ปีที่ 8 ฉบับที่ 155 ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2560

บริหารคุณภาพ-นวัตกรรมชัด
TCRSSคว้ารางวัลอุตฯดีเด่น
เอสเอสไอร่วมสร้าง
แหล่งเรียนรู้ชุมชน
จัดหลักสูตรเหล็ก
เสริมความรูเ้ ยาวชน
เอสเอสไอเดินหน้าเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ ชุ ม ชนจั ด ส่ ง เสริ ม
ความรู้เรื่องเหล็กให้เยาวชน
ในท้องถิ่น ต่อเนื่องเป็นปี 6
ภายใต้หลักสูตรท้องถิ่นของ
โรงเรียน โดยการส่งพนักงาน
ที่ มี ค วามรู้ ค วามชำ � นาญ
ทำ�การสอน มุ่งให้เยาวชนได้
ความรู้และเห็นความสำ�คัญ
ของเหล็ก และอุตสาหกรรม
ในท้องถิน่ รวมทัง้ บทบาทของ
ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา
ชุมชน-สังคม
นายสมบัติ แก้วบุดดา
ผู้จัดการส่วน สำ�นักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
อ่านต่อ น.4

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำ�ปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2560 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ แก่นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS เพื่อเป็นกำ�ลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ตึก
สันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

ระบบบริหารงานคุณภาพ-กระบวน
การพัฒนานวัตกรรมเด่น กระทรวง
อุตสาหกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านบริหารคุณภาพ
ประจำ�ปี 2560 บริษัท เหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็น
ครัง้ ทีส่ ามทีไ่ ดรับรางวัลนี้ ผูบ้ ริหาร
เน้นยา้ํ พัฒนาคุณภาพ-นวัตกรรม
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย พั ฒ นา
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
เผยยั ง คงพั ฒ นากระบวนการ
อย่างต่อเนื่องและสร้างให้เป็น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ต าม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยผู้บริหารรับมอบรางวัลจาก
นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
		 กระทรวงอุตสาหกรรมดำ�เนิน
การจัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประจำ�ปี 2560 (The Prime
Minister’s Industry) เพือ่ เป็นกำ�ลังใจ
และเป็นแบบอย่าง อ่านต่อ น.2

SSIอาสาลุยสร้างสนามเด็กเล่นBBL
เสริมพัฒนาการเยาวชนบางสะพาน
กลุม่ เอสเอสไอใส่ใจบุคลากร
2บริษทั คว้ารางวัลเกียรติยศ
กระทรวงแรงงานมอบสองรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน
ให้แก่บริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอ SSI- สัมพันธ์ รางวัลสถานประกอบกิจการ
อ่านต่อ น.3
TCRSS ได้ แ ก่ รางวั ล เกี ย รติ ย ศ ต้นแบบดีเด่น

เอสเอสไอ ร่ ว มพั ฒ นา
สนามเด็ ก เล่ น โรงเรี ย น
บ้ า นสวนหลวง ภายใต้
โครงการ 25 ปี เอสเอส
ไอ 250 ความดีพันดวงใจ
อาสา เพื่ อ กระตุ้ น การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางด้าน
สมอง-เสริมพัฒนาการให้
กับเด็กปฐมวัย ตามหลัก

BBL (Brain Based Learning) ซึ่งเป็นการสนับสนุน
กิ จ กรรมอาสาทางด้ า น
การศึกษาในการส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนใน
อำ�เภอบางสะพาน
นางสาวกฤษณา ชูแก้ว
ผู้จัดการส่วน อ่านต่อ น.3

WCEขยายงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้า รับงานซ่อมบำ�รุงถังถ่านหินBLCP
WCE รุกตลาดซ่อมบำ�รุงโรงงานต่อเนื่อง ระยะเวลาสัญญา 2 ปี เพื่อซ่อมบำ�รุงถัง 		 นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ ในสัญญาจ้างเหมาซ่อมบำ �รุงโรงงาน (The
ล่าสุดคว้างาน โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี จำ�กัด เก็บถ่านหิน (Coal Bunker) คาดรายได้ปีนี้ ผู้จัดการบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด Contract for Coal Bunker Maintenance Service
(มหาชน) มูลค่างาน 40 ล้านบาท โดยมี โตต่อเนื่อง
หรือ WCE เปิดเผยว่า “WCE ได้มีการลงนาม 2017) ของโรงไฟฟ้า
อ่านต่อ น.2
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ต่อจากหน้า 1

