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เพ่ิมชองทางขายผลิตภัณฑแปรรูป
เอสเอสไอเปดรานคาเหล็กออนไลน
SSI MOU POSCO-TCS
หาวตัถดุบิธรุกจิทอ่
เหล็กเคลือบสังกะสี
เปนมิตรส่ิงแวดลอม
ผนึกกำาลังสร้างความสามารถทาง 
การแขง่ขนัใหก้บัอตุสาหกรรมเหลก็
SSI ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
POSCO-TCS จัดหาวัตถุดิบธุรกิจ
ท่อเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีที่ผ่าน
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ประหยัดพลังงานและ
ทรพัยากร หรอื Eco-Friendly Material
ผูบ้รหิารเอสเอสไอเผยยนิดใีนความ
รว่มมอืครัง้นี ้พรอ้มนำาบรษิทัในกลุม่
เหล็กสหวิริยาร่วมเป็นพันธมิตรใน
อนาคต
 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอส-
เอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2565 บริษัท สหวิริยาสตีล
อนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หรอื “เอส-
เอสไอ” และบริษัท โพสโค โค้ทเต้ด
สตีล (ประเทศไทย) จำากัด หรือ 
“POSCO-TCS” ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลง Supply of Low Carbon 
Eco-Friendly Galvanized Steel โดย
มีนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ และนาย 
ซอ ยอง กี ผู้บริหารสูงสุด POSCO-
TCS เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว โดย POSCO-TCS จะเป็น
ผู้จัดหาเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีที่
ผา่นกระบวนการผลติทีเ่ปน็มติรกบั
สิ่งแวดล้อม       อ่านต่อ น.2



•  กลุม่เหลก็สหวริิยาร่วมกจิกรรม
จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาลาน
วัดเขาโบสถ์-สนับสนุนนํ้าด่ืมแก่
จิตอาสา
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน	“เราทำาความดี	ด้วยหัวใจ”	ร่วม
ปรบัปรงุภมูทิศันพ์ฒันาทำาความสะอาดบรเิวณ
ลานศาสนสถานวัดเขาโบสถ์	พระอารามหลวง
ต.กำาเนิดนพคุณ	 อ.บางสะพาน	 โดยมี	 นาย						
เลิศยศ	 แย้มพราย	 นายอำาเภอบางสะพาน								
เป็นประธานในพิธี	สำาหรับกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน	“เราทำาความดี	ด้วยหัวใจ”	ใน
คร้ังน้ี	ทางศูนย์อำานวยการจิตอาสาพระราชทาน
อำาเภอบางสะพานจัดขึ้น	 เนื่องในโอกาสวัน
สำาคัญของชาติไทย	 ในวันที่	 6	 เมษายน	 (วัน
จักรี)	 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์	 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ	ภาค
เอกชน	 และประชาชนในพื้นที่อำาเภอบางสะพาน
เข้าร่วมกว่า	 50	 คน	 ภายใต้การปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19	
อย่างเคร่งครัด	 ทั้งนี้กลุ่มเหล็กได้ร่วมสนับ
สนุนนำ้าดื่ม	 เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรม
ดังกล่าว

•  กลุม่เหลก็สหวิริยาสง่เสริมศิลป
วัฒนธรรมบางสะพาน สนับสนุนจัด
งานเมืองสามอ่าว-กาชาดป 2565
กลุ่มเหล็กสหวิริยา	 ร่วมสนับสนุนการจัดงาน	
“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์	มหัศจรรย์เมือง
สามอ่าวและงานกาชาดประจำาป	 2565”	 ซึ่ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่	 1-10	 เมษายน	 2565	
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	
ศิลปวัฒนธรรม	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 ผลผลิต
การ เกษตรและสินค้ าของดีของอำ า เภอ
บางสะพานและของอำาเภออื่นๆ	ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นที่รู้จัก	 และร่วมฟนฟู
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้กลับมาดีดังเดิม	 หลังจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	โดยมนีายเลศิยศ	แยม้พราย	นาย
อำาเภอบางสะพาน	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	ที่ว่าการ
อำาเภอบางสะพาน

