ปที่ 10 ฉบับที่ 173 ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2562

เหล็กสหวิรยิ ามุง แนวทางยัง่ ยืน
จัดทํานโยบายจัดซือ้ สีเขียวกลุม
สงเสริมพนง.ออม
สหกรณเอสเอสไอ
ยอดฝาก163ลาน
ปนผลรอยละ4.5

สรางความแข็งแกรงทางการเงิน
ใหกบั สมาชิก และสงเสริมการออม
เงิน สหกรณออมทรัพยสหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด ประกาศจาย
ผลตอบแทนเปนเงินปนผลประจําป
2561 ใหแกสมาชิกสหกรณ บริษทั
SSI - WCE - PPC รวม 7.58 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 4.50 และเฉลีย่ คืน
ตามสวนดอกเบี้ย รอยละ 7.77
ทัง้ นี้ มียอดฝากเงินของสมาชิกรวม
163 ลานบาท ประธานสหกรณเผย
ป 2561 สามารถบรรเทาความ
เดือดรอนจากอุทกภัยในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธได อานตอ น.3

ตารางการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ปที่ดําเนินการ / จํานวนกลุมรายการ

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

จํานวนกลุมผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากสถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยที่มีใชอยูในโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน
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15

15

15*

จํานวนรายการในโครงการประหยัดพลังงาน

-

-

9

8
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เพิม่ โอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ
ที่ยั่งยืน-สนับสนุนนโยบายภาครัฐ
กลุมเหล็กสวิริยา (SSI - TCRSS PPC - WCE) จัดทํานโยบาย Green
Purchasing Policy หรือ “นโยบาย
การจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” โดยปฏิบัติ
ตามแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจาง
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอเนื่อง ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) เพื่อใหกลุมเหล็กฯ มี

การจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการที่
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอมในดานมูลคา
และปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ดานผูบ ริหารฯ
คาดวาจะไดรับเลือกเขารับประกาศ
เกียรติคุณในฐานะหนวยงานที่มีผล
การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากกรม
ควบคุมมลพิษ
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
รายงานวา กลุมเหล็กสวิริยา ไดเขา
รวมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ จัดทํา

‘เอสเอสไอ’ หนุนประจวบเอฟซี
สูศ กึ ไทยลีกสรางชือ่ เสียงจังหวัด
เอสเอสไอรวมสนับสนุนทีมตอพิฆาต “ประจวบ
เอฟซี” สูศึกฟุตบอลไทยลีก 2019 สรางชื่อเสียง
จั ง หวั ด ภายใต ค อนเซปต “ STILL” เน น รั ก ษา
มาตรฐาน และจบอั น ดั บ ตํ่ า กว า เดิ ม ป ที่ แ ล ว
ทําผลงานยอดเยี่ยมดวยการอยูอันดับที่ 6 ของ
ตาราง พรอมเปดตัวนักเตะและทีมงานทามกลาง
แฟนบอลนับพันรวมใหกําลังใจอยางเหนียวแนน
ผูบริหารเอสเอสไอ ใหกําลังใจสูความสําเร็จใน

ฤดูกาลใหม ดานโคชเผยทีมแข็งแกรงแมทมี จะเจอ
ศึกหนัก ณ สะพานสราญวิถี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา สโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ เอฟซี ไดจัดงาน
เปดตัวเพื่อพรอมสูศึกฟุตบอลไทยลีก 2019 โดย
มีการเปดตัวนักเตะของทีม ซึ่งปนี้มีนักเตะใหม
อานตอ น.4
เขารวมทีมประกอบดวย

นโยบาย Green Purchasing Policy
หรื อ เรี ย กว า “นโยบายการจั ด ซื้ อ
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม” โดยกรมควบคุม
มลพิษผลักดันแผนสงเสริมการจัดซือ้
จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมภาครัฐ เริ่มระยะแรก
ในป พ.ศ.2551 - 2554 และระยะที่ 2
ป พ.ศ. 2555 - 2559 เพือ่ ใหหนวยงาน
ภาครัฐเปนผูนําในการจัดซื้อจัดจาง
สิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รต อ

1

สกูปา
หน

*รวมอยูในรายการสินคาของ SSI

สิง่ แวดลอม และขยายผลไปสูอ งคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
มหาวิทยาลัย หนวยงานในกํากับ
ของรัฐ และองคการมหาชน รวมทั้ง
สงเสริมใหผูผลิตและผูประกอบการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน กระบวน
การผลิตสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตร
ต อ สิ่ ง แวดล อ ม ส ง ผลให ป ริ ม าณ
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในทองตลาดเพิ่มมากขึ้น

อานตอ น.2

ไขปญหาฝุนจิ๋ว

PM. 2.5

พลังงานสะอาด...ทางเลือก ทางรอด

ภาพจากเว็บไซต www.greenpeace.org/seasia/th

น.3

ฅนเหล็กจัดเติมหนังสือใหนอง ร.ร.ตชด.คีรีลอม
‘ฅนเหล็ ก มิ นิ ม าราธอน’ ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ
ศุภนิมิต สรางความแข็งแกรงทางความรู
ใหกบั เยาวชนในพืน้ ทีถ่ น่ิ ทุรกันดารโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานคีรีลอม โดย
การสงมอบหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณการเรียน ใชเปนสื่อการเรียน
การสอนนั ก เรี ย น เพื่ อ เป ด โลกกว า งให
เยาวชนไดเรียนรู พรอมปลูกจิตสํานักใน
การรักการอาน เติบโตเปนอนาคตของชาติ
ภายใต “โครงการเติมหนังสือเต็มตู เติม