แก่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมให้ มี
ความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะใน
การสรรสร้างสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
อุ ต สาหกรรมของประเทศ โดยผู้ ป ระกอบ
การที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล สามารถนำ � เครื่ อ งหมาย
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ไปใช้ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์
กิจการของตนเองได้ ซึ่งบริษัทเหล็กแผ่นรีด
เย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นปรเภทการบริหาร
งานคุณภาพ โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิต
ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS
เป็นผู้รับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบ
รัฐบาล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
		นายณรงค์ ฤ ทธิ์ โชติ นุ ชิ ต ตระกู ล
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ให้ สั ม ภาษณ์ แ ก่ ผู้
สื่อข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอว่า “ผมในฐานะ
ตัวแทนของบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ด้านการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งได้รับรางวัล
ประเภทดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่ง TCRSS
ได้ มี น โยบายในการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพที่
ชัดเจน พร้อมกับคิดค้นและปรับปรุงนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการทำ � งานอยู่ เ สมอ ผมต้ อ งขอ
ขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่าน ทีท่ �ำ ให้
บริษทั ของเราได้รบั รางวัลแห่งเกียรติยศนี้ และ
จะพัฒนาปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อ
ให้มีผลงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ”
		 กรรมการผู้จัดการใหญ่ TCRSS กล่าวว่า

WCE ขยายงาน

ต่อจากหน้า 1

บีแอลซีพี จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
กระแสไฟฟ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีก�ำ ลังการผลิตสูงถึง
1,434 เมกะวัตต์ โดยสัญญาดังกล่าว มีมูลค่า
งาน 40 ล้านบาท และมีกำ�หนดระยะเวลาให้

ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2560
นอกจากการกำ�หนดนโยบายและแผนกลยุทธ์
การบริ ห ารทรั พ ยากรกรและกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ รวมถึง การเฝ้าติดตาม
การวั ด ผล การวิ เ คราะห์ และการทบทวน
กระบวนการบริหารงานคุณภาพแล้ว สิง่ สำ�คัญ
ที่บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
มุ่งเน้นและยึดเป็นแนวทางการการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ มาโดยตลอดคื อ กระบวนการสร้ า ง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ เราสร้างเสริมและ

หวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย นี้ นอกจากจะ
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น สินค้า/
บริการ เทคโนโลยี กระบวนการ องค์กร ระบบ
การบริหาร ยังส่งเสริมให้เราเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยการรวบรวมสารสนเทศจาก
เหตุการณ์และแหล่งทีม่ าต่าง ๆ ทัง้ จากภายใน
และภายนอก และช่ ว ยลดความเสี่ ย งทาง
ธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

สนับสนุนให้พนักงานเกิดกระบวนการคิดค้น
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continual
Improvement) และสร้างนวัตกรรมตลอดเวลา
เพือ่ ผลิตสินค้าทีต่ อบโจทย์ความต้องการลูกค้า
ให้ได้สงู สุดจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
		 “การจั ด ทำ � รั ก ษา และการจั ด การ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาด

