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WCEรุกงานโครงสราง
อาคารเหล็
ก
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า
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•
TCRSSผลงานเดน

โตโยตามอบรางวัล
ผูข ายผลดําเนินการ
ดีเดนประจําป2560
เหล็กแผนรีดเย็นไทยผลงานเดน
โตโยตา ไดฮัทสุ และ โตโยตา
มอเตอร มอบรางวั ล ชนะเลิ ศ
เปนผูขายที่มีผลการดําเนินการ
ดีเดนประจําป 2560 ประเภท
คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดี เ ด น ผู บ ริ ห าร
เผยเปนเพียงผูขายรายเดียวใน
ประเทศไทย ที่ไดรับรางวัลนี้ ชี้
เปนผลจากความตั้งใจทํางาน
และใสใจในการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพที่ดีเสมอ ยํ้ารักษาการ
เปนผูขายเหล็กแผนรีดเย็นชนิด
มวนที่มีคุณภาพสูงและสงมอบ
ใหกับลูกคาตอไป อานตอ น.3

ชูจุดแข็งใชเหล็กรับแรงดึงสูงของSSIผลิต
• นํารองสรางอาคารคลังสินคาTCRSS8.6ล.

X การกอสรางอาคารคลังสินคา (SPC Warehouse) ดวยระบบโครงสรางอาคารเหล็กสําเร็จรูป (Pre-Engineered Buildings: PEB)
ของบริษัท เวสทโคสทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด หรือ WCE โดยใชเหล็กที่มีกําลังรับแรงดึงที่สูง Air Beam Technology ของเอสเอสไอผลิต
เปนโครงสรางชิ้นสวน พรอมกับขนสง ประกอบติดตั้ง ณ บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) มูลคางาน 8.6 ลานบาท

เหล็กสหวิริยารักษโลกจัดปนรักษปนยิ้ม
หนุน‘ชุมชนสุขภาพดี-เพิ่มพันธุสัตวนํ้า’
กลุมเหล็กสหวิริยารักษโลก จัดกิจกรรม “ปน
รักษ - ปนยิม้ ” ครัง้ ที่ 1/2561 ภายใต “โครงการ
2 ลอรักษบางสะพาน ป 2561” เพื่อรณรงค
ลดการใชพลังงาน ลดภาวะโลกรอน พรอม
สงเสริมการมีจติ สาธารณะในการรวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน เ พื่ อ ชุ ม ชน มี ผู เ ข า ร ว ม
กิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 75 คน อานตอ น.3

WCE รุกตลาดโครงสรางอาคาร
เหล็กสําเร็จรูป (Pre-Engineered
Buildings: PEB) ยกจุดแข็งใชเหล็ก
ที่ มี กํ า ลั ง รั บ แรงดึ ง ที่ สู ง (High
Yield Strength) หรือ Air Beam
Technology ของเอสเอสไอมา
ผลิตงาน ตั้งเปาดําเนินการครบ
วงจรในปนี้เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในทุกมิติงาน
ตั้ ง แต ก ารออกแบบ จั ด สร า ง
และสงมอบนํารองโครงการแรก
กอสรางอาคารคลังสินคา (SPC
Warehouse) ของบริษัท เหล็ก
แผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
มูลคางาน 8.6 ลานบาท แลวเสร็จ
ส ง มอบในสิ้ น เดื อ นเมษายนที่
ผานมา
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริง่ จํากัด หรือ WCE เปดเผย
วา “WCE ซึ่งเปนบริษัทอยูในกลุม
เหล็กเอสเอสไอ โดยมีความเชีย่ วชาญ
งานวิศวกรรมการออกแบบ จัดสราง
งานซอมบํารุง ฯลฯ ประกอบกับงาน
ดานเหล็กที่เรามีความถนัดอยูแลว
จึงเกิดเปนการตอยอดธุรกิจ ขยาย
การรับงานกอสรางโครงสรางอาคาร
เหล็ ก สํ า เร็ จ รู ป (Pre-Engineered
Buildings: PEB) ขึ้น
ซึง่ การกอสรางโครงสรางอาคาร
เหล็กสําเร็จรูปนี้ เปนการผลิตจาก
โรงงาน โดยขนสงโครงสรางผลิต
อานตอ น.2
เปนชิ้นสวนไปยัง