ความรูใหนอง” ผูบริหารเผยการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสเปนความตั้งใจจริงของธุรกิจ
เหล็ก เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ทีผ่ า นมา
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ”
อานตอ น.2
รายงานวา

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
จัดซื้อสีเขียว

ต่อจากหน้า 1

		 ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า
ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมดำ�เนินการต่อเนือ่ งมาถึงระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีหน่วยงานภาครัฐ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำ�กับของ
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาค
เอกชนเข้าร่วมดำ�เนินการ และมีเป้าหมายส่งเสริม
ในภาคส่วนองค์การมหาชน และเอกชน เข้าร่วม
แผนส่งเสริมฯ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าของ
สินค้าและบริการ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการดำ�เนิน
งานตามแผนส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและ
บริการฯ ที่ผ่านมา ระยะแรกมีหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม 170 หน่วยงาน (เข้าร่วมดำ�เนินการ
แล้ว) และการดำ�เนินการตามแผนส่งเสริมการจัด
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการฯ ในระยะที่ 2 โดยได้
รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทำ�ให้สามารถ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ
11.13 ล้านตัน
		นายผดุงเกียรติ แต่รุ่งเรือง ผู้จัดการสำ�นัก
จัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว

เติมหนังสือให้น้อง

ต่อจากหน้า 1

บริษทั เอสเอสไอ ในฐานะผูแ้ ทนกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
เหล็ก 5 แห่ง(TCRSS - NS Blue Scope - NS-SUS –
JSGT) ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ฅนเหล็กมินิ
มาราธอน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ภายใต้ “โครงการเติมหนังสือเต็มตู้ เติมความรู้ให้
น้อง” โดยมอบหนังสือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ (จำ�นวน
2 เครื่อง) และเครื่องปริ้นท์เตอร์ (จำ�นวน 1 เครื่อง)
ให้แก่โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน บ้านคีรลี อ้ ม
อำ�เภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พร้อมกับร่วมทำ�กิจกรรมเสริมความรูเ้ รือ่ งเหล็กด้วย
เกมสตีลบิงโก และเลีย้ งอาหารกลางวันน้อง จำ�นวน
ทัง้ สิน้ 61 คน โดยได้รบั ต้อนรับจากคณะครู และตัวแทน
เยาวชนชั้นอนุบาลเต้นประกอบจังหวะเพลง สร้าง
เสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลุ่ม เอสเอสไอ
กล่าวว่า “ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ขอบคุณ ร้อยตำ�รวจเอก ไชยา จันทะดี ครูใหญ่
ศูนย์การเรียนตำ�รววจตระเวนชายแดนบ้านคีรลี อ้ ม
คุณครู ผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มาในวันนี้ทุกคน
จุดเริ่มต้นของกิจกรรมคือบริษัท สหวิริยาอินดัสตรี
จำ�กัด(มหาชน) ซึ่งมีพื้นที่โรงงานตั้งอยู่ที่ในเขต
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่ม
จัดโครงการเดิน-วิง่ การกุศล ฅนเหล็กมินมิ าราธอน
ร่วมกับกลุม่ ผูป้ ระกอบการเหล็กอีก 5 แห่ง ประกอบ
ด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
(SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
(TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย)
จำ�กัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไน
เต็ดสตีล จำ�กัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล
กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) โดยจัดขึ้น
ทุ ก ปี แ ละนำ � เงิ น รายได้ ม อบช่ ว ยเหลื อ มู ล นิ ธิ
ต่างๆ เป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว โดยรายได้จาก
การจั ด กิ จ กรรมจำ � นวนหนึ่ งเรานำ �ขึ้ น ทูลเกล้ า ฯ
ถวายสมทบกองทุ น พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใน
ถิ่ น ทุ ร กั น ดารในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนในตะเข็บชายแดนบริเวณจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์”
		 “เราจะไม่มีโอกาสเห็นเยาวชนเหล่านี้เติบโต
เลย ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือไม่มีคนที่เชื่อมร้อยที่
สำ�คัญ ขอบคุณครูที่อาสามาดูแลน้องๆ ให้ดีขึ้น
SSI p.2.indd 1

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2562
“ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “บริษทั ในกลุม่ เหล็ก
สหวิริยาที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดทำ�นโยบาย
Green Purchasing Policy หรือการจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ ประกอบไป
ด้วยบริษทั สหวิรยิ าสตีล อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
(SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
(TCRSS) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด (PPC) และ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (WCE) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมของภาครัฐ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจใน
ประเทศที่คำ�นึงถึงความยั่งยืนเป็นสำ�คัญ และ
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในด้าน
มูลค่าและปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย”
		 “ผู้สื่อข่าว” กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อจัด
จ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คือการจัดซือ้ สินค้า
หรือจัดซื้อบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม
รายการสิ นค้ าและบริ การที่ ได้ จั ดทำ �เกณฑ์ ข้ อ
กำ�หนดไว้แล้ว หรือสินค้าที่ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม
เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน หรือบริการทีไ่ ด้
การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรมที่ได้รับ

เกียรติบตั รใบไม้สเี ขียว โดยเกณฑ์ขอ้ กำ�หนดสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) จำ�แนกเป็น 29 ประเภท
ประกอบด้ ว ยรายการสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง
แวดล้อม จำ�นวน 23 ประเภท ได้แก่ กระดาษถ่าย
เอกสารและงานพิมพ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ลบคำ�ผิด
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เครื่องเรือนเหล็ก กระดาษ
ชำ�ระ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ปากกาไวท์บอร์ด เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ตลับหมึก สีทาอาคาร
ซองเอกสาร แฟ้มกระดาษ กล่องใส่เอกสาร รถยนต์
นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเชื้อเพลิง รถตู้ ผลิตภัณฑ์
ผ้าคูลโหมด (Cool Mode) เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบกำ�ลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ยางรถยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน
		 สำ � หรั บ รายการบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อม มีจำ�นวน 6 ประเภท ได้แก่ บริการเช่า
เครือ่ งถ่ายเอกสาร บริการทำ�ความสะอาด บริการ
โรงแรม สถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายนํ้ามัน
หล่อลื่น) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง และสถาน
ประกอบกิจการซ่อมยานพาหนะ
		 “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม จำ � แนกเป็ น ประเภทกลุ่ ม