		 สำ�หรับเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ แบ่ง
เป็น 5 หมวด ได้แก่ 1. นโยบายและกลยุทธ์
ประกอบด้วย การกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์
การดำ � เนิ น ตามนโยบายและกลยุ ท ธ์ การ
สื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ 2. การบริหาร
ทรัพยากร ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านหุน้ ส่วนและผูส้ ง่ มอบ ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ด้านความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ 3. การบริ ห าร
กระบวนการได้แก่ การจัดการกระบวนการ
ภายใน การวางแผนและควบคุมกระบวนการ
การกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ต่อกระบวนการ 4. การเฝ้าติดตาม การวัดผล
การวิเคราะห์และการทบทวน 5. การปรับปรุง
สร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้
		 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำ�เนิน
การคัดเลือก “อุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น”
เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และมอบโล่รางวัล
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวง
อุตสาหกรรมของทุกๆ ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 - 2535 และต่อมาใน
ปี 2536 กระทรวง อุ ต สาหกรรมได้ พั ฒ นา
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการคัดเลือกและการมอบ
รางวัล โดยจัดเป็นงาน “อุตสาหกรรมดีเด่น”
ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536
โดยเป็นการมอบรางวัลของ ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี (Prime Minister’s Industry Award) ซึ่ง
ได้ด�ำ เนินการจัดต่อเนือ่ งทุกปีจนมาถึงปัจจุบนั
		 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น มี 7 ประเภท
รางวัลได้แก่
1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต
2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย
4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
5) ประเภทการจัดการพลังงาน
6) ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม
7) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์

บริการ 2 ปี โดยได้เริ่มดำ�เนินงานแล้วในเดือน
พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา”
		ทั้งนี้ ถังเก็บถ่านหิน Coal Bunker ของ
โรงไฟฟ้า บีแอลซีพี จำ�กัด (มหาชน) มีขนาด
8.2 x 26.5 เมตร สำ�หรับเก็บเป็นเชื้อเพลิงใน
การนำ�มาผลิตกระแสไฟฟ้า
		 นายกิตติศกั ดิ์ กล่าวว่า “ตามสัญญาจ้าง
เหมา WCE ต้องดำ�เนินงานประกอบด้วย งาน
เสริมความแข็งแรงด้านนอก โดยใช้วัสดุเหล็ก
SS400 ทีม่ คี วามแข็งแกร่ง และด้านในเป็นการ
เปลี่ยนของเดิมที่ชำ�รุดออก แล้วติดตั้งด้วย
วัสดุสแตนเลส SUS 304 เข้าไปใหม่
		 WCE มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญงาน
ด้ า นซ่ อ มบำ �รุงอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานด้านวัสดุศาสตร์ เรายิ่งมีความถนัด ทำ�ให้

งานที่ได้ประมูลมามีความง่ายขึ้น ยังเป็นการส่ง
เสริมยอดขายเหล็กของบริษทั ในกลุม่ และทำ�ให้
ได้เหล็กที่มีคุณภาพ มาตรฐานสำ�หรับนำ�มาใช้
ดำ�เนินงานนี้อีกด้วย
		 ปีนี้คาดว่ายอดรายได้ในการดำ �เนินงาน
ของ WCE มีการเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากที่ได้
ลุยตลาดซ่อมบำ�รุงโรงงาน ทำ�ให้ฐานลูกค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการเรียกใช้บริการ

ต่อเนื่อง และมีการเชิญชวนให้เข้าร่วมประมูล
งานสำ�คัญต่างๆ ที่มีมูลค่างานสูง ทั้งหมดเกิด
จากผลงานที่ เ ราได้ ตั้ ง ใจทำ � เอาไว้ จนทำ � ให้
ลูกค้า เกิดความเชื่อ มั่นในฝีมือ งานให้บ ริการ
ของวิศวกรรมของ WCE หากท่านใดสนใจงาน
วิศวบริการของเราสามารถติดต่อได้โดยตรงที่
สำ�นักงานทัง้ กรุงเทพฯ และบางสะพานได้ตลอด
ครับ”

X 5 เหล็กไทยรวมใจจัด “เดิน-วิง่ การกุศล ฅนเหล็กมินมิ าราธอนครัง้ ที1่ 0”
5 ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
(ประเทศไทย) จำ�กัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำ�กัด (NS-SUS) และ
บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (JSGT) ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศล
ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2017” (ครั้งที่ 10) เพื่อนำ�รายได้โดยไม่หักค่าจ่ายจากการจัดกิจกรรมนำ�ไป
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทัง้ นี้ กิจกรรมจะจัดขึน้ ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น. ณ ลานตะวันยิม้ สวนลุมพินี
ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี JogAndJoy โทรศัพท์ 02-741-1900 หรือ www.JogAndJoy.com
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2560

