ปที่ 13 ฉบับที่ 209 ประจําวันที่ 1 มีนาคม 2565

เอสเอสไอมุง สรางกําลังใจบุคลากร
มอบรางวัลพนักงานดีเดน-คุณธรรม
ออมทรัพย์สหวิรยิ าฯ
ปนผลสมาชิก3.61%
ปี65ส่งเสริมออมต่อ
ขยายฐาน บ.ในกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาสตีล
อินดัสตรี จำากัด ประกาศจ่ายผล
ตอบแทนเป็นเงินปันผลประจำา
ปี 2564 ให้ แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์
บริษัท SSI - WCE – PPC – SPM TCS รวม 7.58 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.61 และเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ทั้งนี้ มี
ยอดฝากเงินของสมาชิกรวม 229
ล้านบาท ประธานสหกรณ์เผย
สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ด้ า นเศรษฐกิ จ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
คาดว่าปี 2565 นี้ สภาวะเศรฐกิจ
ฟื้ น ตั ว จำ า นวนสมาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น
รับผลตอบแทนดีกว่าปีที่ผ่านมา
พร้อมหนุนพนักงานออม-ขยาย
กลุ่มบริษัทร่วมสมาชิกเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
นายธีระวุฒิ ลอมพงษ์พิพัฒน์ ประธานสหกรณ์ออม
ทรั พ ย์ ส หวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี
จำากัด เปิดเผยกับ “ข่าวฅนเหล็ก
เอสเอสไอ” ถึงผลการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด ประจำาปี
อ่านต่อ น.3
2564 ว่า

X บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จัดพิธีมอบรางวัลพนักงาน

ประจำาปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณที่ทุ่มเทในการทำางานอย่างแข็งขันของ
พนักงาน จำานวน 275 คน ทั้งรางวัลพนักงานเกษียณอายุ และรางวัลพนักงานครบอายุงาน พนักงาน
ดีเด่น และรางวัลคนคุณธรรม โดยมี นายนาวา จันทรสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานใน
พิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารออดิทอเรียม และรับชม
ถ่ายทอดสดผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เฟสบุค SSI-Employee Relation and Welfare เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2565 ที่ผ่านมา

SSIแชรผลงานรวมมจธ.จัดหลักสูตรไอที
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรับยุคดิจิตอล
เอสเอสไอร่วมมจธ. ผลิตบัณฑิตพันธุใ์ หม่ ตอบโจทย์
นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยี และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็น
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรยุคดิจิทัล โดยมี

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นประธาน ผู้บริหารเผย เชื่อมั่น
พนักงานจะนำาความรูม้ าต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์และนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทีผ่ า่ นมา อ่านต่อ น.3

เชิ ด ชู เ กี ย รติ - เสริ ม สร้ า งกำ า ลั ง ใจในการทำ า งาน
เอสเอสไอมอบรางวั ล พนั ก งานประจำ า ปี 2564
จำานวน 275 คน ทั้งรางวัลพนักงานเกษียณอายุ
และรางวัลพนักงานอายุงาน พนักงานดีเด่น และ
รางวัลคนคุณธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่บอก
เอสเอสไอเป็นบ้านที่ดีและน่าอยู่เพราะคนในบ้าน
คือ พนักงาน-ครอบครัวพนักงาน
อ่านต่อ น.2

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
ต่อจากหน้า 1

X

เหล็กสหวิริยาหนุนแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จ้างงานด่วนปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวพงศ์ประศาสน์ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ผนึกความร่วมมือ สำ�นักงานแรงงานจังหวัด

ประจวบคีรขี นั ธ์ สนับสนุนกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการ “แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำ�ชั่วคราว ด้วยการ
จ้างให้ทำ�งานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ รวมถึงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน
ในการนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมสนับสนุนพนักงานจิตอาสาและวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ของชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จำ�นวน
2 แห่ง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า (ปรับปรุงท่าขึ้นลงเรือ) และ
ถํ้าไทร ป่าชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 บ้านม้าร้อง (ปรับปรุงทางขึ้นลงถํ้า) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น นำ�ไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่
ระบาดของโควิด-19

ฝ่าฟันมาได้ ผมเชือ่ ว่าตอนนีเ้ อสเอสไอเริม่ ฟืน้ เร็วขึน้
กว่าปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดโควิด เรามีการคาด
การณ์ภายในกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปี เอสเอสไอถึงจะฟื้น
มาเทียบเท่าปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโรค
อุบตั ใิ หม่น้ี แต่เนือ่ งจากปีทผ่ี า่ นมาได้รบั ความร่วมมือ