สง่เสรมิเยาวชนดา้นการศกึษา-
ทักษะกีฬา “เอสเอสไอ” สนับ
สนุนโครงการเติมสุขแก่น้อง
ชายแดนปีที่  6 จัดโดยศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
การเรียน และทุนการศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
จ.กาญจนบุรี สร้างขวัญกำาลังใจ
ในการเรียน พร้อมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมด้านจิต
สาธารณะให้กับเยาวชน
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็ก

เอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อ
วันที่ 2-3 เมษายน 2565 บริษัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วม
สนับสนุนโครงการเติมสุข
แก่น้องชายแดนปีที่ 6 ซึ่งจัด
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) เพื่อสร้างการมีส่วน
รว่มแบง่ปนัชว่งเวลาแหง่ความ
สขุใหแ้กส่งัคม และสง่เสรมิการ
ทำาจิตอาสา โดยมีองค์กรภาค
เอกชน หน่วยงานในพื้นที่ และ
ภาคีเครือข่าย       อ่านต่อ น.4

รวมเตมิสขุแกเยาวชนชายแดน
SSIมอบอปุกรณกฬีา-ทนุเรยีน

รอบรั้วกล
ุมเหล็ก

      นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานกรรมการ และ นายกร 
เธียรนุกุล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำากัด ร่วมเปิด
รา้นคา้เหลก็เอสเอสไอออนไลนบ์นแพลตฟอรม์ MyWaWa โดยเอสเอสไอจะเปดิจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์หลก็แปรรปูจำานวน 
95 รายการ อาทิ เหล็กแบน เหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสา ท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์ด้วยไฟฟ้า แป๊บแบน กัลวาไนซ์ด้วยไฟฟ้า 
ตะแกรงเหล็กฉีก ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป
และการเข้าถึงผู้ประกอบการร้านค้าเหล็กและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ตอบสนองการทำาธุรกิจและการซื้อขายในยุค
ดิจิตอลที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการดำาเนินธุรกรรมซื้อขายผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์ม ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมรายได้และยอดขายให้แก่ธุรกิจเหล็กของเอสเอสไอ

อ่านต่อ น.2

ตอบสนองการทำาธุรกิจและการ
ซื้อขายยุคดิจิตอล เอสเอสไอเปิด
ร้านค้าเหล็กเอสเอสไอออนไลน์
บนแพลตฟอร์มของบริษัท วาวา
เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป 
จำากดั “WAWA” เพือ่เพิม่ชอ่งทาง
การจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์หลก็แปร
รูปและการเข้าถึงผู้ประกอบการ
ร้านค้าเหล็ก ผู้บริหารเผย เอสเอสไอ
ถือเป็นบริษัทรายต้นๆ ของประเทศ
ไทยท่ีก้าวสู่ฟรอนเทียร์อีคอมเมิร์ช
อย่างจริงจัง และไม่ยอมแพ้ 
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  
ที่ผ่านมา                  อ่านต่อ น.2

อ่านต่อ น.3



ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25652 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ร้านเหล็กออนไลน์  ต่อจากหน้า 1

POSCO-TCS                         ต่อจากหน้า 1

ทัง้การประหยดัพลงังานและทรพัยากร หรอื Eco-Friendly Material เพือ่
เสรมิความมัน่คงดา้นวตัถดุบิใหก้บัธรุกจิทอ่ของเอสเอสไอ และนบัเปน็
การผนึกกำาลังสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม
เหล็กของประเทศอีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารประภาวิทย์
กรุงเทพฯ 