สนามเด็กเล่น

ต่อจากหน้า 1

สื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า เอสเอสไอ
ได้มีการดำ�เนินโครงการเอสเอสไออาสาอย่างต่อ
เนื่อง โดยในปีนี้ได้มีการรณรงค์โครงการคือ “หนึ่ง
ฝ่ายงาน หนึ่งโครงการอาสา” ขึ้น ซึ่งมีฝ่ายงาน
เขียนโครงการเข้ามาเสนอขออนุมัติอย่างต่อเนื่อง
โดยปีนี้ได้มีการอนุมัติดำ�เนินโครงการแล้วจำ�นวน
15 โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการสร้างสนาม
เด็กเล่น BBL ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนัก
งานเอสเอสไอ ฝ่ายผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ประเภท
ปรับผิวและเคลือบนํ้ามัน หรือ PO ร่วมกับสถาน
ศึกษาและชุมชน ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่มีความน่า
สนใจเป็นอย่างมาก จะช่วยในกระบวนการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการ
ทำ�งานของสมอง
โดยเอสเอสไอได้มกี ารประยุกต์ใช้วตั ถุดบิ ใน
การจัดทำ�สนามเด็กเล่นเป็นวัสดุเหลือใช้ หรือผ่าน
การใช้งานมาแล้วแต่ยังคงสภาพความคงทนแข็ง
แรง เช่น ยางรถยนต์เก่า ไม้ลัง ท่อ PCV นำ�มาพ่นสี
ด้วยฝีมือพนักงานของเอสเอสไอให้มีสีสันสวยงาม
เพื่อนำ�ไปจัดวางเป็นฐานการเรียนรู้ช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย กล้ามเนื้อ
จิตใจ อารมณ์รวมทัง้ สมองในการคิดแก้ปญ
ั หา  ฝกึ
คิดวิเคราะห์   ฝึกความกล้าหาญ  และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับตนเอง จากการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ  
ซึ่งภายในสนามเด็กเล่นมีทั้งหมด 10 ฐาน
ในแต่ ล ะฐานจะส่ ง เสริ ม ด้ า นสมองและ
พัฒนาทฤษฏีการเรียนรู้ต่างกัน เช่น เริ่มจากฐาน
ที่ 1 ล้อเล่นกล เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้าน
การทรงตัว  ฐานที่ 2 มนุษย์แมงมุม 1 เป็นการฝึก
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้าม
เนื้อแขนและขา  ฐานที่ 3 มนุษย์ล่องหน เป็นการ
ฝึ ก สมรรถภาพทางกายด้ า นความอ่ อ นตั ว และ
ความแข็งแรงของแขนและขา  ฐานที่ 4 เดินอากาศ
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางการทรงตัว (Balance)

คว้ารางวัล

ต่อจากหน้า 1

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2560 ระดับ
ประเทศ ยา้ํ ความมุง่ มัน่ ดูแลคุณภาพชีวติ พนักงาน
ผ่านระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี
และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่าเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กระทรวง
แรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ได้
จัดให้มพี ธิ มี อบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน  
และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2560 ในงาน Thailand          
Labour Management Excellence Award 2017 ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี
		โดยในส่วนของรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์นั้น มีบริษัทในกลุ่ม
เอสเอสไอขึ้นรับรางวัล คือ บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) (SSI) โดยเป็นรางวัลเกียรติยศ
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 10 ปี
ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 (พ.ศ.2550 - 2560) ซึ่งมีนาย
วีระชัย ฟุง้ เฟือ่ ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายทรัพยากรบุคคล
และธุรการเป็นผูแ้ ทนขึน้ รับรางวัล จากพลเอกศิรชิ ยั
ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน
		ทัง้ นีใ้ นส่วนบริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) (TCRSS) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 10 ปีตดิ ต่อ
กันเป็นครั้งที่ 1โดยกำ�หนดพิธีในการรับมอบจะมี
การแจ้งจากกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่ง
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงาน
SSI p.3.indd 1