รายการวัสดุสิ้นเปลือง ตามรายการที่ได้จัดทำ�
เกณฑ์ข้อกำ�หนดไว้แล้ว หรือสินค้าที่ได้ฉลากสิ่ง
แวดล้อม โดยในช่วงแรกทีจ่ ะดำ�เนินการมีจ�ำ นวน
5 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร เครือ่ งเขียน
สีทาอาคาร นํ้ายาดับเพลิง และหลอดฟลุออเรส
เซนซ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างแนวปฏิบัติ
และจะมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม
คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมประกาศใช้แนวปฏิบัติ
ช่วงเดือนเมษายน 2562 นี้ และหวังว่าจะได้รับ
เลือกเข้ารับประกาศเกียรติคณ
ุ ในฐานะหน่วยงาน
ทีม่ ผี ลการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้า และบริการทีเ่ ป็นสิง่
ต่อสิง่ แวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษด้วยครับ”
นายผดุงเกียรติ กล่าว
		 ในปี 2561 เอสเอสไอ ได้ดำ�เนินการจัดซื้อ
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำ�หรับวัสดุและ
อุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 15 กลุ่มตามข้อ
กำ � หนดของสถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยมาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นการสนั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่
ดำ�เนินการในด้านการประหยัดพลังงาน จำ�นวน
3 โครงการ และมีเป้าหมายในการจัดซื้อสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำ�หรับรายการวัสดุตาม
ข้อกำ�หนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยต่อไป

และคิดว่าวันนี้จะมีความสุขและสนุกสนาน”
นายผดุงศักดิ์ กล่าว
		 ด้าน นางสาววิลัยวรรณ จอกงิ้ว ผู้จัดการ
กลุ่มโปรแกรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้
สัมภาษณ์กับ “ผู้สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า
“มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการดำ�เนินงานโดยจัดทำ�เป็น
ยุ ทธศาสตร์ใ นการทำ�งาน ด้านการพัฒนาและ
ช่วยเหลือเยาวชนถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่ยากไร้
มาโดยตลอด โดยมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบส่วนงานจังหวัด
เพชรบุรี ราชบุรี และอุทัยธานี ซึ่งครั้งนี้ได้รับการ
ประสานงานจากฝ่ายการตลาดของมูลนิธิฯ ว่ามี
ส่วนงานรับผิดชอบ
พื้ น ที่ ใ น อำ � เ ภ อ
บางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ จึงได้
ประสานงานร่วมมือ
กับบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) จัดกิจกรรม
ภายใต้ “โครงการ
เติ ม หนั ง สื อ เต็ ม ตู้
เติมความรูใ้ ห้นอ้ ง”

กับเหล็กทั้งสิ้น อาทิ ประตูเหล็ก ท่อเหล็ก กระทะ
จอบ เสียบ เครือ่ งบิน เป็นต้น ซึง่ ผูน้ �ำ เกมจะสุม่ หยิบ
ป้ายคำ�ที่ได้จัดเตรียมไว้ขึ้นมาครั้งละ 1 คำ� เพื่อให้
น้องๆ ได้กากบาททับคำ�ที่สุ่มเลือกได้ หลักการใน
การบิงโกนัน้ มีหลายวิธี ผูเ้ ล่นจะต้องมีค�ำ ทีเ่ กีย่ วกับ
เหล็กเรียงติดกันตามกติกาที่ชี้แจงเบื้องต้น โดย
ผู้เล่นคนใดโชคดีมีคำ�ที่เรียงต่อกันครบก่อนให้พูด
คำ�ว่า “บิงโกสตีล” ถือว่าเป็นผูช้ นะในเกมและได้รบั
ของรางวัล ซึง่ นอกจากได้ความรูเ้ กีย่ วกับเหล็กแล้ว
เกมนี้ยังช่วยส่งเสริมสมาธิ ทักษะ จินตนาการ และ
สติปัญญาของผู้เล่นได้อีกด้วย
จากนัน้ เพิม่ เติม
ความสนุ ก สนาน
ด้วยเกมทีส่ ร้างความ
สามัคคีระหว่างพี่ๆ
ฅนเหล็ ก กั บ น้ อ งๆ
โรงเรียน.ตชด.นัน่ คือ
เกมดู ด ขนมเอ็ ม
แอนด์เอ็มข้ามแดน
โดยแบ่งผู้เล่นออก
เป็น 3 ทีม (ทีมละ 4 5 คน) ยืนประจำ�จุด