ร่วมใจของเพื่อนๆ พนักงานเอสเอสไอทุกท่าน เรา
จึงสามารถพลิกฟืน้ มาให้ดกี ว่าหรือใกล้เคียงปี 2562
ซึ่งนับว่าเร็วกว่าที่เราคาดไว้ถึง 2 ปีด้วยกัน
		 สำ�หรับช่วงโควิด เอสเอสไอเกิดนิวนอร์มอล
หลายอย่าง อาทิ ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานจากที่
บ้าน ( Work From Home) ทีส่ �ำ นักงานกรุงเทพฯ ส่วน
โรงงานบางสะพานปฏิบัติงานในรูปแบบการสลับ

เข้าโรงงานเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ (Bubble and
Seal) และหลายอย่างได้เปลีย่ นชีวติ ของเราเป็นปกติ
ส่วนผมเองใช้รูปแบบการประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรผ่านระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่
แต่ยกเว้นวันนีท้ บี่ ริษทั ต้องขอขอบคุณพีพ่ นักงานที่
เกษียณอายุ เพื่อนๆ พนักงานที่ทำ�งานครบ 20 และ
10 ปี พนักงานดีเด่น พนักงานตัวอย่างที่ดี พนักงาน
ตัวอย่างที่ดีชมเชย และพนักงานคุณธรรม เรื่องนี้
เราทำ�ออนไลน์ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องสำ�คัญต้อง
มาด้วยตัวเอง อยากมาพบเพื่อนพนักงานในฐานะ
ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร และตัวแทนผู้บริหาร
สูงสุดของเอสเอสไอ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ มาเพือ่ แสดงความขอบคุณพีๆ่ เพือ่ นๆ ทีท่ มุ่ เท
กำ�ลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในปีที่ผ่านมา โดย
พนักงานที่ครบอายุเกษียณถือว่าเป็นส่วนสำ�คัญ
ในการช่วยสร้างบ้านหลังนี้ให้เราอยู่ บ้านสหวิริยา
สตีลฯ อาจจะไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่โต แต่ขอยืนยัน
ว่าเป็นบ้านที่ดีและน่าอยู่จริงๆ เป็นเพราะคนที่อยู่
ในบ้านจึงทำ�ให้บ้านหลังนี้เติบโตได้
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ถึ ง
ครอบครั ว ของทุ ก ท่ า นที่ ค อย
สนับสนุนและเติมกำ�ลังใจในการ
ทำ�งานให้พนักงานเอสเอสไอเป็น
แบบอย่างทีด่ ี และหวังว่าพวกเรา
จะช่ ว ยกั น รั ก ษาบ้ า นหลั ง นี้ ใ ห้
อยู่ได้และเติบโตต่อไป”
นายสมพร จำ � ปาจิ ต ร์
พนั ก งานดี เ ด่ น 9 ปี ซ้ อ น ให้
สั ม ภาษณ์ ว่ า “รู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ
อย่างสูงที่ได้รับรางวัลพนักงาน
ดี เ ด่ น ซึ่ ง เป็ น รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ มา
เป็นปีที่ 9 การทำ�งานของผมยึด
หลักทำ�งานให้ตรงตามวิสัยทัศน์
ขององค์กร และอุดมการณ์ของ
องค์กร และจะคิดไตร่ตรองให้มาก
คำ�นึงถึงผลดีแล้วก็ผลเสียก่อนลงมือทำ� ซึ่งเป็นสิ่งที่
ได้เรียนรู้จากท่านผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เพือ่ นๆ น้องๆ ทุกคนอยูต่ ลอด
เวลา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร และเพื่อนๆ
น้องๆ ที่คอยเป็นแรงผลักดัน ผมจะปฏิบัติตนให้อยู่
ในกฎระเบียบและจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ขอบคุณครับ”
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ทำ�งานครบ 20 ปี 8 คน พนักงานอายุการทำ�งาน
10 ปี 47 คน
ที่คอยสนับสนุน และทุกคนจะช่วยกันรักษาบ้าน 		 ส่วนรางวัลพนักงานดีเด่น ที่เอาใจใส่การมา
หลังนี้ให้อยู่ได้และเติบโตต่อไป พนักงานดีเด่นเผย ปฏิบตั งิ านด้วยความขยันหมัน่ เพียร มีผลการปฏิบตั ิ
ยึดหลักทำ�งานให้ตรงตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร และ งานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีความประพฤติดี
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 211 คน ประกอบด้วยพนักงาน
อุดมการณ์ขององค์กร
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานประจำ�ปี 2564
ณ อาคารออดิทอเรียม และถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เฟสบุค SSI-Employee Relation and
Welfare เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณที่
ทุม่ เทในการทำ�งานอย่างแข็งขันของพนักงาน โดยมี
นายนาวา จันทรสุรคน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็น
ประธานในพิธี และมีนายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์
หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ นาย
มนินทร์ อินทร์พรหม หัวหน้าสายงานผลิต หัวหน้า
ส่วนและพนักงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธี
ดังกล่าว และจัดกิจกรรมภายใต้
มาตรการควบคุมโรค เพือ่ ป้องกัน
การติดเชื้อโควิด-19
		 นางสาวนาคมั ล ลิ ก า
นาคจันทร์ หัวหน้าฝ่ายพนักงาน
สั ม พั น ธ์ เอสเอสไอ กล่ า วว่ า
“บริษัทฯ มีความปรารถนาที่จะ
ให้ พ นั ก งานร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ
บริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความ
วิรยิ ะอุตสาหะจนเกษียณอายุการ
ทำ�งาน และทำ�งานร่วมกับบริษทั
จนอายุงานครบ 20 ปี และ 10 ปี
จึงจัดพิธมี อบรางวัลพร้อมเกียรติ
บัตร เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
และเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่พนักงาน
ที่ ทุ่ ม เทแรงกายแรงใจทำ � งาน
ทำ�ให้ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น
พนักงานตัวอย่างทีด่ ี และพนักงานตัวอย่างทีด่ ชี มเชย ดีเด่น 28 คน พนักงานตัวอย่างที่ดี 80 คน พนักงาน
และมอบของที่ระลึกให้กับคนคุณธรรมรุ่นที่ 1 และ ตัวอย่างที่ดีชมเชย 80 คน และรางวัลคนคุณธรรม
จำ�นวน 45 คน รวมผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล
รุ่นที่ 2 ในวันนี้ด้วยค่ะ”
		 สำ�หรับในปี 2564 มีพนักงานที่ได้รับรางวัล พนักงานประจำ�ปี 2564 จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 275 คน
พนักงานเกษียณอายุ และรางวัลพนักงานอายุงาน 		 นายนาวา จันทรสุรคน กรรมการผู้จัดการ
รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 64 คน ประกอบด้วยพนักงาน ใหญ่ เอสเอสไอ กล่าวว่า “ช่วงสองปีที่ผ่านมา การ
เกษียณอายุการทำ�งาน 9 คน พนักงานอายุการ ดำ�เนินธุรกิจมีความยากขึ้นแต่บริษัทปรับตัวและ