TCRSSลุยประดิษฐอปุ กรณ

เปลีย่ นสายพานมวนเหล็ก
เพิ่มโอกาสผลิตปละ 6 แสน
โรงงาน TCRSS ลุยทํากิจกรรม
QCC (Quality Control Circle)
พนักงานรวมคิดสรางเครือ่ งมือ
(Jig) สํา หรับ ใชถอดเปลี่ยน
สายพานใชมวนเหล็กสําเร็จ
(Belt Wrapper) ชวยประหยัด

เวลาการถอดเปลีย่ นสายพาน
จากเดิม 6 ช.ม.ตอครั้ง เหลือ
4.20 ช.ม. ทําใหเพิ่มโอกาส
การผลิ ต เหล็ ก ได คิ ด เป น
มู ล ค า 680,000 บาทต อ ป
โดยอุปกรณนี้ อานตอ น.4

กลุม เอสเอสไอกระชับสัมพันธผขู าย จัดประชุมแจงนโยบาย-มอบรางวัล
กลุมเอสเอสไอ “SSI-TCRSS-WCE-PPC” โดย การจัดซื้อจัดจางงานในป 2561 เปดโอกาส อยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
สํานักจัดซือ้ กลุม จัดประชุมสัมมนาผูข ายประจํา ใหผูซื้อและผูขายไดพบกันเพื่อเปนการสราง
ผู สื่ อ ข า ว “ข า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ” หรือเอสเอสไอ รวมกับบริษัทในกลุมประกอบ
ป เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย และเปาหมาย สัมพันธภาพที่ดีในการติดตอทางดานธุรกิจ รายงานวา เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ทีผ่ า นมา ดวย
อานตอ น.2
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
อาคารเหล็ก

ต่อจากหน้า 1

ประชุมผู้ขาย

การตั้งเป้าหมายในการดำ�เนินงานแล้ว
บริษัทได้มีการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ทีม
วิศวกร และทีมงานโครงการของเราอย่าง
ต่อเนือ่ งในเรือ่ งนีด้ ว้ ย โดยการส่งเข้าร่วม
อบรม และดูงาน เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการออกแบบ และจัดสร้าง PEB”
		 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ WCE ได้มี
การรับงานแรก (Pilot Project) จากบริษัท
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
หรือ TCRSS ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเรา
เพือ่ ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า
(SPC Warehouse) มีมูลค่างานก่อสร้าง
8.6 ล้านบาท ปัจจุบนั ดำ�เนินการก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยใช้เวลา 4 เดือน
และได้สง่ มอบในเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา
การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามที่คาดหวังไว้ ได้รับความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่าง
มาก
		 “ทัง้ นีห้ ากท่านใดสนใจ หรือมีความ
ต้องการก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารเหล็ก
สำ�เร็จรูป (Pre-Engineered Buildings: PEB)
สามารถติดต่อและปรึกษาเราได้ตลอด
เวลาทำ�การ ทัง้ ทีส่ �ำ นักงานใหญ่กรุงเทพฯ
และที่โรงงานที่อำ�เภอบางสะพาน โทร.
02-234-9889 และ 032-906-112-119 ยินดี
ให้บริการและตอบทุกข้อสอบถามครับ”
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บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั เวสโคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด และบริษทั
ท่าเรือประจวบ จำ�กัด จัดการประชุมสัมมนา
ผู้ขายประจำ�ปี 2561 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ�
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการชี้แจงระเบียบ
นโยบาย และเป้าหมาย
การจัดซื้อจัดจ้างงานใน
ปี 2561 รวมถึงการมอบ
รางวัลผูข้ ายดีเด่นประจำ�
ปี 2560 โดยมีนายยงยุทธ
มลิทอง ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�นักจัดซือ้
กลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด (มหาชน) กล่ า วเปิ ด งาน
และมอบรางวั ล และ ทั้ ง นี้ ได้ รั บ เกี ย รติ ฟั ง
การบรรยายจาก อาจารย์ไกร มาศพิมล นัก
โภชนาวิทยา-นักเคมีปฏิบัติ ในหัวข้อ “เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานโดยใช้โภชนาการ
บำ�บัด” อีกด้วย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำ�นวน
กว่า 200 คน
		 ผูส้ อื่ ข่าว รายงานอีกว่า ภายในงานครัง้ นี้
มีการมอบรางวัลผูข้ ายดีเด่นของแต่ละบริษทั ฯ
จำ�นวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล
ผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 4 รางวัล
รางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจำ�ปี 2560 จำ�นวน
3 รางวัล และรางวัลผู้ขายที่มีคุณภาพและ
การส่งมอบยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2560 จำ�นวน
1 รางวัล ทั้งนี้ มีเกณฑ์กำ�หนดในการตัดสิน
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X กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนเครื่องออกกำ�ลังกายวนอุทยานป่ากลางอ่าว

นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูแ้ ทน
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า มอบเครือ่ งออกกำ�ลังกายให้กบั วนอุทยานป่ากลางอ่าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ โดย
มีนายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าวนอุทยานป่ากลางอ่าวเป็นผูร้ บั มอบ เครื่องออกกำ�ลังกายดังกล่าวจะนำ�ติดตั้ง
บริเวณหน้าสำ�นักงานวนอุทยานให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

‘ท่าเรือประจวบ’
ให้การต้อนรับการ
ท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ลงพื้นที่ศึกษา
ดูงาน

X

หน่วยงานก่อสร้าง แล้วประกอบติดตั้ง
อาคารเหล็กสำ�เร็จรูป PEB ที่หน้างาน
จะทำ�ให้การก่อสร้างประหยัดเวลาไปได้
มาก ประหยัดแรงงาน งบประมาณ เกิด
ความปลอดภัยในการก่อสร้าง สามารถ
ออกแบบโดยใช้วสั ดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโครงสร้างเป็นไปตามพฤติกรรมของ
แรงที่เกิดขึ้นจริง”
		 และเพื่อสร้างจุดแข็ง - จุดเด่น ใน
งานโครงสร้าง PEB ทั้งด้านวิศวกรรม
และการตลาด บริ ษั ท ได้ เ ลื อ กใช้ วั ส ดุ
เหล็กที่มีกําลังรับแรงดึงที่สูง (High Yield
Strength) เป็นเหล็ก Air Beam Technology
ของเอสเอสไอนำ � มาผลิต ซึ่งจะทำ�ให้
โครงสร้างเหล็ก PEB มีนํ้าหนักที่เบากว่า
ถึงร้อยละ 25 รับแรงได้มากและประหยัด
เวลาในการทำ�งานมากกว่าถึงร้อยละ 40
เมื่อเปรียบเทียบด้วยการผลิตโดยเหล็ก
SS400 ซึ่งใช้อยู่ในตลาดทั่วไป พร้อมกับ
มีเป้าหมายต้องสามารถรับงานแบบครบ
วงจรได้ (Turnkey) ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ภายในปีนเ้ี ริม่ ตัง้ แต่งานออกแบบฐานราก
งานออกแบบโครงสร้าง PEB - Air beam
และงานสถาปัตยกรรม
		 กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่า “นอกจาก

ประจำ�วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

นายชนยุธ นิลพาณิช
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารท่าเรือ
บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
ให้การต้อนรับนายอภิชาต
พูลต่าย ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน สายการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
จำ�นวนทัง้ สิน้ 32 คน พร้อมกับได้บรรยายสรุปผลการดำ�เนินงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือนํา้ ลึกบางสะพาน
ขั้นตอนการดำ�เนินงานต่างๆ และนำ�คณะการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน และชมท่า
เทียบเรือ ณ ห้องประชุมธราดล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ดังนี้ 1) ราคามีความเหมาะสม 2) คุณภาพ
สินค้า/บริการ ตรงตามความต้องการของใช้
งาน 3) ส่งมอบทันเวลาที่กำ�หนด โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
		 บริ ษั ท สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด
(มหาชน) มอบรางวั ล ผู้ ข ายดี เ ด่ น ประจำ � ปี
2560 ให้แก่ บริษัท KURITA-GK CHEMICAL
CO.,LTD. และบริษัท ACME CO.,LTD. รวมทั้ง