เพือ่ เสริมสร้างความรูใ้ ห้กบั เยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
และปลูกจิตสำ�นักในการรักการอ่าน ทัง้ นี้ ขอขอบคุณ
ผูใ้ หญ่ใจดี ผูบ้ ริหารของบจม.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
และขอขอบคุณครูใหญ่โรงเรียนตำ �รวจตระเวน
ชายแดน บ้านคีรีล้อม ที่ให้โอกาสมูลนิธิศุภนิมิตฯ
ได้เข้ามาพัฒนาทำ�งานในพื้นที่แห่งนี้ รวมถึงได้
ช่วยเหลือเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ซึง่ ถือเป็นงานหนึง่
ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำ�ได้ค่ะ”
		 สำ�หรับกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมหลัก
2 ส่วน คือ ช่วงเช้าหลังจากดำ�เนินการกล่าวเปิด
โครงการเรียบร้อยแล้ว ได้ด�ำ เนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องเหล็กให้กับเยาวชนด้วยการเล่นเกม
บิงโกสตีล โดยจะเล่นบนแผ่นกระดาษทีท่ างพีฅ่ นเหล็ก
จัดเตรียมไว้ให้ ซึง่ ในแผ่นกระดาษจะมีค�ำ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ที่จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ ผู้เล่นต้องเรียงแถวต่อกัน
ผู้เล่นคนคนแรกดูดขนมเม็ดเอ็ม แอนด์เอ็ม ด้วย
หลอดพลาสติก (ครั้งละ 1 เม็ด) เคลื่อนย้ายจาก
ภาชนะจุดเริม่ ต้นไปยังภาชนะจุดสิน้ สุดทีก่ �ำ หนดไว้
เมือ่ ถึงแล้วให้สญ
ั ญาณคนถัดไปเล่นต่อ โดยดำ�เนิน
การเล่นต่อไปจนกว่าจำ�นวนขนมเม็ดเอ็มแอนด์เอ็ม
จะหมด ทีมใดขนมหมดก่อนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ
ในเกม และรับของรางวัลไป กิจกรรมนี้ช่วยสร้าง
ความสามัคคีกันในทีมได้เป็นอย่างมาก และเสริม
สร้างไหวพริบ สติปัญญาการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าให้กับเยาวชนได้ดีอีกด้วย
		 สำ�หรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ‘ฅนเหล็ก’ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมคุณครูโรงเรียน
ตำ � รวจตระเวนชายแดน บ้ า นคี รี ล้ อ ม ร่ ว มกั น

ประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปริน๊ ท์เตอร์ และ
จัดวางเรียงหนังสือเข้าตูห้ นังสือให้กบั น้องๆ ในห้อง
สำ�หรับใช้เป็นการเรียนการสอนต่อไป นับได้ว่า
เป็นการส่งมอบ “โครงการเติมหนังสือเต็มตู้ เติม
ความรู้ให้น้อง” อย่างเสร็จสมบูรณ์
		ร้อยตำ�รวจเอก ไชยา จันทะดี ครูใหญ่ศนู ย์
การเรียนตำ�รววจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม ให้
สัมภาษณ์วา่ “รูส้ กึ ยินดี และปลืม้ ใจแทนเด็กๆ ทีพ่ ๆี่
ฅนเหล็ก ร่วมกับทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ นำ�สิ่งของมา
สนับสนุนให้กบั โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายชายแดน
บ้านคีรลี อ้ ม ทัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งปริน้ ท์เตอร์
และหนั ง สื อ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย น
การสอนของโรงเรียนให้กับนักเรียน ทางโรงเรียน
จะใช้สิ่งของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ขอบคุณครับ”
		เด็กหญิงชุดา ยอดใหญ่ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกดีใจมากค่ะที่
พวกพี่ๆ มาทำ�กิจกรรมในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมเกมสอด
แทรกความรู้และทักษะไหวพริบไว้มากมาย หนูขอ
ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ถิ่น
ทุรกันดาร และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติ ต่ อ ไป อยากให้ พ วกพี่ ก ลั บ มาทำ �
กิจกรรมแบบนี้กันอีกนะคะ”
		เด็กหญิงชุตมิ า ไชยเดช นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ให้สัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมสนุกสนาน
มากค่ะ เป็นเกมทีเ่ ล่นแล้วได้รบั ความรู้ ความสามัคคี
เพิม่ ขึน้ ด้วย ขอบคุณพี่ ๆ ทีม่ าสร้างความสนุกสนาน
ให้กับน้องๆ ในโรงเรียน และอยากให้กลับมาจัด
กิจกรรมอย่างนี้ต่อไป ขอบคุณค่ะ”
		 ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลฅนเหล็กมินิ
มาราธอน ได้ส่งมอบเงินรายได้จากการแข่งขันให้
กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมีนายจิร โชติ
นุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ตัวแทน 5
พันธมิตรเหล็ก เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ส่งมอบเงินรายได้
จากการแข่งขันซึ่งมีนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์
เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัด
บางไส้ไก่ เขตธนบุรี โดยมีท่านพระมหาสมัย จินตฺ
โฆสโก ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561ที่ผ่านมา
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ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2562