มอบรางวัล
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กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนเครือข่ายชาวประมงบางสะพานร่วมกิจกรรม
ปิดอ่าวไทยประจำ�ปี 2565 กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับประมงอำ�เภอ

บางสะพานและเครือข่ายประมงบางสะพานเข้าร่วมกิจกรรมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์นา้ํ มีไข่ วางไข่ เลีย้ งตัวอ่อนในทะเลอ่าวไทย ประจำ�ปี 2565 (ปิดอ่าวไทย) โดยมี ดร.เฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย
สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์
สำ�หรับการจัดพิธีประกาศปิดอ่าวในครั้งนี้ กรมประมงได้กำ�หนดมาตรการให้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.14 พ.ค. ห้ามมิให้ผู้ใดทำ�การประมงในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
สุราษฎร์ธานี และกำ�หนดพื้นที่ควบคุมต่อเนื่องจากมาตรการปิดอ่าวฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย.
บริเวณพื้นที่อ่าวประจวบฯ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากสัตว์นํ้ามีความสมดุลกับศักยภาพการผลิตของ
ธรรมชาติ และเป็นการทำ�ประมงและใช้ประโยชน์อย่างยืน
นอกจากนีใ้ นงานยังมีการมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากกรมประมง โดยกลุม่ ประมงพืน้ บ้านเชิง
อนุรักษ์พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากทางกรมประมง จำ�นวน 100,000 บาท
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ รวมไปถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและชาวประมงในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 มีนาคม 2565
of IT) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
กำ�ลังคนทีม่ สี มรรถนะเพือ่ ตอบโจทย์ภาคการผลิต
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ ตามนโยบายการปฏิรปู อุดมศึกษาไทย ซึง่ จัดโดย
เอสเอสไอ นำ�โดยนายณรงค์ฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส และคณะ
ผู้ บ ริ ห ารเอสเอสไอ
เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น และ
ร่ ว มแบ่ ง ปั น ความรู้
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้
รับจากความร่วมมือ
ทางวิชาการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีระหว่างเอสเอสไอและ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของการตรวจเยีย่ ม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ติดตามโครงการฯ โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
(มจธ.) ผ่านหลักสูตร Digital Service Innovation เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
(DSI): School of Information Technology (School ประธาน