 นายนาวา จันทนสุรคน 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าว
ขอบคุณในความร่วมมือครั้ งนี้
ว่า “เอสเอสไอ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
สำาหรับการลงนาม MoU supply 
Low Carbon Eco-friendly Galvanized 
steel ภายหลังพิธีลงนามดำาเนินการ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
และบริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป 
จำากดั รว่มเปดิรา้นคา้เหลก็เอสเอสไอออนไลนบ์น
แพลตฟอร์ม My WaWa “SSI Online Store On My 
WAWA E-marketplace” การเปดิรา้นคา้ออนไลนน์ี้
เปน็การเพิม่ชอ่งทางการจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์หลก็
แปรรูปและการเข้าถึงผู้ประกอบการร้านค้าเหล็ก
และบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเอสเอสไอ ตอบ
สนองการทำาธุรกิจและการซื้อขายในยุคดิจิตอล
ที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
ในการดำาเนินธุรกรรมซื้อขายผ่านทางออนไลน์
แพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และยอด
ขายให้แก่ธุรกิจเหล็กของเอสเอสไอ 
  ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅน
เหลก็เอสเอสไอ” รายงาน
ว่า นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
กลุม่ พรอ้มดว้ยนายนาวา 
จันทนสุรคน กรรมการ      
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สห-
วริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั 
(มหาชน) หรือเอสเอสไอ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 
ประธานกรรมการ และนายกร เธยีรนกุลุ กรรมการ
บริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาวา 
เซอรว์สิ แอนด ์มารเ์กต็ติง้ กรุป๊ จำากดั รว่มเปดิรา้น
ค้าเหล็กเอสเอสไอออนไลน์บนแพลตฟอร์ม My-
WaWa โดยเอสเอสไอจะเปิดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
เหล็กแปรรูปจำานวน 95 รายการ อาทิ เหล็กแบน 
เหล็กแผ่นเพลทปิดหัวเสา ท่อเหลี่ยมกัลวาไนซ์
ดว้ยไฟฟา้ แปบ๊แบนกลัวาไนซด์ว้ยไฟฟา้ ตะแกรง
เหล็กฉีก ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว 
  สำาหรบั My WaWa เปน็แพลตฟอรม์ทีร่องรบั
การคา้ระหวา่งธรุกจิกบัธรุกจิ หรอื บทีบู ี(Business
to Business: B2B) ด้วยระบบที่ออกแบบมาโดย

	 	 	 	 								สวัสดีครับ.....ผมเด็กชายเหล็กม้วนกลับมาพบกัน
อีกครั้งในบทความ	“เหล็กรักษ์โลก”	เช่นเคย	หลังจากที่ผมได้พาทุกท่าน
ไปทำาความรูจ้กัสงัคมคารบ์อนต่ำากนัไปแลว้		วนันีผ้มจะพาไปรูจ้กันโยบาย
พลังงาน	4D1E	ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่	ที่
สนบัสนนุใหใ้ชพ้ลงังานสะอาดและมเีปา้หมายมุง่สูก่ารปลอ่ยคารบ์อนสทุธิ
เป็นศูนย์หรือที่เราคุ้นกันในชื่อ	Carbon	Neutral	นั่นเองครับ	อยากรู้แล้ว
ใช่มั้ยครับว่านโยบาย	4D1E	นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและแต่ละตัวอักษร
มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง	อย่ารอช้า…ตามผมมาเลยคร้าบบบบ	
	 	 อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับว่า	 4D1E	 เป็นหน่ึงใน
นโยบายของกระทรวงพลังงาน	 ที่ได้ร่วมขับเคล่ือนและกำาหนดทิศทาง
การพัฒนาพลังงานยุคใหม่	จากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	(Energy	
Disruption)	 ในยุคปัจจุบัน	 เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานเดินหน้าสู่
สังคมคาร์บอนตำ่า	โดยจะประกอบด้วย	4D	และ	1E	ดังนี้ครับ	

	 	 ตัวที่หนึ่งคือ Digitalization	 การนำาเทคโนโลยีดิจิทัล			
มาใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน	 โดยให้มีการบริหารจัดการ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ	

	 	 ตัวที่สองคือ Decarbonization	 	 การลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์	เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนตำ่า	โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ชะลอการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	ซึ่งเอสเอสไอของเราก็ได้มี
การดำาเนนิโครงการทีร่ว่มชะลอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการ
ลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด	์อาท	ิการพฒันาเหลก็คารบ์อนตำา่	การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงจาก

แหลง่พลงังานคารบ์อนตำา่	การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย์	

	 	 ตัวที่สามคือ Decentralization	 	การผลิตพลังงาน
แบบกระจายตัว	 เปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	และช่วยเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงพลังงานเพิ่มมากขึ้นครับ	 อาทิ	 การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน

	 	 ตัวที่สี่คือ De-Regulation	 	การเปิดเสรีภาคพลังงาน	
กระตุน้ใหเ้กดินวตักรรมในดา้นพลงังาน	อาท	ิการสง่เสรมิใหม้กีารพฒันา
และทดสอบนวตักรรมดา้นพลงังานเพือ่รองรบัรปูแบบธรุกจิใหม่ๆ 	(New	
Business	Model)

	 	 และส่วนตัว E นั้นมาจาก Electrification	ก็คือ
การใชพ้ลงังานไฟฟา้สเีขยีว	ผลกัดนัใหเ้กดิการใชง้านไฟฟา้ทีม่แีหลง่ทีม่า
พืน้ฐานทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	และชว่ยลดผลกระทบทางดา้นมลพษิใน
สิ่งแวดล้อม	อาทิ	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	
	 	 เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่านโยบายพลังงาน	4D1E	 เป็นนโยบายที่ช่วย
เรารับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในยุคปัจจุบัน	 ซึ่งหากเรามา
ช่วยกันกำาหนดทิศทางการใช้พลังงาน	 โดยหันกลับมาเลือกใช้พลังงาน
สะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนที่มาจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ	 จะ
ทำาให้เราลดค่าใช้จ่าย	 และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการ
ใชพ้ลงังานโดยรวมลงอกีดว้ยครบั	สำาหรบัวนันีผ้มเดก็ชายเหลก็มว้นตอ้ง
ขอตัวไปก่อน	ซึ่งจะกลับมาพบสาระดีๆ	แน่นๆ	อีกครั้งในบทความ	“เหล็ก
รักษ์โลก”	ครั้งหน้านะครับ	พี่ๆ	น้องๆ	อย่าลืมติดตามกันนะคร้าบบบบบบ

เฉพาะ ตั้งแต่ E-Commerce, E-Finance ไปจนถึง 
E-Logistics โดยมีเทคโนโลยีลำ้าสมัยเข้ามาช่วย 
เช่น เทคโนโลยี Smart Contract, Blockchain, 
Machine Learning และ Big Data ทำาให้คู่ค้าบน
แพลตฟอรม์สามารถทำากจิกรรมทางธรุกจิอยา่งม ี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
  นายนาวา  จันทนสุรคน  กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 

หรือ“เอสเอสไอ” กล่าวแสดงความยินดีกับ
โครงการความร่วมมือของ SSI และ My Wawa ว่า
“เอสเอสไอภายใต้การนำาของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นนโยบาย
ที่บริษัทฯ ให้ผู้บริหารทุกท่านปฏิบัติ ซึ่งคือจะไม่
ทำาเฉพาะสิ่งที่เราทำา เราจะต้องบุกเบิกสิ่งที่อยู่
นอกขอบเขตของเราให้ได้ สำาหรับการร่วมกับ
แพลตฟอร์ม My -
Wawa โดยบริษัท 
วาวา เซอรว์สิ แอนด ์
มาร์ เก็ตติ้ ง  กรุ๊ ป 
จำากัด คือก้าวหนึ่งที่
พิสูจน์ว่าเอสเอสไอ

จะก้าวเข้าสู่ฟรันเทียร์ของอีคอมเมิร์ช ซ่ึงเอสเอสไอ
ถือเป็นบริษัทรายต้นๆ ของประเทศไทยที่ก้าวสู่
ฟรันเทียร์อีคอมเมิร์ชอย่างทุ่มเท จริงจัง และไม่
ยอมแพ้
  “ขอบคุณที่ให้เอสเอสไอก้าวสู่แพลตฟอร์ม
อีคอมเมิร์ชร่วมกับ MyWawa ไม่ว่าระยะทางการ
ดำาเนินงานจะพบอุปสรรคใด เราจะลุกขึ้นสู้และ
ก้าวผ่านขวากหนามไปด้วยกันครับ”

 
 
 
 
 
 
 