X

ผูวาราชการประจวบฯตรวจเยี่ยมโรงงานเอสเอสไอบางสะพาน ไมกอ
ฝุน PM2.5-การจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดลอมดีกวามาตรฐาน
นายพัลลภ สิงหเสนี ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ นายเลิศยศ แยมพราย นายอําเภอ
บางสะพาน นายอานันท ฟกสังข อุตสาหกรรมจังหวัด พรอมหัวหนาสวนราชการและคณะผูนําชุมชน
รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือเอสเอสไอ อําเภอบางสะพาน ซึ่งเปนการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานเปาหมายในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธจํานวน 129 แหง ตามมาตรการเฝาติดตามระวังควันพิษ ฝุนละอองในอากาศ โดยไดเขา
ตรวจสอบปลองระบายอากาศและคุณภาพนํ้าภายในโรงงาน ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบวาทางโรงงานมี
การบริหารจัดการทีด่ กี วามาตรฐาน ไมเกิดฝุน ละออง PM 2.5 และมีการบริหารจัดการนํา้ ทีผ่ า นการใชงานแลว
ดวยการบําบัดและนํากลับมาใชซํ้าโดยโดยไมมีการระบายออกนอกโรงงาน (Zero Discharge) โดยมี
นายมนินทร อินทรพรหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายการผลิต เอสเอสไอ ใหการตอนรับ
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เปนปรากฏการณ
ทีเ่ หลือเชือ่ วา “กรุงเทพ
มหานคร” เมืองทีค่ บั คัง่
ไปดวยตึกและรถมาก
มายบนทองถนน.......
จะมีหมอกลงหนา เหตุการณนไี้ ดคลายความ
สงสัยลงเมื่อกรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย
และสื่อตางๆ ไดออกมารายงานเผยแพรถึง
สิ่งที่เกิดขึ้นวา มิใชหมอกอยางที่ประชาชน
เขาใจแตเกิดจากฝุน ละอองขนาดเล็กไมเกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินคามาตรฐาน ปกคลุม
อยูท วั่ บรรยากาศในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ
จังหวัดตางๆ ซึง่ เปนปญหายากทีจ่ ะควบคุมได
อยางไรก็ตามแมสถานการณ PM 2.5 จะ
คลี่คลายลงแลว แตยังคงทิ้งรองรอยของปญหา
นี้ ที่ ใ ห ทุ ก คนต อ งร ว มมื อ กั น แก ไ ขป ญ หาอย า ง
จริงจัง เพือ่ ไมใหเกิดขึน้ ซํา้ แลวซํา้ อีก และไมขยาย
วงกวางของปญหามลพิษทางอากาศออกไปทุก
จังหวัดของประเทศไทย
ฝุน ละออง PM2.5 (particle matter smaller than
2.5 micron) คือ ฝุน ละอองทีม่ ขี นาดเล็ก
มาก ไมสามารถมองเห็นดวยสายตา โดย
มีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของ
เสนผานศูนยกลางของเสนผม
มนุษย เล็กขนาดที่ขนจมูก
ของมนุษยไมสามารถกรอง
ได ทําใหฝุนละอองชนิดนี้
สามารถแพรกระจาย
เขาสูทางเดิน

สหกรณเอสเอสไอ

ตอจากหนา 1

คาดว า ป 2562 นี้ จะมีจํานวนสมาชิกเพิ่ม ขึ้น
มากกวาปที่ผานมา
นายเสนีย ประดิษฐพงศ ประธานสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด เปดเผย
กับ “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ถึงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จํากัด ประจําป 2561 วามีจาํ นวนเงินฝากของสมาชิก
รวม ณ ปจจุบัน 163,483,810 บาท เพิ่มขึ้นจากป
ทีผ่ า นมา ทีม่ เี ทียบเทา 148,365,780 บาท โดยการ
บริหารงานคงเนนความรอบคอบในการบริหาร
จัดการมาโดยตลอด ทําใหสหกรณมกี าํ ไรจากการ
ดําเนินงานในป 2561 จํานวน 7,584,190.29 บาท
ผูส อ่ื ขาว ‘ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ’ รายงานวา
สหกรณออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
ไดมีการจัดประชุมสหกรณออมทรัพยประจําป
2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา โดย
มีนายเสนีย ประดิษฐพงศ เปนประธานสหกรณ
ออมทรัพยเมื่อป 2561 และดําเนินงานบริหาร
จัดการทางการเงินของสมาชิกอยางดีมาตลอด โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิก และการชวยลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยทางสหกรณไดนาํ
เงินฝากจากสมาชิกไปดําเนินการ อาทิ ปลอยเงินกู
ใหกับเพื่อนสมาชิกสหกรณ ไดแกเงินกูสามัญ
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หายใจ กระแสเลือด และ
แทรกซึ ม สู ก ระบวนการ
ทํางานในอวัยวะตางๆ ของ
ร า งกาย เพิ่ ม ความเสี่ ย ง
เปนโรคเรื้อรังได
สาเหตุของการ
เกิดฝุนละออง
ขนาดเล็กมีแหลงกําเนิดจากหลายแหลงซึง่ สวนใหญ
เกิดจากมนุษย เชน การเผาในทีโ่ ลงเพือ่ การเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตอยางเชนออยในชวงฤดูเปดหีบ การเผา
เศษวัชพืช การขาดการจัดการควบคุมดูแลทีด่ ขี อง
โรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดมวลพิษทางอากาศ
การกอสราง การขนสงโดยใชเครื่องยนตหรือเชื้อ
เพลิงที่มีการเผาไหมไมสมบูรณทําใหเกิดมลพิษ
ถึงแมภาครัฐจะออกกฎหมาย มาตรการมา
ชวยควบคุม และกระตุนเปนพิเศษในชวงนี้ก็ตาม
แต ก็ ยั ง ไม ส ามารถจั ด การแก ไ ขป ญ หาเหล า นี้
หมดลงได ประกอบกับยังมีกลุมคนบางสวนขาด
จิตสํานึกและละเลยตอการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ในตางประเทศไดเห็นถึงความสําคัญ
ของการลดมลพิษในอากาศเปนอยางมาก อาทิ
หลายเมืองในยุโรปรวมถึงกรุงปารีส มาดริด และ
เอเธนส ไดออกมาใหคํามั่นวาจะออกกฎแบน
ยานพาหนะเครือ่ งยนตดเี ซลบนถนนยานใจกลาง
เมืองภายในป 2025 ขณะที่นายกเทศมนตรีกรุง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ไดเตรียมผลักดัน
กฎหามรถดีเซลรุนใหมวิ่งเขาเมือง ซึ่งบังคับใชให
ไดเร็วทีส่ ดุ ประเทศเยอรมนี มีคาํ ศาลตัดสินชีข้ าด
ใหเมืองสตุตการตและดุส
เซลดอรฟ สามารถบังคับกฎ
หามผูข บั ขีใ่ ชรถยนตดเี ซล
เกาและรถดีเซลบางรุนที่