หลักสูตรไอที

ต่อจากหน้า 1

ออมทรัพย์สหวิรยิ า ต่อจากหน้า 1

ดิจทิ ลั พร้อมกับผลิตบุคลากรทีส่ ามารถทำ�งานได้
จริงในสภาพแวดล้อมทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้กับงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน

School of IT โดยจัดการเรียนการสอนให้กบั พนักงาน
ระดับบริหารของเอสเอสไอจำ�นวน 56 คน ใน 5 หัวข้อ
การเรียนรู้ประกอบด้วย 1. Digital Transformation
2. Digital Service 3. Information Management (1)
4. Information Management (2) และ 5. Digital
Project มีระยะเวลา
เรียนทัง้ สิน้ 90 ชัว่ โมง
โดยหลังจากการเรียน
รูพ้ นักงานสามารถนำ�
ความรู้ไปปรับใช้กับ
การปฏิ บั ติ ง านของ
ตนเองได้และพัฒนา
ต่อยอดเป็นโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เช่น การ
สร้างแอพพลิเคชั่นคำ�นวณต้นทุนวัตถุดิบในการ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และการคำ�นวณ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงาน เป็นต้น

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับ
สนุนกิจกรรมประมงพืน้ บ้าน
บางสะพาน สานประมงยัง่ ยืน
คืนสัตว์นาํ้ สูแ่ หล่งธรรมชาติ

X

ได้มกี ารกำ�หนดโครงสร้างของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
จั ด โครงการช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก
ในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มจำ�นวน
บริษัทในเครือเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีจำ�นวน
เงินฝากของสมาชิกรวม ณ ปัจจุบนั 229,893,530 บาท
เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมา ทีม่ เี ทียบเท่า 210,634,870 บาท
โดยการบริหารงานคงเน้นความรอบคอบในการ
บริหารจัดการมาโดยตลอด ทำ�ให้สหกรณ์มกี �ำ ไรจาก
การดำ�เนินงานในปี 2564 จำ�นวน 9,273,953.61 บาท
		 ผู้สื่อข่าว ‘ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ’ รายงาน
ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่ง
เสริมสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมสังเกตการณ์ มี
นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ ประธานสหกรณ์
ออมทรัพย์เมือ่ ปี 2564 และดำ�เนินงานบริหารจัดการ
ทางการเงินของสมาชิกในสถานการณ์วิกฤตการ
แพร่ระบาดโควิด-19 อย่างดีมาตลอด โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิก และให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในสภาวะวิกฤตโรคระบาดในปัจจุบัน
รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทาง
สหกรณ์ได้นำ�เงินฝากจากสมาชิกไปดำ�เนินการ
อาทิ ปล่อยเงินกู้ให้กับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่
เงินกู้สามัญของสมาชิก จำ�นวน 127,975,575 บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน จำ�นวน 21,006,562 บาท รวมถึงยัง
ทำ�การฝากประจำ�กับสถาบันการเงิน ซื้อหุ้นกู้หรือ
พันธบัตร เป็นต้น
		 สำ�หรับการจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิรยิ าฯ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก โดยดำ�เนินตามหลักการสหกรณ์
มุง่ เน้นให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วย
เหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ของสมาชิ ก สหกรณ์ ด้ ว ยกั น
กระตุ้นการออมเงินให้แก่สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
ในปีนี้ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จ่ายปันผลตาม
หุ้นที่ชำ�ระแล้วให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3.61
โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาที่สมาชิกได้ชำ�ระ
ค่าหุน้ ต่อสหกรณ์แล้ว และให้จา่ ยเงินเฉลีย่ คืนให้แก่
สมาชิกตามส่วนดอกเบีย้ ทีส่ มาชิกผูก้ ชู้ �ำ ระระหว่าง
ปีในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ ยังมีการพิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับเพิ่มเติมของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยให้
พนักงานประจำ�สังกัดบริษทั เอสวีแอล คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด ในปีนี้อีกด้วย
		 นายธีระวุฒิ กล่าวว่า “จากคาดการณ์สภาวะ