  ด้าน นายกร เธียรนุกูล กรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั วาวา เซอรว์สิ
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำากัด กล่าวถึงแผนการ
พัฒนาของ My Wawa สู่การเป็นผู้นำาของ E-
marketplace ว่า “วาวากรุ๊ป มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ทางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
จำากัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ได้ร่วมสนับสนุน

แพลตฟอร์มของ My Wawa แพลตฟอร์มออนไลน์
ทีพ่ฒันาขึน้มาเพือ่ตอบโจทยก์ารคา้ระหวา่งธรุกจิ
กบัธรุกจิ หรอื บทีบู ีโดย My Wawa ใหค้วามสำาคญั
กับการพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา 
เนื่องจากเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มีความจำาเป็น
สำาหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยและเชื่อ
ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มที่พัฒนานี้จะ
สามารถจัดระบบการทำาธุรกิจแบบดั้งเดิมไปสู่    
รูปแบบอนาคตยุคดิจิตอลได้ 
  สำาหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวจะมีความซับ
ซ้อนมากกว่ารูปแบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชอื่น
ที่มีในปัจจุบัน แต่ยังไม่ค่อยตอบโจทย์ธุรกิจที่มี
ความซับซ้อนแบบบีทูบี ดังนั้น การพัฒนาสร้าง
เคร่ืองมือตัวน้ีข้ึนมาเพ่ือท่ีจะสานต่อผู้ประกอบการ
รปูแบบธรุกจิบทีบู ีใหส้ามารถเขา้สูโ่ลกดจิติอลได้
มากขึ้น มีฟีเจอร์ให้บริการมากมาย  เช่น  รูปแบบ

แชท และต่อยอดการ
บริการโดยเฉพาะ 
ตั้งแต่ E-Commerce, 
E-Finance ไปจนถึง 
E-Logistics ที่มีการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง  เ ชื่ อ ม
ต่อกับพันธมิตรที่
แข็งแกร่ง เพื่อตอบ

สนองกับความต้องการ และความสะดวกของ
ผู้ใช้งานที่มาร่วมการค้าขายได้ในที่ที่เดียว 
  ส่วนสามเสาหลักที่สำาคัญ ได้แก่ E-               
Commerce, E-Finance และ E-Logistics วาวากรุ๊ป
เช่ือว่าแผนกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ เดินทางไปจะสามารถ
ให้บริการได้ทั่วประเทศ และรวมถึงขยายไปต่าง
ประเทศได้ด้วย”

เสร็จสิ้นนี้ จะมีการติดต่อกันมากขึ้น ซึ่งอนาคตอาจจะเพิ่มการจัดหา
วสัดทุัง้ Slab supply จาก PTKP และอกีหลายกจิกรรมทีจ่ะทำารว่มกนัได ้
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทย ถือว่าการลงนาม
ในวนันีม้คีวามหมายกบัการดำาเนนิธรุกจิของเอสเอสไออยา่งมาก และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ขยายความร่วมมือในการทำางานร่วมกับ 
Posco ไม่เพียงเฉพาะเอสเอสไอเท่านั้น แต่รวมถึงบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาอีกด้วยครับ”



ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  2565 ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

         ความปลอดภัยพนักงาน-ชุมชน
ตองมากอ่น เอสเอสไอซอมแผนระงบั
เหตุฉุกเฉินในโรงงาน
 คณะอนกุรรมการปอ้งกนัและกูภ้ยัฉกุเฉนิ
โรงงานร่วมกับหน่วยงานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน จัดฝกซ้อมการตอบสนอง
เหตฉุกุเฉนิ LPG รัว่ไหลและไฟไหม ้เพือ่ทบทวน
ความรูค้วามสามารถและปฏบิตัติามมาตรฐาน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามขั้นตอนที่
กำาหนดในแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การทำางานแบบบูรณาการ สามารถเข้าแก้ไข
ปญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยจำาลองสถานการณ ์
การปฏิบัติและการเปิดสัญญาณต่างๆ เสมือน
จริง โดยมีการฝกซ้อมอยู่ในพื้นที่โรงงานของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
อำาเภอบางสะพาน ซึ่งการฝกซ้อมครั้งนี้ทุก