กอมลพิษมากมาวิ่งในโซน
ทีม่ กี ารจราจรคับคัง่ เพือ่ ลด
มลพิษในอากาศ
รัฐบาลอังกฤษจะหาม
ขายเชื้อเพลิงที่กอใหเกิด
มลพิษสําหรับ
ใชในครัวเรือน
และตั้งแตป 2022 เปนตนไป เตาหุงหาอาหารที่
ใชจะเปนประเภทที่ไมกอเกิดมลพิษ นอกจากนี้
รัฐบาลยังอยูระหวางปรึกษาหารือวาจะคอย ๆ
เลิกขายเชื้อเพลิงถานหินที่ใชในบานและจํากัด
การขายไมเปยก ที่ถูกนําไปใชเปนเชื้อเพลิงดวย
ดานอิสราเอลกําลังทยอยเปลี่ยนถายรถยนตที่
ใชกันอยู ใหกลายเปนรถยนตไฟฟา และเปลี่ยน
รถบรรทุกจากทีใ่ ชเครือ่ งดีเซลใหใชกา ซธรรมชาติ
CNG แทน และเตรียมหามนําเขารถยนตที่สราง
มลพิษโดยเด็ดขาด มีแผนจะเริ่มตั้งแตป 2030
เปนตนไป พรอมกับมีนโยบายดานภาษีจากภาค
รัฐชวยสนับสนุน
ส ว นกรุ ง นิ ว เดลี อิ น เดี ย รั ฐ บาลได อ อก
นโยบายหามรถยนตที่มีเครื่องยนตขนาดใหญ
และรถ SUV ที่ มี เ ครื่ อ งยนต แ รงม า มากกว า
2000 ซีซี รวมทั้งบังคับใหรถแท็กซี่เครื่องยนต
ดีเซลหลายพันคันหยุดวิ่ง นอกจากนี้ยังทดลอง
นโยบายการใหรถยนตเลือกหยุดวิ่งในวันคี่หรือ
วันคู และกระตุนใหผูคนใชขนสงสาธารณะมาก
ขึ้น เกาหลีใตเมื่อตนป 2017 ทางการใชมาตรการ
ฉุกเฉินแกปญ
 หามลพิษในกรุงโซล ดวยการจัดให
บริการขนสงมวลชนฟรีในชวงเวลาเรงดวน เพื่อ
ชวยลดปริมาณการใชรถยนตสว นบุคคล เนือ่ งจาก
ปญหามลพิษทางอากาศของกรุงโซล
เชือ่ วาเปนผลมาจากการใชถา นหินและ

ของสมาชิก จํานวน 99,283,589 บาท เงินกูฉ กุ เฉิน
จํานวน 26,935,400 บาท และเงินกูสามัญพิเศษ
จํานวน 4,117,000 บาท รวมถึงยังทําการฝากประจํา
กับสถาบันการเงิน ซื้อหุนหรือพันธบัตร เปนตน
นายเสนีย กลาววา “การจัดตัง้ สหกรณออม
ทรัพยสหวิรยิ าฯ เพือ่ เปนการสงเสริมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยดําเนิน
ตามหลักการสหกรณ มุงเนนใหสมาชิกสามารถ
ชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันของ
สมาชิกสหกรณดว ยกัน กระตุน การออมเงินใหแก
สมาชิกสหกรณทุกทาน ในปนี้ตามที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป 2561 เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
ไดมีมติใหจายปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแก
สมาชิกในอัตรารอยละ 4.50 โดยคิดตามสวนแบง
ระยะเวลาทีส่ มาชิกไดชาํ ระคาหุน ตอสหกรณแลว
และใหจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวน
ดอกเบี้ยที่สมาชิกผูกูชําระระหวางปในอัตรารอย
ละ 7.77”
“นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561
อําเภอบางสะพานและหลายอําเภอในจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ ไดรบั ความเดือดรอนจากปญหา
อุทกภัย สหกรณออมทรัพยสหวิริยาฯ จึงเห็น
สมควรใหความชวยเหลือสมาชิกทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว โดยสมาชิก
ผูกูคนหนึ่งๆ นั้น จะมีสิทธิ์กูไดไมเกิน 50,000 บาท

ตอราย พรอมแนบหลักฐานประกอบการกูเปน
หนังสือรับรองวาเปนผูป ระสบภัย รับรองโดยผูบ งั คับ
บัญชา และผูจ ดั การฝายทรัพยากรบุคคล และรูปถาย
ที่แสดงถึงความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น
(ถามี) ซึ่งคิดเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 2.50% ตอป”
ทัง้ นี้ สหกรณออมทรัพยสหวิรยิ าฯ มีสมาชิก
จากบริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
จํานวนสมาชิก 810 ราย บริษัท เวสทโคสทเอ็นจิ
เนี่ยริ่ง จํากัด จํานวนสมาชิก 250 ราย และบริษัท
ทาเรือประจวบ จํากัด จํานวนสมาชิก 68 ราย รวม
ทัง้ สิน้ มีจาํ นวนสมาชิก 1,128 ราย เพิม่ ขึน้ จากป 60
จํานวน 47 ราย เนื่องจากความมั่นคงทางภาวะ
เศรษฐกิจที่มีแนวโนมไมคอยดีมากนัก ทําใหแรง
จูงใจในอัตราการปนผลเทียบเทากับปทผ่ี า นมา และ
ถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนพนักงานบริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) บริษัท เวสทโคสท
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัท ทาเรือประจวบ
จํากัด มารวมสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สหวิริยาฯ เพื่อเปนการเก็บเงินสํารองไวใชยาม
ฉุกเฉินในอนาคตตอไป” นายเสนีย กลาว
สหกรณไดกาํ หนดเกณฑการฝากขัน้ ตํา่ ของ
พนักงานในแตละระดับ คือ พนักงานระดับปฏิบตั ิ
การ ขั้นตํ่า 10 หุน (ขั้นตํ่า 100 บาท) พนักงาน
ระดับบังคับบัญชา ขัน้ ตํา่ 30 หุน (ขัน้ ตํา่ 300 บาท)
พนักงานระดับจัดการ ขั้นตํ่า 60 หุน (ขั้นตํ่า 600