จำ�นวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
		 บริษทั บริษทั เวสโคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด
มอบรางวัลผูใ้ ห้บริการดีเด่นประจำ�ปี 2560 ให้
แก่ บริษัท CHUAPHAIBUL STEEL CO.,LTD.
และบริษัท LIMCHAROEN LUMLIANG LIMITED PARTNERSHIP รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
		 บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด มอบรางวัล
ผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี 2560 ให้แก่ บริษัท XCEL

สิ้น 2 รางวัล
		 บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
มอบรางวัลผูข้ ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการส่งมอบ
ยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2560 ให้แก่ บริษัท THAI
MARSOL CO.,LTD. จำ�นวน 1 รางวัล และ
รางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจำ�ปี 2560 ให้แก่
บริษัท WICHARN REFRIGERATION SERVICE

PAINT CO.,LTD และบริษัท TARGET (THAI)
COMMERCIAL CO.,LTD รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
		 นายผดุงเกียรติ แต่รุ่งเรือง ผู้จัดการ
ฝ่ายสำ�นักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เปิด
เผยกับ ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
“กิจกรรมสัมมนาผู้ขายประจำ�ปี เป็นกิจกรรม

ที่กลุ่มเอสเอสไอดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี นอกจากการชีแ้ จงระเบียบนโยบาย และ
เป้าหมายการจัดซือ้ จัดจ้างงานในปี 2561 รวม
ไปถึงการมอบรางวัลผูข้ ายดีเด่นประจำ�ปี 2560
แล้วทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้
พบกั น เพื่ อ เป็ น การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการติดต่อทางด้าน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”
ผู้จัดการฝ่ายสำ�นัก
จัดซือ้ กลุม่ กล่าวเพิม่ เติมว่า
นอกจากการจัดซื้อทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนิน
ธุรกิจแล้ว บริษทั ยังมุง่ เน้น
จั ด ซื้ อ ยั ง มี ก ารสนั บ สนุ น
การจั ด หาและพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่
ผลิต จำ�หน่ายในท้องถิ่น
(ชุมชนบางสะพาน) โดยมีเป้าหมายถึง 200
ล้านบาทใน 2561 ณ เดือนมีนาคมอยูท่ ี่ 24.426
ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นสินค้าที่ผลิตได้ใน
ท้องถิ่น เป้าหมายที่ 8.5 ล้านบาท (1.263 ล้าน
บาท) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้
ผลิตในชุมชน เป้าหมายที่ 1.5 ล้านบาท (0.578
ล้านบาท) สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
เป้าหมายที่ 40 ล้านบาท (7.883 ล้านบาท) และ
บริการทีจ่ ดั หาจากชุมชน เป้าหมายที่ 150 ล้าน
บาท (66.797 ล้านบาท) ปัจจุบนั รวมทัง้ สิน้ กว่า
76.522 ล้านบาท (ม.ค.-ธ.ค. 61) โดยบริษทั ได้มี
ประชุมหารืออย่างใกล้ชิดกับผู้ขายในท้องถิ่น
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้ได้สินค้าที่มี
คุณภาพตามที่ต้องการ
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

โตโยต้ามอบรางวัล ต่อจากหน้า 1
ผูส้ อื่ ข่าว ”ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 61 ทีผ่ า่ นมา บริษทั เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้เข้าร่วม
งานประชุมผู้ขายประจำ�ปีของ บริษัท โตโยต้า
ไดฮั ท สุ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์    
แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด (TDEM)
และบริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ ซึ่ ง มี บ ริ ษั ท
ผู้ ข ายจากกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เหล็ก
แก้ว ยางรถยนต์ ฯลฯ จำ�นวน
กว่าร้อยรายเข้าร่วมงานประชุม
ครั้งนี้
ภายในงานมีการประกาศ
รางวัลผู้ขายที่มีผลการดำ�เนิน
การดีเด่นประจำ�ปี 2560 (The Winner of 2017
Outstanding Performance Supplier in Material
Quality Performance) โดยรางวัลดังกล่าว เป็น
รางวัลที่มาจากการประเมินของผู้ผลิตสินค้าและ
วัตถุดบิ ประจำ�ปี 2017 ซึง่ ทางผูจ้ ดั ได้ตงั้ เกณฑ์การ