เศรษฐกิจประเทศไทยของปี 2563-2564 โดยข้อมูล
รายงานนโยบายการเงิน ธ.ค.63 ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แสดงประมาณการอัตราขยายตัว
เศรษฐกิ จ ไทยจะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น หากมี ก าร
ลงทุนจะได้รบั ผลตอบแทนทีด่ กี ลับมา แต่เนือ่ งด้วย
สภาวะทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงทำ�ให้ประมาณ
การอัตราขยายตัวเศรษฐกิจไทย ปี 2564 ตํ่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้
		 นอกจากนี้ ปี 2564 จากสถานการณ์วิกฤต
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และความเป็นอยู่ของสมาชิกเป็นอย่างยิ่งทั้งพื้นที่
กรุงเทพฯ-อำ�เภอบางสะพานและหลายอำ�เภอใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม
สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากปั ญ หาด้ า นเศรษฐกิ จ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหวิรยิ าฯ จึงเห็นสมควรให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว โดย
จัดโครงการ”เงินกู้สหกรณ์เราช่วยกัน” ซึ่งมีเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุดที่ 4% ต่อปี อีกด้วย”
		 “ขอบคุณเจ้าหน้าทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด และสมาชิกทุกท่าน ทีส่ ละเวลา
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสามัญ ประจำ�ปี 2564 และ
ให้ความร่วมมือทีด่ เี สมอมาในการดำ�เนินงานตลอด
ปีที่ผ่านมา คาดว่าปี 2565 นี้ สภาวะเศรฐกิจฟื้นตัว
จำ�นวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จะได้รับผลตอบแทนดีขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมาครับ”
สำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์สหวิรยิ าฯ มีสมาชิกจาก
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน
สมาชิก 887 ราย บริษทั เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด
จำ�นวนสมาชิก 234 ราย บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
จำ�นวนสมาชิก 72 ราย บริษัท สหวิริยาเพลทมิลล์
จำ�กัด จำ�นวนสมาชิก 51 ราย และบริษทั เหล็กแผ่น
เคลือบไทย จำ�กัด จำ�นวนสมาชิก 69 ราย รวมทั้งสิ้นมี
จำ�นวนสมาชิก 1,313 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 63 จำ�นวน
108 ราย เนือ่ งจากวิกฤตภาวะเศรษฐกิจทีม่ แี น้วโน้ม
ไม่ค่อยดีมากนัก ทำ�ให้แรงจูงใจในอัตราการปันผล
น้อยลงกว่าปีทีผ่ า่ นมา และถือโอกาสนีข้ อเชิญชวน
พนักงานทุกท่านมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สหวิริยาฯ เพื่อเป็นการเก็บเงินสำ�รองไว้
ใช้ยามฉุกเฉินในอนาคตต่อไป” นายธีระวุฒิ กล่าว
		 ทั้งนี้ สหกรณ์ได้กำ�หนดเกณฑ์การฝากขั้นตํ่า
ของพนักงานในแต่ละระดับ คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ขั้นตํ่า 10 หุ้น (ขั้นตํ่า 100 บาท) พนักงาน
ระดับบังคับบัญชา ขั้นตํ่า 30 หุ้น (ขั้นตํ่า 300 บาท)
พนักงานระดับจัดการ ขั้นตํ่า 60 หุ้น (ขั้นตํ่า 600
บาท) พนักงานระดับบริหาร ขั้นตํ่า 120 หุ้น (ขั้นตํ่า
1,200 บาท)

		 สำ�หรับความร่วมมือดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านต่างๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรยุค

กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าร่วมกิจกรรม
และสนับสนุนนํ้าดื่มกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์นา้ํ ในแหล่งนํา้ ธรรมชาติ
โดยมีนายวรวิทย์ ดวงแก้ว ปลัดอำ�เภอ
เจ้าพนักงานปกครองชำ�นาญการเป็น
ประธานในพีธี สำ�หรับกิจกรรมนีจ้ ดั
ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ผลผลิตสัตว์นาํ้ ในแหล่ง
ธรรมชาติให้กับชุมชน โดยการร่วมกันปล่อย
หอยตะโกรมกรามขาวจำ�นวน 5,000,000 ตัว
คืนสู่แหล่ง นํ้าธรรมชาติ เร่งฟื้นคืนความอุดม
สมบู ร ณ์ เพื่ อ คงความยั่ ง ยื น ให้ กั บ ทรั พ ยากร
สัตว์นํ้า พร้อมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่บางสะพาน
ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานประมงอำ�เภอบางสะพาน
เครือข่ายประมงพื้นบ้านอำ�เภอบางสะพาน และ
สมาคมชาวประมงบางสะพาน ณ คลองปากปิด
ม.1 บ้านฝ่ายท่า ตำ�บลพงศ์ประศาสน์ อำ�เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 มีน�คม 2565

ฝกลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบางสะพานกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าสนับสนุนนำา้ ดืม่

X

กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า โดยนางนฤมล สุภาพงษ์ ผูจ้ ดั การอาวุโสชุมชนสัมพันธ์ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ร่วมพิธเี ปิดและสนับสนุนนำา้ ดืม่ ภายใต้โครงการ “ฝกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน” โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(สพป.ปข 1) ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร และ
โรงเรียนวัดถำ้าคีรีวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากนายประจบ ดีพรม รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธเี ปิด มีนกั เรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งสิ้น จำานวน 80 คน มีคณะวิทยากร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งสิ้น จำานวน 30 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายขาว และค่ายลูกเสือ
ชั่วคราวโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร

กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า (SSI-TCRSS-PPC-WCE) เผยยอดจัดซือ้ ชุมชนบางสะพานป 2564 มูลค่า
293 ล้านบาท และนําระบบ Green Procurement (การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว) เข้ามาใช้ในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน พร้อมเตรียมนําวิธีการจัดซื้อออนไลน์มาใช้ในอนาคต เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในท้องถิ่น และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนใน
รูปแบบ BCG โดยในป 2565 กลุ่มเหล็กสหวิริยามีเปาหมายการจัดซื้อชุมชน 250 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของมูลค่าจัดซื้อป 2564
สําหรับป 2564 กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าได้มกี ารจัดซือ้ สินค้าและบริการในบางสะพาน ประกอบด้วย

ทั้งนี้ การจัดซื้อสินค้าและบริการชุมชนของกลุ่มเหล็กสหวิริยา
(บางสะพาน) ยังคงยึดหลักการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงต่อ
เวลา เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไป

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน มี.ค. 65

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรวิจัยและพัฒนา (ผลิตภัณฑเหล็ก) วุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุ โลหะการ
- วิศวกรประกันคุณภาพผลิตภัณฑ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ /
วิศวกรรมวัสดุ / โลหะการ
- วิศวกรวิศวกรพลังงาน และพลังงานทดแทน วุฒปิ ริญญาโทขึน้ ไป สาขาวิศวกรรมเคมี /
วิศวกรรมพลังงาน (มีประสบการณดานพลังงาน)
- วิศวกร Logistic และคลังสินคา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม Logistic หรือ
อุตสาหการ (มีประสบการณดานการจัดสงและคลังสินคา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ม.6 -ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE)

• Civil Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
• Civil Service จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง / โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• Human Resources Assistant Manager จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• Project Engineer จํานวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ)
(มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

หมายเหตุ
1. ทุกตำาแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจำาตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

• Sales Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรทุกสาขา
• QA Engineer จํานวน 1 อัตรา

วุฒปิ ริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครือ่ งกล/อุตสาหการ) หรือเทียบเทา
(มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

• ชางเทคนิค จํานวน 5 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS)

• พนักงานขับเครน จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (PPC)

• ชางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิ ปวส. สาขาเครือ่ งกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชือ่ ม (มีประสบการณดา นซอมบํารุง)
• ผูจ ดั การฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาตร
วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• กลาสี/สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) (BSBM)

• ชางซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา
• คนสวน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิ

ทำางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ตละบริษทั กำาหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แมรำาพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอาวฯ โทร
032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทำา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม ,
นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซำา้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