ฐานที่ 5 มนุษย์แมงมุม 2 เป็นการฝึกสมรรถภาพ
ทางกายด้านความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ามเนื้อแขน  ฐานที่ 6 เป็นการฝึกสมรรถภาพ
ทางด้านความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อ
ขา  ฐานที่ 7 มนุษย์แมงมุม เป็นการฝึกสมรรถภาพ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา หน้าท้อง
ฐานที่ 8 วิ่งซิกแซก เป็นการฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา และความว่องไว ฐานที่ 9 มนุษย์กบ
เป็นการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง

เอสเอสไออาสาตั้งใจสร้างขึ้น”
		นายพิเศษ มากมา ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้านสวนหลวง กล่าวว่า “ทางโรงเรียนมีความ
ตั้ ง ใจที่ จ ะดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาบริ เ วณ
สนามเด็กเล่นเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานตาม
หลักการของBBL แต่สภาพพื้นที่และเครื่องเล่น
ต่างๆ อยู่ในสภาพชำ�รุดทรุดโทรมมาก ไม่เอื้อต่อ
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก จึงได้ดำ�เนินการ
ประสานงานกับพนักงานของเอสเอสไอที่อยู่ใน

ของแขนและขา การทรงตัวและความแม่นยำ� และ
ฐานที่ 10 ต้นไม้หรรษา เป็นการฝึกสมรรถภาพทาง
กายด้านความแข็งแรงกล้ามเนือ้ แขนและการทรงตัว
นางสาวกฤษณา กล่าวว่า “ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ดำ�เนินการจัดทำ�อุปกรณ์และจัดสร้างสนามเด็ก
เล่นอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายนนี้
และหวังว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนบ้านสวนหลวงมี
ความสนุกสนานกับสนามเด็กเล่นใหม่แห่งนี้ที่พี่ๆ

พื้นที่บ้านสวนหลวง พร้อมกับเสนอโครงการสนาม
เด็กเล่นเพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และ
ทีมงานอาสาของทางบริษัท จนได้รับการตอบรับ
และการสนับสนุน รวมถึงการประสานงานเป็น
อย่างดี ทางทีมงานของบริษัทฯ ตั้งใจติดต่อกับ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง แจ้งให้ทราบความคืบหน้า
ของการดำ�เนินกิจกรรมทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มมาดู
สภาพพื้นที่ การวางแผนการและการปฏิบัติงาน  

สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างแรงจูงใจต่อนายจ้าง และลูกจ้าง ให้เห็นความ
สำ�คัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์
ที่ดี และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน
ในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมให้นายจ้างได้
พัฒนารูปแบบ และระบบแรงงานสัมพันธ์ทดี่ ี ตลอด
จนจั ด สวัสดิการแรงงานสัม พันธ์ที่ได้ม าตรฐาน  
ปลูกจิตสำ�นึกด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงานที่ดี ในสถานประกอบกิจการ ให้

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้เรา เอสเอสไอ ได้
รับรางวัลนี้ทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว ผมต้องขอ
ขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับ
ด้านพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ธุรกิจ
เหล็กปลายนํ้าของกลุ่มเอสเอสไอ ได้รับในระดับ
แพลทินัมโดย TCRSS ได้รับ 11 ปีติดต่อกัน โดยมี

แก่นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสหภาพแรงงาน และ
คณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่นๆ  ประกาศ
เกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ ที่มีการสร้าง
ระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบการจัดสวัสดิการ
แรงงานที่ดีให้แก่ลูกจ้าง
		นายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ผู้จัดการทั่วไป สาย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ เอสเอสไอ กล่าวว่า  
จากความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างระบบ
แรงงานสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ให้เกิด
ขึน้ ในสถานประกอบการ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจำ�เป็น
ในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งด้าน
แรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากการ
บริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีสวัสดิการ
ที่เหมาะสม จะทำ�ให้พนักงานได้รับความสะดวก
สบาย มีความมั่นคง มีสวัสดิภาพในการทำ�งาน

นายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการผลิต เป็นตัวแทนบริษทั เป็นผูร้ บั รางวัลจาก
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ จากการประกาศผลการพิจารณาคัด
เลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน ผลปรากฏว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รบั รางวัลต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 6 ในประเภทรางวัลระดับเพชรนี้ด้วย
		นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 และ
OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดย

การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ จนทำ�ให้เกิด
สนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็น
ฐาน (BBL-Playground) ซึง่ ตรงกับความต้องการเด็ก
ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้
ปกครอง และชุมชนบ้านสวนหลวง  ในนามตัวแทน
ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง ต้องขอขอบพระคุณ
ทางบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้และกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนด้วยดีเสมอมา”
		นายวรการ อุปถัมภ์ ผูจ้ ดั การส่วน ฝ่ายผลิต
เหล็กแผ่นรีดร้อน ประเภทปรับผิวและเคลือบนํา้ มัน
หรือ PO กล่าวว่า  “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตนและ
ทีมงาน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้
เพราะทุ ก คนเข้ า ใจและเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ
ของพัฒนาการของเด็กเล็กจากกิจกรรมทางกายที่
เหมาะสม เพือ่ น้องๆ จะได้ฝกึ ทักษะการเคลือ่ นไหว
การทรงตัว ซึง่ มีผลต่อการพัฒนากล้ามเนือ้ พัฒนา
ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกาย
ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความมัน่ ใจ และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของน้องๆ เองในอนาคต โดยทีมงานทุกคน
ตั้ ง ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ต้ อ งขอ
ขอบคุณทีมงาน ทุกท่านที่ช่วยกันลงมือ ลงแรง
ขอบคุณคุณสมศักดิผ์ จู้ ดั การฝ่ายทีใ่ ห้การสนับสนุน
และส่งเสริมการดำ�เนินงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี
และขอบคุณทีมประสานงานฝ่ายสำ�นักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่มหรือฝ่าย GSC ที่ช่วย
อำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานในครัง้ นีด้ ว้ ยครับ”
		นายอนุสรณ์ ยะโก๊ะ พนักงานอาสาจาก
ฝ่ายผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ประเภทปรับผิวและ
เคลือบนมัน หรือPO กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มากที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินกิจกรรมอาสาในครั้งนี้  
ดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่ทำ�ให้เด็กๆเกิดความสุข  
เกิดจินตนาการจากการเล่น ได้สัมผัสกับธรรมชาติ  
ช่วยลดความเครียดของเด็กๆ ถ้ามีโอกาสทีจ่ ะได้ท�ำ
ประโยชน์ ให้กับส่วนรวมแบบนี้อีกครั้งก็ยินดีเป็น
อย่างยิ่ง”
ความร่วมมือของคณะทำ�งานบุคลากรด้านความ
ปลอดภัยและพนักงาน นอกจากนีย้ งั ได้จดั ทำ�โครงการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมเพิ่มทักษะ และ
ความรูด้ า้ นอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพือ่ ให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะ และทัศนคติทถ่ี กู ต้องเหมาะสม  อนั จะนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม ทำ�ให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน
“ผมต้ อ งขอขอบคุ ณ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยทุกท่าน รวมถึงเพื่อนพนักงาน TCRSS    
ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมต่างๆ ในด้านความปลอดภัย
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ รวมถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ่ ง
แวดล้อม ทำ�ให้บริษทั ของเรา ได้รบั รางวัลดังกล่าวฯ
ทีแ่ สดงถึงมาตรฐานทีเ่ ราได้ให้ความร่วมมือปฏิบตั ิ
กันมาต่อเนือ่ ง 11 ปีนี้ และในปีตอ่ ๆ ไป ก็ยงั คงรักษา
รางวัลนี้ ควบคู่กับบริษัทของเราไปนานๆ”
		นางสาวสาธนี อินทสุภา  ผู้จัดการส่วน
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม และทีมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS ได้กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ครั้งนี้ต่อเนื่อง
เป็นครั้งที่ 11 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งรางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาว TCRSS ที่
ได้ร่วมแรงร่วมใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ ทางหน่วยงานความปลอดภัย
ได้ ค วามร่ ว มมื อ ทางที ม คณะกรรมการความ
ปลอดภัยทุกท่านในการช่วยเสนอแนะปรับปรุง
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุในการทำ�งาน  
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จากผู้บริหาร
มาเป็นอย่างดี จึงทำ�ให้ทางบริษัทฯ ยังสามารถ
รักษามาตรฐานการปฏิบตั งิ านและควบคุมการเกิด
อุบัติเหตุในการทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง”
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เสริมความรู