หน่วยสามารถประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบบูรณาการได้อย่างดี จนทำาให้การฝกซ้อม
เป็นไปอย่างเรียบร้อยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้

คณะคณะอนุกรรมการป้องกันและกู้ภัยฉุกเฉิน
โรงงานจะนำาผลการฝกซ้อมไปประเมินผลและ
นำาไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้มีความสมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยต่อพนักงานและชุมชนบางสะพาน

School of Engineering เอสเอสไอ จัดสัม
นาออนไลน์ “Decarbonization pathway 
to achieve Net Zero emission target”  
25-26 พ.ค.นี ้เชญิ14องคก์รชัน้นาํรว่มให้
ความรู้และเปลี่ยน  หนุนพิชิตเปาหมายลด
การปล่อยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย์ 
	 	 นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ประธาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม	 ในฐานะ	 Dean	 of	
School	of	Engineering	กลุ่มเหล็กสหวิริยา	
เปิดเผยว่า	 School	 of	 Engineering	 จะจัด
กจิกรรมสัมมนา	“Decarbonization	pathway	
to	achieve	Net	Zero	emission	target”	ขึ้น
ระหว่างวันที่	25-26	พฤษภาคม	2565	เวลา	
8:30	-	17:00	น.นี้	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกและทิศทางแนวโน้ม
ของนโยบายและมาตรการการจัดการภาวะ
โลกร้อนในระดับโลกและประเทศไทย	 2)	 ส่ง
เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สำาคัญในการ
ก้าวไปสู่เป้าหมาย	“การปล่อยมลพิษสุทธิเป็น
ศูนย์”	และ	3)	ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทดแทน	
ใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานกลุม่เหลก็สหวริยิา
รวมถึงผู้สนใจทั่วไป	
	 	 การสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้บริหาร
และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรและสถาบันชั้นนำา
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	 จำานวน	
14	องคก์รมาบรรยายใหค้วามรู	้อาท	ิสถาบนั
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย	องค์การ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก	 (องค์การ
มหาชน)	World	Steel	Association	สำานกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
และRE-100	Thailand	Club	เป็นต้น 

	 	 การสัมมนาดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น	
4	 ช่วง	 โดยมีหัวข้อสัมมนาประกอบไปด้วย	
หัวข้อ	1)	นโยบายและมาตรการจัดการภาวะ
โลกร้อน	 ผลกระทบและความท้าทายในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก	2)	การค้นพบใหม่
ด้านเทคโนโลยีคาร์บอนตำ่าในการผลิตเหล็ก
และเหลก็กลา้	3)	พลงังานหมนุเวียน,	พลงังาน
ทดแทน	 และเทคโนโลยีหลักเพื่อรองรับเป้า
หมายการปลอ่ยกาซเรอืนกระจกสทุธเิปน็ศนูย	์
4)	 นโยบาย/มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาที่มุ่งสู่การปลดปล่อยกาซเรือน
กระจกเป็นศูนย์	
	 	 นายกิตติศักดิ์กล่าวว่า	 การสัมนาใน	
ครัง้นีน้อกจากผูเ้ขา้รว่มสมัมนาไดร้บัความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของสภาวะโลก
ร้อน	 มาตรการลดโลกร้อนในระดับโลกและ
ระดับเทศ	 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็ก	
ตลอดจนมาตรการการปรับตัวและตัวอย่าง
ของแผนแม่บทของ	 Net	 Zero	 Emission					
Development		ของอตุสาหกรรมเหลก็ชัน้นำา
ของโลก	 แล้วยังจะได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยี
พลงังานทดแทน/หมนุเวยีน	รวมทัง้เทคโนโลยี
อ่ืนๆ	 ที่จะช่วยบูรณาการให้มุ่งสู่การปลด
ปล่อยฯ	 เป็นศูนย์	 รวมถึงมาตรการและ	
นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ	ตลอดจนสามารถ
นำาไปใช้ในการพัฒนาโครงการได้”
	 	 “สำานักเทคโนโลยีกลุ่ม	 กลุ่มเหล็ก
สหวิริยา	 ขอเชิญชวนพนักงานกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาทุกท่านรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วม
เรียนรู้ลงทะเบียนสมัครได้โดยการสแกน	QR	
Code	 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์	
ssisoe@ssi-steel.com”