ปั่นรักษ์ปันยิ้ม

ต่อจากหน้า 1

ระยะทางไป-กลับ 9 กิโลเมตร โดยร่วมกับหน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย
ผู้นำ�ชุมชน หมู่ 5 ต.แม่รำ�พึง ชาวประมงและชาว
บ้านในชุมชนปล่อยพันธุ์กุ้ง จำ�นวน 500,000 ตัว
ลงสู่ท้องทะเลบางสะพาน
ผู้สื่อข่าว”ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
จากพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบางสะพานว่า เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม
2561 ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรม
“ปัน่ รักษ์ - ปันยิม้ ” ครัง้ ที่ 1/2561 ภายใต้ “โครงการ
2 ล้ อ รั ก ษ์ บ างสะพาน ปี 2561” เพื่ อ รณรงค์
ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน พร้อมส่ง
เสริ ม การมี จิ ต สาธารณะในการร่ ว มบำ � เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ ชุ ม ชน โดยเชิ ญ ชวน
ประชาชนในชุ ม ชนบางสะพานและผู้ ที่ ส นใจ
ร่วมกันปั่นจักรยาน โดยเส้นทางการปั่นเริ่มจาก
บริเวณหน้าทีว่ า่ การอำ�เภอบางสะพาน ไปยังบ้าน
ปากคลองชายทะเลบางสะพาน หมู่ 5 ต.แม่รำ�พึง
เพือ่ ร่วมกับชาวประมงและชาวบ้านในพืน้ ทีป่ ล่อย
พันธุก์ งุ้ จำ�นวน 500,000 ตัว รวมระยะทางไป-กลับ
ทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร มีผู้ที่สนใจนำ�จักรยานเข้าร่วม
กิจกรรมจำ�นวนทั้งสิ้น 75 คน รวมถึงร่วมพัฒนา
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณชุมชน
		นายศั ก ริ น ทร์ ทุ ม เสน นายอำ � เภอ
บางสะพาน ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
กล่าวว่า “ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้ร่วม
“กิจกรรมปั่นรักษ์ - ปันยิ้ม” ครั้งนี้ โดยกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาจัดขึ้นนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้นำ�ชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วม
กันเพื่อเป็นการรณรงค์การลดใช้พลังงาน ลด
ภาวะโลกร้อน พร้อมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ
ในการร่วมบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี เช่น กิจกรรมครั้งนี้
เป็นการรวมพลังชาวบางสะพาน ร่วมปัน่ จักรยาน
ไปกับชาวประมงและชาวบ้านในพืน้ ทีป่ ล่อยพันธุ์
กุ้ง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสัตว์นํ้าที่ลดจำ�นวนลง ทั้ง
ยังช่วยเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่
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ประเมิน และได้ก�ำ หนดหัวข้อในการประเมิน โดย
มีคะแนนทั้งหมด  100  คะแนน  คือ  1. กำ�หนด
เป้าหมายคุณภาพของผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
แต่ละรายจะคำ�นวณจากปริมาณการส่งมอบที่
เกิดขึ้นจริงของปี 2017 (ม.ค.- ธ.ค.) (80 คะแนน)
2. การส่งเอกสารถูกต้อง ตรงตามเวลา (20 คะแนน)

แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด (TDEM) และ นายมิจิโนบุ
ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์  ประเทศไทย  จาํ กัด  มอบรางวัลชนะเลิศ
เป็นผู้ขายที่มีผลการดำ�เนินการดีเด่นประจำ�ปี
2560 (The Winner of 2017 Outstanding Performance
Supplier in Material Quality Performance) ประเภท

โดยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าวด้วยคะแนน
เต็มทั้ง 2 หัวข้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย
		ทัง้ นี้ นายทัตสึโร่ ทาคามิ กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์

คุณภาพวัตถุดเี ด่น ให้แก่ บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) โดยมี นายทัตซึยะ อาอิบะ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการขายและการตลาด
เป็นตัวแทนบริษทั ฯ  รบั รางวัลดังกล่าว  ณ  โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สำ�คัญอาชีพหนึ่งของชาว
ตำ�บลแม่รำ�พึงอีกด้วย
กิจกรรมในวันนีน้ บั ได้วา่ เกิดประโยชน์อย่าง
มาก นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงพลังความ
สามัคคีของชาวบางสะพานแล้ว ยังเป็นการคืน
ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่ง ช่วยเพิ่ม
แหล่งอาหารและแหล่งรายได้ให้แก่ชาวประมงใน
ชุมชน และสิง่ สำ�คัญคือโครงการนีย้ งั ช่วยส่งเสริม
และปลูกฝังให้ชาวบางสะพานได้ตระหนักและ