ประจําวันที่ 1 กันยายน 2560

ตอจากหนา 1

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ กลาววา “จากจุดเริ่มตนโดย
รวมกับสถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ ในการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบท
ทางสังคมในทองถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นขึ้น เพื่อปลูกฝงการเรียนรูในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และเกิด
การมีสวนรวมอยางแทจริงในสวนของชุมชน
โรงเรียน และเอสเอสไอ
จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิน่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ตัง้ แตปก ารศึกษา 2555
เปนตนมา ทําใหปจจุบันมีโรงเรียนที่เอสเอสไอ
ไดรวมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแลว 5 โรงเรียน

ตารางการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นโดยครูอาสา เอสเอสไอ
โรงเรียน

ชั้นที่สอน จํานวนนักเรียน จํานวนชัว่ โมง

บานทาขาม

ป.4 - 6

83 คน

6 ชั่วโมง

บานดอนสําราญ

ป.4 - 6

23 คน

4 ชั่วโมง

บานอาวยาง

ป.4 - 6

10 คน

2 ชั่วโมง

วัดนาผักขวง

ป.4 - 6

24 คน

4 ชั่วโมง

บานชะมวง

ป.4 - 6

45 คน

6 ชั่วโมง

รวม

11 หองเรียน

185 คน

22 ชั่วโมง

ประกอบดวย โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียน
บานอาวยาง โรงเรียนบานชะมวง โรงเรียน
บานดอนสําราญ และโรงเรียนบานทาขาม ใน
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการสงเสริมความรูใ นทองถิน่
อยางตอเนื่องในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ฯ ได ส ง พนั ก งานอาสาเข า
ให ค วามรู และประสบการณ ส อนน อ งๆ ใน
หัวขอ “เหล็กกับชีวิตประจําวัน” เพื่อเขาเสริม
ในหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน ใหเด็กๆ ไดมี
องคความรูเพิ่มขึ้น โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับดาน
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ซึ่ ง ป น ส ว นหนึ่ ง ในสภาพ
แวดลอมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ในครั้งนี้

หมายเหตุ
1. ใหพนักงาน SSI
สมัครเปนครูอาสา
จํานวน 9 คน
2. สอนเฉลี่ย 2 ชม. /
หอง / ครั้ง

บริษัทฯ ไดจัดครูอาสาจํานวน 9 คน พรอมทั้ง
ทีมงานเขาทําการเรียนการสอนรวมไปถึงแบง
ปนประสบการณ ซึ่งเปน“คลังความรู” ที่ไม
สามารถหาไดจากทีอ่ นื่ ใดแตเปน “คลังความรู”
ที่มีอยูในทองถิ่นของตนใหกับนองๆ ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 รวมจํานวนทั้งสิ้น 22
ชั่วโมง ซึ่งแบงเนื้อหาตามความเหมาะสมของ
ผูเรียน และสอดคลองกับหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลางป 2551 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการ
จัดทําพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในครั้งนี้จะนําไป
บรรจุอยูในการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น
ของโรงเรียนในปการศึกษาตอๆ ไปอีกดวย
ครูอาสาจริยาพร จันทรทวี พนักงาน