หนุนพิชิตเป้าลดปล่อยกาซเรือนกระจก
กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดเวที	14	กูรูให้ความรู้

 

ตามที่บริษัท	 เวสท์โคสท์	 เอ็นจีเนียริ่ง	 จำากัด	
ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมด้าน
หน้าอาคาร	ร.ฟ.ผ.2465	โรงงานมักกะสัน
ด้วยการนำาต้นไม้	 และ
หญ้า	รวมทั้งวัสดุต่างๆ
ท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว	 อาทิ	
ล้อของรถจักรไอนำ้ า
โบราณ	 เครื่องมือ	 และ
ของใช้มาปรับทาสีใหม่
นั้น	
	 	 เมื่อเร็วๆ	 น้ี	 นาย
กิตติศักดิ์	 มาพะเนาว์	 กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	 เวสท์โคสท์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จำากัด	 หรือ	
“WCE”	 ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยใน
การปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สวนหย่อมหน้าอาคาร	

ร.ฟ.ผ.	2465	ที่โรงงานมักกะสัน	เสร็จเรียบ
ร้อยแล้ว	โดยมี	ผศ.ดร.ศิริพงศ์	พฤทธิพันธุ์
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 กลุ่ม

ธุรกิจซ่อมบำา รุงรถ
จักรและล้อเลื่อน	พร้อม
คณะร่วมรับมอบพื้นที่
ดังกล่าว	 เพื่อสร้าง
บรรยากาศความสดชืน่
แล ะมีชี วิตชี วา ให้กั บ
อาคารโบราณรถไฟ
แผ่นดินร้อยปหลังนี้ 	

และยังช่วยดึงดูดความสนใจให้ประชาชน
เข้ามา	 check-in	 และเยี่ยมชมมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกด้วย

WCE รวม รฟท. อนุรักษสถานที่ประวัติศาสตรชาติ 
ปรับภูมิทัศนอาคาร รฟผ.๒๔๖๕ โรงงานมักกะสัน



ที่ปรึกษา  :  นายวิน  วิริยประไพกิจ  ,  นายนาวา  จันทนสุรคน  /  คณะผูจัดทํา  :  นายผดุงศักดิ์  ปราณอุดมรัตน์  ,  นางสาวจันทนา  วงษ์วานิช  ,  นายมนินทร์  อินทร์พรหม  ,
นายณัฏตพงศ์  จงสุรสิทธิวัฒน์  ,  นางสาวดิสยากุล  แซ่อึ้ง  ,  นางพรชื่น  ทัดแก้ว
ตชิมและเสนอแนะ คณะผูจ้ดัทำาหนงัสอืพมิพ ์ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ บมจ.สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีโทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้หมดทีล่งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นหนงัสอืพมิพ ์“ขา่วคนเหลก็ เอสเอสไอ” เปน็ลขิสทิธิข์อง บรษิทั สหวริยิา
สตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) หา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร ่หรอืทำาซำา้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และบทความใดๆ ทีเ่ปน็การแสดงความคดิเหน็ วจิารณ ์หรอืวเิคราะห ์เปน็เพยีงความเหน็ของนกัเขยีน ทางคณะผูจ้ดัทำาขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”
ประจําเดือน พ.ค. 65

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

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร  จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 - วิศวกรวิจัยและพัฒนา (ผลิตภัณฑเหล็ก) วุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุ โลหะการ
 - วิศวกรประกันคุณภาพ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/วัสดุ/
  โลหะการ
 - วิศวกรระบบเครื่องมือวัดและควบคุม วุฒิปริญญาตรี

• พนักงานจางเหมา  จํานวน 5 อัตรา
 วุฒิ ม.6 -ปวช. สาขาชางไฟฟา เคร่ืองกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
 วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• Engineer Production  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล

• Surface  Engineering  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร การเชื่อม, เครื่องกล, อุตสาหการ,
 โลหะการ สาขาวิทยาศาสตร หรือเกี่ยวของ