กับการส่งเสริมการออกกำ�ลังกายด้วยการปั่น
จักรยานเพือ่ เสริมสร้างการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องคนใน
ชุมชน  พร้อมเชิญชวนชุมชนบางสะพานและผู้ที่
สนใจร่วมกันปั่นจักรยาน  รวมถึงร่วมพัฒนาและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในบริเวณ
ชุมชน ซึง่ จากการคำ�นวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมในครัง้ นีส้ ามารถช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้
ประมาณ 256.50 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

ใส่ใจถึงความสำ�คัญในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสืบต่อไป”  
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ได้กล่าวถึง “การจัดกิจกรรม “ปัน่ รักษ์ ปันยิม้ ” จัด
ขึ้นภายใต้โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้
จักรยานของชาวบางสะพานอย่างต่อเนือ่ ง ควบคู่

เทียบเท่า เอสเอสไอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบางสะพาน และได้ร่วม
บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับชาวประมงและ
ชาวบ้ า นในชุ ม ชนบ้ า นปากคลองชายทะเล
บางสะพาน โดยการปล่ อ ยพั น ธุ์ กุ้ ง จำ � นวน
500,000 ตัวลงสู่ท้องทะเลบางสะพาน”
นายผดุงศักดิ์ กล่าวอีกว่า “สำ�หรับกิจกรรม
ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กลุ่มผู้นำ�ชุมชน อาสา
จราจรทางหลวงบางสะพานและสถานีตำ�รวจ
ภูธรบางสะพาน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