X เอสเอสไอมอบสมุดทําบัญชีโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักการพัฒนา

อยางยั่งยืนและสื่อสารกลุม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ เอสเอสไอ มอบสมุดทําบัญชีใหกับ
โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพือ่ ความยัง่ ยืน ในพืน้ ที่ อ.บางสะพาน เพือ่ นําไป
ใหนกั เรียนบันทึกบัญชีรายรับ - รายจาย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน หลังจากทีไ่ ดรบั ความรู
เรื่อง การจัดทําบัญชีเบื้องตนจากพนักงานบริษัทผานการจัดกระบวนการเรียนรูโครงการ ที่ผานมา

เอสเอสไอ กลาววา “ดิฉันรูสึกยินดีที่ไดเปน
สวนหนึ่งของกิจกรรมครูอาสา นอกจากดีใจที่
ไดมอบความรูใหกับเด็กๆแลว สิ่งที่ไดรับกลับ
มาก็มีความสุขยิ่งกวาเมื่อไดเห็นรอยยิ้มและ
ไดยินเสียงหัวเราะของเด็กๆ คะ ปหนาก็ยังคง
มุงมั่นทําตอไป ทั้งนี้ขอเชิญเพื่อนพนักงานมา
รวมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ดวยกันนะคะ”
ครูอาสากนกชาติ มีแกว พนักงานเอสเอสไอ กลาววา ผมไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ
ครูอาสาปนี้ก็เปนปที่ 4 แลวครับ ยังคงรูสึกดีๆ
ที่ไดรวมกิจกรรมดังกลาวครับ หวังวาสิ่งที่พวก
เราครูอาสาไดทาํ กิจกรรมนี้ จะชวยสรางความรู
ใหแกนองๆ ในพื้นที่บางไมมากก็นอย และสัก
วันหนึ่ง ตนกลาที่เราไดมีสวนชวยในวันนี้จะได
กลับมาผลิดอกออกผลรวมกับเราในสหวิริยาฯ
ตอไปครับ
ครูอาสาธีระพล โพธิ์ทอง พนักงาน

เอสเอสไอ กลาววา “ครั้งนี้เปนครั้งแรกของการ
สมัครเปนครูอาสาของผม เนื่องดวยโครงการนี้
เปนโครงการที่ดี เปนกิจกรรมที่จะสงเสริม และ
สนับสนุนองคกรใหมีความใกลชิดกับชุมชนให
มากขึ้น ผมจึงมีความยินดี และสนใจสมัครเปน
ครูอาสาครั้งนี้ ซึ่งก็ทําใหผมไดรับประสบการณ
ที่ดีมากๆ ไดถายทอดความรูที่มีใหกับนองๆ
ซึ่งจริงๆ แลวเรื่องเหล็กนั้นเปนสิ่งใกลตัวเรา
ทุกคนอยูแลว
เหล็กเปนสิ่งรอบๆ ตัวเราในการดํารงชีวิต
อยูแ ลว แตการเปนครูอาสาครัง้ นีเ้ ปรียบเสมือน
เปนการชวยขยาย และเนนประเด็นสําคัญของ
เหล็กรวมถึงโรงงานเหล็กของเรา ใหนองๆ ได
เรียนรูดวย นองๆ ทุกคนก็สนใจและตั้งใจเรียน
เปนอยางดีมากครับ…อนาคตเหล็กไทย อยูใน
มือเด็กไทยดวยเชนกัน เราทุกคนจึงตองรวมกัน
สรางตั้งแตวันนี้”

X สานเสวนาสภาเยาวชน บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ

จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาเยาวชนบานดอนสงา และ
บานหวยเกรียบ อ.บางสะพาน พรอมผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปบทเรียน และแนวทาง
การพัฒนาสภาเยาวชนแบบมีสวนรวม พึ่งตนเอง อันนําพาซึ่งความยั่งยืนตอไป พรอมทั้งเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดรอน ของเอสเอสไอ เมื่อเร็วๆ นี้

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทํา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน , นายชลเทพ ตั้งเขาทอง , 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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