ไขปญหาฝุนจิ๋ว
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พลังงานสะอาด...ทางเลือก ทางรอด

นํา้ มันดีเซล ประกอบกับการไดรบั หมอกควันจาก
ประเทศเพื่อนบานอยางจีน
และลาสุดขาวเมื่อเร็วๆ นี้ ในเขตไซบีเรีย
ของประเทศรั ส เซี ย ได ส ร า งความแตกตื่ น ให
กับคนทั่วโลกถึงปรากฏการณหิมะสีดํา ซึ่งเปน
มลพิษในอากาศที่ปลอยมาจากโรงงานถานหิน
ในพื้นที่ ทําใหหิมะที่ตกลงกลายเปนสีดําปกคลุม
ไปทั่วเมือง สรางความหวาดวิตกใหกับชาวเมือง
วาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะกับเด็ก
เนื่องจากหิมะสีดําจากมลพิษปกคลุมไปทั่วทุก
พื้นที่ รวมทั้งโรงเรียนและสนามเด็กเลน
วิธกี ารเลือกใชแหลงพลังงาน รวมถึงวิธกี าร
มาตรการในการจัดการควบคุมดูแลไมใหกอให
เกิดมลพิษ เปนคําตอบแรกในการแกไขปญหานี้
เพื่อที่จะสามารถลด และบรรเทาปญหามลพิษ
ลงได
เชน การเลือกใชพลังงานสีเขียว (Green
Energy) หรือ พลังงานสะอาด ทีไ่ มกอ ใหเกิดมลพิษ
ในกระบวนการผลิตพลังงาน เชน การผลิตไฟฟา
จากพลังงานความรอน โซลารเซลล กังหันลม และ
นํ้า เลือกใชกาซ LPG, NGV, CNG แทนการใชนํ้า
มันดีเซลที่มีการเผาไหมไมหมดจด เลือกใชเชื้อ
เพลิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ทีม่ กี ารเผาไหมสมบูรณ
ปราศจากไอเสีย เปนตน
รวมถึงความรวมมือของทุกคนในประเทศ
ดวยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใชพลังงาน ลด
ละเลิกกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดมลพิษ และหันกลับมา
ดูแลใสใจสิ่งแวดลอมดวยกัน..
ทีม่ าขอมูล
https://thestandard.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants/
https://www.bbc.com/thai/international-46861285
https://news.thaipbs.or.th/content/277805

บาท) พนักงานระดับบริหาร ขั้นตํ่า 120 หุน (ขั้น
ตํ่า 1,200 บาท)
นางสาวพิชญาภา พาณิชย สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี ใหสมั ภาษณกบั
ผูสื่อขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” วา “ปนี้มีมติ
ใหจายปนผลใหแกสมาชิกในอัตรารอยละ 4.50
ซึง่ เทียบเทากับปทผี่ า นมา อาจเปนผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ มีความพอใจในระดับนึงเทานัน้ และ
คาดหวังวาปนี้จะไดรับปนผลเพิ่มขึ้นคะ”
นางสาวพนัชกร สุพรรณเทพ สมาชิก
สหกรณ อ อมทรั พ ย ส หวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี ให
สัมภาษณวา “อยากใหเงินปนผลสูงขึ้นกวาเดิม
ถึงแมวา อัตราการปนผลจะเทาเดิม แตมยี อดกําไร
เพิม่ สูงขึน้ ถือวายังพอใจคะ เพราะคิดวานีเ่ ปนการ
ออมเงินไดอีกทางหนึ่ง เผื่อมีเหตุฉุกเฉินตองการ
ใชเงินยังสามารถใชการกูจากกองทุนนี้ไดไมตอง
ไปกูนอกระบบเสียดอกเบี้ยแพงๆ คะ”
นางสาววระพร บุตรรักษ สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ใหสัมภาษณ
วา “การปนผลปนี้ไดเทียบเทากับปที่แลว ซึ่งใจ
จริงอยากจะไดมากกวานี้นะคะ แตไมเปนไรคะ
เพราะดิฉันถือวาเปนการเก็บสะสมออมเงินทีละ
เล็กละนอยไปเรื่อยๆ และอยากเชิญชวนเพื่อน
พนักงานมาสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สหวิริยาฯ กันเยอะๆ นะคะ”
27/2/2562 BE 19:34
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ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2562