		 นายทัตซึยะ อาอิบะ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายการขายและการตลาด บริษทั เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึก
ภูมิใจมากที่บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ที่กำ�หนดของทางผู้จัด และได้คะแนนประเมิน
เต็มทั้ง 2 หัวข้อที่กำ�หนด คือ 1.กำ�หนดเป้าหมาย
คุ ณ ภาพของผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และ
วั ต ถุ ดิ บ แต่ ล ะรายจะคำ � นวณ
จากปริมาณการส่งมอบที่เกิด
ขึ้นจริงของปี 2017 และ 2.การ
ส่งเอกสารถูกต้อง ตรงตามเวลา
โดยรางวัลชนะเลิศ เป็นผู้ขายที่
มีผลการดำ�เนินการดีเด่นประจำ�
ปี 2560 ประเภทคุณภาพวัตถุ
ดี เ ด่ น ต้ อ งขอบอกว่ า เราเป็ น
บริ ษั ท ผู้ ข ายเพี ย งรายเดี ย วใน
ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่ง
รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ นี้ แ สดง
ให้ทุกคนเห็นว่าพนักงานเรามี
ความตั้งใจในทำ�งานกันอย่างมาก ใส่ใจในการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีเสมอ และที่สำ�คัญ
บริษัทฯ จะยังคงรักษาการเป็นผู้ขายเหล็กแผ่น
รีดเย็นชนิดม้วนที่มีคุณภาพสูงและส่งมอบให้
กับลูกค้าต่อไป”
รวมถึงพี่น้องชาวบางสะพานทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมกันทำ�ความดีและบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อ
ชุมชน ขอขอบคุณครับ”
		นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผูใ้ หญ่บา้ นหมูท่ ่ี 4
ต.พงศ์ประศาสน์ กล่าวถึงกิจกรรมในครัง้ นีว้ า่ “รูส้ กึ
ยินดีและสนุกมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้ง โดย
ปกติ แ ล้ ว ผมเข้ า ร่ ว มเป็ น ประจำ � ทุ ก ครั้ ง พร้ อ ม
เชิญชวนลูกบ้านมาร่วมกิจกรรมที่ทางกลุ่มเหล็ก
สหวิรยิ าจัดทุกครัง้ เพราะการปัน่ จักรยานเป็นการ
ออกกำ�ลังกายอย่างหนึ่งทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง
และยังสามารถช่วยลดมลพิษได้อกี ทางหนึง่ รวม
ถึงได้รว่ มปล่อยพันธุก์ งุ้ ลงสูท่ อ้ งทะเลบางสะพาน
ซึง่ มีหน่วยงานและทีมงานให้ความร่วมมือกันเป็น
อย่างดี และจะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป”
		นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
บ้านปากคลอง ต.แม่รำ�พึง ได้กล่าวว่า “ขอบคุณ
กลุ่มเหล็กสหวิริยาที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับเรา
ชาวบางสะพานได้ทำ �กิจกรรมร่วมกัน โดยวิธี
ปั่นจักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษ พร้อมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ให้กบั ชาวประมงและชาวบ้านในชุมชน
บ้านปากคลองชายทะเลบางสะพาน ปล่อยพันธุ์
กุ้ง จำ�นวน 500,000 ตัว นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้
เห็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาค
เอกชนและชาวบางสะพานทุกท่าน และหวังว่า
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจะจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่องแบบนี้ตลอดไป”
		นายวิโรจน์ กลับแก้ว  ชาวบ้านหมู่  5
ต.แม่ร�ำ พึง กล่าวถึงกิจกรรมในครัง้ นีว้ า่ “กิจกรรม
นี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรม และอยาก
ให้ทุกคนได้มาร่วมปั่นจักรยานกันเพราะทำ�ให้
ร่างกายแข็งแรง นอกจากจะช่วยส่งเสริมการมี
สุขภาพดีของคนในชุมชนและยังช่วยลดภาวะโลก
ร้อนได้อกี ด้วย วันนีท้ กุ คนได้มสี ว่ นร่วมในการช่วย
โลกโดยการปั่นจักรยาน พร้อมทั้งยังร่วมบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ให้กบั ชาวประมงและชาวบ้านในชุมชน
บ้านปากคลองชายทะเลบางสะพาน โดยการ
ปล่อยพันธุ์กุ้ง จำ�นวน 500,000 ตัวลงสู่ท้องทะเล
บางสะพาน ซึ่งส่วนตัวคิดว่ากิจกรรมดีๆ แบบนี้
ควรจัดขึ้นทุกปีต่อไป”
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจําวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ประหยัดเวลาในการทํางานลง และเพิม่ โอกาสใน
การผลิตเหล็ก
นายยอดรัก กรีอารีย พนักงาน TCRSS
ผลิตจากวัสดุเหลือใชที่มีอยู ลงทุนเพียง 4,500
หนึ
่
ง
ในที
มงาน เลาวา จากปญหาการใชเวลา
บาท
น า ย เ ฉ ลิ ม
บุ ญ เที ย บ ผู ช ว ย
กรรมการผู จั ด การ
ใหญ สายการผลิ ต
บริ ษั ท เหล็ ก แผ น
รี ด เย็ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) หรือ TCRSS
กล า วว า “เพื่ อ ให
เกิดการพัฒนา การ
ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร
ทํ า งาน ยกระดั บ
คุณภาพ มาตรฐาน
การทํางาน และนํา
มาซึ่งนวัตกรรมใหม
ภายในองคกร บริษทั จึงไดรว มกับพนักงานในการ ในการถอดเปลี่ ย น
ดําเนินการควบคุมคุณภาพดวยการทํากิจกรรม Belt Wrapper เป น
กลุม QCC (Quality Control Circle) อยางตอเนื่อง เวลานาน เนื่ อ งจาก
โดยมีเปาหมายปองกันและลดปญหาการสูญเสีย อุ ป กรณ ข องเดิ ม ที่
ทั้งวัตถุดิบ ตนทุนการผลิต เวลาการทํางาน
ประกบมี น อ ตยึ ด ติ ด
ลาสุดไดมีอีกหนึ่งผลงานภายใตกิจกรรม จํ า นวนมาก ทํ า ให
เปนของพนักงานในชื่อทีม Blue Jeans ประกอบ เกิ ด การเสี ย เวลาใน
ไปดวยพนักงานทั้งหมด 7 คน ไดแก นายยอดรัก การขันนอต และปรับ
กรีอารีย นายอลงกต เผาผาง นายอภิชาติ นพรัตน แตงใหม ดังนั้น เพื่อ
นายนาทนธี บัวแดง นายกมลศักดิ์ ชูเชื้อ ลดเวลาในการดําเนิน
นายอัครเดช แยมสวัสดิ์ นายมนตรี ดาติ ไดชวย งานถอดเปลี่ ย นของ
กันสรางเครื่องมือ (Jig) เพื่อใชในการถอดเปลี่ยน พนักงาน ลดเวลาการ
สายพานที่ใชมวนเหล็ก (Belt Wrapper) ทําใหชวย เสี ย โอกาสการผลิ ต

