงินเดือนใหมีเงินเก็บไวใชยามฉุกเฉินไดครับ”
นางสาวพิ ร ภา รั ฐศุ ภ ชั ย กุ ล สมาชิ ก
สหกรณออมทรัพยสหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด
เปดเผยวา “ปจจุบันเปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสหวิริยาฯ เปนเวลานานกวา 5 เดือน
แลว โดยไดรับคําแนะนําจากฝายทรัพยากร
บุคคล และทราบถึงสิทธิประโยชนตางๆ จึงได
ตัดสินใจสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณซึ่งถือ
เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการวางแผนออม
เงินในทุกๆ เดือนไดดี และเมื่อสิ้นปที่ผานมา
ทางสหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ ไดมีการคืน
เงินปนผลประจําป 2560 พรอมทั้งกลาวตอแม
ตนเองจะพึ่งเริ่มการออมเงินไดไมนาน แตยัง
ไดรับเงินปนผลคืนตามรอบการปนผลประจํา
ปครัง้ นีด้ ว ย รูส กึ ดีใจและตืน่ เตนมากกับการรับ
เงินปนผลคืนครั้งแรก หวังสิ้นป 2561 สหกรณ
ออมทรัพยจะมีผลกําไรจากการดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้นตอเนื่องขึ้นไปคะ”

(จํานวน 7 อัตรา)
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (จํานวน 3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• วิศวกร จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาไฟฟา / อุตสาหการ / วัสดุ / เครื่องมือวัด
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส
ตองมีใบผานฝมือแรงงานไฟฟาอาคาร

• วิศวกร จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / งานเชื่อม / อุตสาหการ
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล งานเชื่อม
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 18 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟา ยานยนต งานเชื่อม (จํานวน
15 อัตรา)
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (จํานวน 3 อัตรา)

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด (PPC)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / บริหาร / วิทยาศาสตร
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส สาขาไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส / เครื่องกล / อุตสาหการ

• ชางเชื่อมประจําเรือ จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปวช.-ปวส สาขางานเชื่อมโลหะ เทคนิคยานยนต
• พนักงานขับรถ
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6

หมายเหตุ

หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 0321. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน
ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484
ประสบการณทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตาม
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ ดั ทําหนังสือพิมพ ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พเผยแพรในหนังสือพิมพ “ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เปนลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หามมิใหผใู ดเผยแพร หรือทําซาํ โดยไมไดรบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ปนการแสดงความคิดเห็น วิจารณ หรือวิเคราะห เปนเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ ดั ทําขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
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