เห็นวาปนี้ ตอพิฆาต พีที ประจวบ เอฟซี
จะจับมือกันสูไปดวยกัน ปนี้ผมเชื่อมั่นวา
นายอันโตนิโอ แวรซรู า นายอิทธิพล แกวเขียว เราจะยังรักษามาตรฐานของเราเอาไว ให
นายณัฐพงษ ขจรมาลี นายกฤษณพรหม สมกับคอนเซปตของปนี้ คือ “STILL” โดย
บุญสาร นายนัสตพล มาลาพันธ นายรวี จะจบอันดับตํ่ากวาเดิมแนนอน ขอบคุณ
อุดมศิลป นายอารทยอม ฟลิปโปสยาน
นายมัธเทอุส อัลเวส นายแฮริสัน ไคออน
และนายศรัณยู อินตะราช พรอมกับเปดตัว
ผูส นับสนุนทีมหนึง่ ในนัน้ คือผูป ระกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กรายใหญในพืน้ ทีป่ ระจวบคีรขี นั ธ บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ และเปดตัวชุด
แขงขันของทีมซึ่งมีสามสี คือ สม (ชุดเหยา)
เขียวอมฟา (ชุดเยือน) และสีดํา ดวยการ
เดินแบบของเหลาบรรดานักเตะของทีม
นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให มี
กิจกรรมมีทแอนดกรี๊ด เปด
โอกาสใหแฟนบอลไดใกลชิด
กับนักฟุตบอล รวมถายภาพ
และขอลายเซ็ น อย า งเป น
กันเอง ทั้งนี้ มีแฟนบอลกวา
พั น คนเข า ร ว มให กํ า ลั ง ใจ
อยางเหนียวแนน ถึงแมฝน
จะตกโปรยปราย ณ สะพาน
สราญวิ ถี (อ า วประจวบ)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
นายทรงเกียรติ ลิม้ อรุณรักษ (นายก ผูส นับสนุนทัง้ พีที เอสเอสไอ ออรา ลีโอ และ
เกียร) ประธานสโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ วอริกซ ที่ยังรวมเดินทางไปกับเรา”
เอฟซี เผยวา “ขอบคุณแฟนคลับทุกคน
นายผดุ ง ศั ก ดิ์ ปราณอุ ด มรั ต น
ที่รวมตากฝนดวยกันในวันนี้ มันแสดงให ผูจ ดั การทัว่ ไป สํานักการพัฒนาอยางยัง่ ยืน

ประจวบเอฟซี

ตอจากหนา 1

กลุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กลาววา “อันดับ
แรกขอแสดงความยินดีกับ สโมสรฟุตบอล
พีที ประจวบ เอฟซี กับผลงานที่ยอดเยี่ยม
ของปที่ผานมา ที่สามารถจบอันดับ 6 ของ

ตาราง SSI ก็เปนอีกหนึ่งองคกรที่อยูกับ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธมาอยางยาวนานมาก
อยางทีท่ กุ ทานทราบกันดีเราอยูท บ่ี างสะพาน
ซึง่ เปนฐานการผลิตใหญของเรา เอสเอสไอ

วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
Steel Structure Engineer วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ / งานเชือ่ ม
(1 อัตรา)

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน มี.ค. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 7 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟา (1 อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง (Spare part) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรฝายการผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ (4 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปวส และหรือ ปวช. หรือเทียบเทา สาขาไฟฟากําลัง / อิเล็กทรอนิกส

• หัวหนาแผนกจัดซื้อ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. สาขาชางอุตสาหกรรม

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา

วิศวกรเครือ่ งกล/อุตสาหการ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูส มัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

เฝามองการเติบโตและความสําเร็จของ
สโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ เอฟซีมาโดย
ตลอด ถือเปนผูสนับสนุนรายแรกๆ ของ
ทีมเลยก็วาได ตั้งแตยังทําการแขงขันใน
ระดับลีกภูมภิ าค จนกาวเติบโตมาสูก ารจบ
อันดับหัวตารางของการแขงขันในลีกสูงสุด
ในปที่ผานมา ผมขอชื่นชมในความสําเร็จ
ลาสุดทีท่ า นนายกเกียรสามารถจบทีมอยูใ น
อันดับที่ดี สรางความภูมิใจใหกับคนใน
จังหวัดได
สําหรับในป 2019 ผมก็ขอเปนตัวแทน
ของชาว SSI อวยพรใหทมี พีที ประจวบ เอฟซี
ประสบความสําเร็จในฤดูกาลใหม เปนไป
ตามเปาหมายที่ทางทีมไดวางเอาไวครับ
และขอฝากแฟนบอลชาว
ประจวบใหเขามาใหกาํ ลังใจ
นักกีฬากันเยอะๆ นะครับ”
ดาน นายธวัชชัย ดํารงอองตระกูล (โคชวัง) กลาว
วา “เชื่อมั่นสปริตทีมจะพา
ต อ พิ ฆ าตบิ น สู ง ได อ ย า ง
ตอเนื่องในปนี้ แมจะมีการ
เปลี่ ย นผู เ ล น หลายคนแต
แกนหลักของทีมยังอยูผสม
กับตัวผูเ ลนใหมทคี่ ณ
ุ ภาพสูง
เขามาเปนสวนผสมที่ลงตัวและสปริตทีม
ยิ่งแข็งแกรงขึ้น แมปนี้จะเจองานยากขึ้น
กวาเดิมเพราะทุกทีมก็อยากจะชนะเรา
อยางแนนอน”

• เลขานุการผูบริหาร จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวของ

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 12 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต อุตสาหการ งานเชื่อม

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกรไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟากําลัง

• พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวส. สาขาบัญชี

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• พนักงานปฏิบตั กิ ารหองปฏิบตั กิ าร( Lab) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
•
•
•
•

วุฒิปวส. และหรือ ปวช. / ม.6 สายวิทย

พนักงานแผนกควบคุมเหล็กมวน (Coil) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
พนักงานปฏิบตั กิ ารแผนกผลิต
จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
พนักงานปฏิบตั กิ ารแผนกซอมบํารุง จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
พนักงานปฏิบตั กิ ารแผนกสาธารณูปโภค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปวส. และหรือปวช. / ม.6

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 / หจก. กลางอาวฯ โทร
032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484

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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