สายพานมวนเหล็ก

ตอจากหนา 1

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน พ.ค. 61

ของโรงงาน ทําใหพนักงานทํางานมีความสะดวก
สบายเพิ่มขึ้น ทีม Blue Jeans จึงชวยกันคิดวิธี
แกไข จากการศึกษาหาสาเหตุ วิเคราะหขอมูล
และสภาพปจจุบนั วางแผน ทดลองปรับปรุงแกไข

จนทําใหไดมาซึ่งวิธีการใหมคือการใช เพลากด
ทับสายพานลวดถัก (Mesh Belt) และใหนํ้าหนัก
Mash Belt เปนตัวดึงยึด ทําใหไมเสียเวลาในการ
ปรับขันนอตยึด
นอกจากนี้ ยั ง
ได อ อกแบบอุ ป กรณ
ปอน Mesh Belt เขา
สูหวง (Loop) ของชุด
Belt Wrapper จาก
เดิมที่ใช C-Clapt ยึด
แล ว ดึ ง ซึ่ ง ใช เ วลา
มาก มาเปนลักษณะ
Mechanical Automatic
Brake System (MABS)
ซึ่งทําใหสะดวก และ
ปลอดภัยในการปอน
Mesh Belt โดยเครื่อง
มือที่รวมกันคิด และ
สรางขึ้นนี้ ไดใชวัสดุเหลือใชที่มีอยู ผลิตขึ้นมา
โดยใชงบการลงทุนเพียง 4,500 บาท แตสามารถ
ลดเวลาในการซอมบํารุงไดถึง 100 นาที / ครั้ง
จาก 6 ช.ม. / ครั้ง เหลือ 4 ช.ม. 20 นาที หรือลด
การเสียโอกาสการผลิตของ Line CPCM ไดครั้ง
ละ 340,000 บาท ซึ่งจากสถิติมีการเปลี่ยน Belt
Wrapper ปละ 2 ครั้ง นั่นคือ เพิ่มโอกาสการผลิต
ได 680,000 บาท / ป
นายเฉลิม กลาววา ตองขอขอบคุณพนักงาน
ทีม Blue Jeans และพนักงาน TCRSS ทุกคน ในการ
รวมกันคิดสรางสรรค ปรับปรุง พัฒนาใหงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให
TCRSS ของเราเปนหนึ่งอยูเสมอ

วุฒปิ วช.-ปวส.สาขาไฟฟา / ปวช.สาขาอุตสาหการ / ปวส.ทุกสาขา (3 อัตรา)
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 (1 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• วิศวกร จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / งานเชื่อม / อุตสาหการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 20 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• วิศวกร จํานวน 8 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล งานเชื่อม (15 อัตรา)
วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (1 อัตรา) / วิศวกรรมอุตสาหการ (4 อัตรา) /
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (5 อัตรา)
วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา) / วิศวกรรมหุนยนตหรือแมคคาทรอนิกส
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)
(2 อัตรา)
วุฒิปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม (จํานวน
• เทคนิคเชียล จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
12 อัตรา)
วุฒิปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (จํานวน 3 อัตรา)
ตองมีใบผานฝมือแรงงานไฟฟาอาคาร
• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.-ปวส สาขาชางไฟฟา /ชางกล /ชางยนต /ชางเชื่อม (4 อัตรา) บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
• พนักงานบัญชี จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6 (2 อัตรา)
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS) • พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช.- ปวส. หรือเทียบเทา
หมายเหตุ

หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 0322. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน
หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.
ประสบการณทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตาม
ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484
ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นางสาวจันทนา วงษวานิช , นายมนินทร อินทรพรหม ,
นายณัฏตพงศ จงสุรสิทธิวัฒน , นางสาวดิสยากุล แซอึ้ง , นางพรชื่น ทัดแกว
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