• Project Engineer  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเคร่ืองกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ
 (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

• Civil Service  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง / โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• Digital Marketing  จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ
 สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• Human Resources Assistant Manager  จํานวน 1 อัตรา
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• QA  Engineer  จํานวน 1 อัตรา

 ทํางาน (ถาม)ี การสอบขอเขยีนและการสมัภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลกัเกณฑทีแ่ตละบรษิทักาํหนด 
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

 วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล/อุตสาหการ) หรือ
 เทียบเทา (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

• ชางเทคนิค  จํานวน 5 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
 วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
 จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• วิศวกรอุตสาหการ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

• พนักงานขับเครน  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ม.6 - ปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)
• ผูจดัการฝายพฒันาธรุกจิ  จาํนวน 1 อตัรา (ประจาํสํานกังานกรุงเทพฯ)
 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาตร
 วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• กลาสี / สรั่งปากเรือ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
 อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• ชางนํ้ามัน / สรั่งชางกล  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วฒุ ิม.6 - ปวส. มเีอกสารการอบรม STCW การอบรมความปลอดภยัในกรณฉีกุเฉนิ
 ตามที่กรมเจาทากําหนด

• ตนเรือ-กัปตันเรือ  จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช. - ปวส.สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน (มีประสบการณเปนตนเรือ หรือ
 กัปตันเรือ TUG ไมนอยกวา 2 ป หรือมีประสบการณในการทํางานบนเรือ TUG
 ไมนอยกวา 3 ป) มีเอกสารคนประจําเรือตามที่กรมเจาทากําหนด

• พนักงานขับรถ  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• ชางซอมบํารุงไฟฟา  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา

• คนสวน  จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
 ไมจํากัดวุฒิ

ประจำ�วันที่  1  พฤษภ�คม  25654 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ร่วมเติมสุข          ต่อจากหน้า 1

เข้าร่วมกว่า 15 องค์กร อาทิ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ.บ้านบึง สมาคมดับเพลิง
ประเทศไทย สโมสรโรตารีธนบุรีตะวันตก ฯลฯ 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม 100 คน โดย
ปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
  โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด 
(มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ร่วมมอบอุปกรณ์
กีฬา อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และเจล
ล้างมือแอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโควิด 19 ให้
แก่โรงเรียนบ้านวัง
ตะเคียน จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็น
โรง เรียนที่ อยู่ ใน
ถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
สนับสนุนด้านการ
ศึกษา สร้างขวัญ
กำาลังใจในการเรียน
และส่งเสริมการ

กิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การมอบทุนการศึกษา
สำาหรับเด็กเรียนดีมีคุณธรรม การให้ความรู้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  อาสาทาสีเครื่องเล่น  ซ่อม
แซมสือ่การเรยีนรูท้าสพีืน้สนามตามหลกัการสรา้ง

ห้องเรียนแบบ BBL (Brain-based Learning) 
และมอบของเล่น และของใช้จำาเป็นอื่นๆ 
  นายผดุงศักด์ิ  ปราณอุดมรัตน  ผู้จัดการ
ทั่วไปสำานักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสาร
กลุ่ม กล่าวว่า “เอสเอสไอเล็งเห็นถึงความ
สำาคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม 
พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านจิต
สาธารณะให้กับเยาวชน เพื่อทำาประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้  
“เอสเอสไอ” ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) สนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียน      
ที่อยู่ ในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรี       
มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน รวมถึง

ทุนการศึกษา ให้กับ

นักเรียนบ้านวังตะเคียน

หวังว่าจะสามารถฝก

ทักษะเด็กๆ ด้านกีฬา

พร้อมท้ังส่งเสริมสุขภาพ

รา่งกายใหแ้ขง็แรงดว้ย

วิธีการออกกำาลังกาย

ด้วยครับ”

ออกกำาลังเพิ่มพูนทักษะกีฬาให้กับนักเรียน 
โดยมี นางสาวนพกนก พลราชม ผู้อำานวยการ
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน เป็นผู้แทนรับมอบ 
  นอกจากนี้ ภายในงานยังประกอบไปด้วย


