ปที่ 9 ฉบับที่ 167 ประจําวันที่ 1 กันยายน 2561

สรางฅนเหล็กแหงอนาคต
SSI เป•ดพัฒโรงเรี
ย
นวิ
ศ
วกรรม
นาองคความรู- รองรับธุรกิจระยะยาว
เหล็กสหวิริยา

ปลอยปู-ปลูกปา
เทิดทูนในหลวง
กลุ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า ร ว มกั บ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม
รําพึง เทิดทูนพระมหากษัตริย
ไทยรั ช กาลที่ 10 จั ด กิ จ กรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด พ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภายใต
โครงการรั ก ในหลวง รั ก ษ
บางสะพาน ป 2561 รวมปลอย
พั น ธุ สั ต ว นํ้ า วั ย อ อ น จํ า นวน
1,066,000 ตัว ปลูกตนไม จํานวน
66 ตน เก็บขยะบริเวณชายหาด
บานดอนสําราญ เพื่อเปนการ
พั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มในท อ งถิ่ น
บางสะพานตามแนวทางการอยู
รวมกันอยางยั่งยืน โดยดําเนิน
ตามแนวพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 มีประชาชน
บางสะพาน
อานตอ น.3

• 30ผูบ ริหารนํารองรวมเรียนหลักสูตรแรก

X นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ

เปดโครงการ School of Engineering รุนที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ ขับเคลื่อนวิศวกรรม
เทคโนโลยี ใหกับธุรกิจในปจจุบันและในอนาคต ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของกลุมบริษัท โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถคิดและ
เชื่อมโยงธุรกิจใหเกิดมูลคาได ทั้งนี้ มีผูเขาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 คน ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน

แผนอนุรกั ษพลังงานเห็นผล พพ.มอบโลดเี ดน

อนุรกั ษพลังงานอยางยัง่ ยืน โรงงาน
ในกลุมเหล็กสหวิริยา SSI-TCRSS
ควารางวัลอนุรกั ษพลังงาน ประเภท
โรงงานควบคุมดีเดน จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงานภายใตโครงการ

Thailand Energy Awards 2018 โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ ยกยองและชื่นชม
แกผทู ม่ี ผี ลงานดีเดนดานการอนุรกั ษ
พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน สงเสริมใหเกิดการตื่นตัว
ในการอนุรกั ษพลังงาน และผลักดัน

ใหเกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน
มากยิ่ ง ขึ้ น ผู บ ริ ห ารกลุ ม เหล็ ก
สหวิริยาเผย บริษัทมีการสงเสริม
การอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง
จั ด การ และควบคุ ม ให มี ก ารใช
พลังงานอยางคุมคา อานตอ น.2

1

เอสเอสไอเดินหนาพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรดานวิศวกรรม เทคโนโลยี
และเหล็ก เพื่อตอบโจทยธุรกิจของ
กลุมในอนาคต เปดตัว “School of
Engineering” (SoE) สรางพนักงานให
เปนผูที่มีความรอบรูดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยง
การทํางานไดหลากหลายรูปแบบงาน
และเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน
ทางธุรกิจได ประเดิมสองหลักสูตร
แรก Understanding the World of
Material และ Basic MFE Technology
ใหกบั นักเรียนนํารอง 30 คน ซึง่ เปน
พนักงานระดับบริหาร ระดับจัดการ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นวิ ศ วกรรม
เทคโนโลยี และพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ
พัฒนาเปน Generalist ในอนาคต
เผย 8 ชุดแกนความรูดานวิศวกรรม
เทคโนโลยีเขมขนตัง้ แตระดับพืน้ ฐาน
ไปจนถึ ง ระดั บ สู ง เป า หมายผู จ บ
หลักสูตรรอบรู สามารถตอยอดนําไป
จั ด การงานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
และมีเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) อานตอ น.2

สกูปา
สื่อสารโปรงใส
หน
เอสเอสไอจัดเวทีสรางการมีสวนรวม
โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชุบสี

X

สองโรงงานเหล็กสหวิรยิ ารับรางวัลอนุรกั ษพลังงาน
ดีเดน 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายก

รัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2018
(ครั้งที่ 19) ดานอนุรักษพลังงานดีเดน ประเภทโรงงานควบคุม
ใหแก นายมนินทร อินทรพรหม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
SSI และนายเฉลิม บุญเทียบ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย
การผลิต บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อยกยอง
และแสดงความชื่นชมแกองคกรและ ผูที่มีผลงานดีเดนดานการ
อนุรักษพลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2561 ทีผ่ า นมา ณ ศูนยประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ิ์ จัดโดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
เปิดโรงเรียน

ต่อจากหน้า 1

สามารถต่อยอดนำ�ไปจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิผล
และมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)
		 นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์ ประธานเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
กลุ่มเอสเอสไอ ได้เปิดตัวโครงการ “School of
Engineering” ซึ่งเป็นโครงการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และเหล็ก ให้กบั บุคลากร
ของกลุม่ เอสเอสไอโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรู้
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีส�ำ หรับ Steel Generalist
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจในตัวความรู้และนำ�ความรู้
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับ
การแข่งขันด้านธุรกิจและการขยายงานในอนาคต
ของบริษทั ในกลุม่ เอสเอสไอได้ ทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว
		 พร้อมกันนี้ได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้ว
2 วิชา ตามหลักสูตรพืน้ ฐานคือ Basic MFE Technology
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม และ Understanding the
World of Material Engineering เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม
ทีผ่ า่ นมา ณ โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน นักเรียน
ในรุน่ แรก จำ�นวน 30 คน เป็นพนักงานระดับบริหาร
ระดับจัดการ ที่มีลักษณะงานเป็น Generalist ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และ
พนักงานที่มีศักยภาพพัฒนาเป็น Generalist ใน
อนาคต อำ�นวยการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ต่างๆ
		 นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าโครงการ “School of
Engineering” ได้แบ่งกลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยี โดยเริ่มต้น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย

มอบโล่ดีเด่น

ต่อจากหน้า 1

		 ตามที่ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้สง่ เสริม
ให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมซึง่ ประกอบด้วยโรงงาน
และอาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่อยู่นอกข่าย
ควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณสูง
และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำ�นวนมาก ตลอดจน
องค์กรเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards
2018 ในประเภทต่างๆ ประกอบด้วย
ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์
พลังงาน บุคลากรด้านพลังงาน ด้าน
พลังงานสร้างสรรค์ ผู้ส่งเสริมด้าน
พลังงาน เพื่อยกย่องและชื่นชมแก่
ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์
พลั ง งานและการพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทน ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว
ในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน
มากยิ่งขึ้นนั้น
		 ในการประกวดมี ผู้ ส นใจส่ ง ผลงานเข้ า
ประกวดทั้ ง สิ้ น 268 ราย มี ผู้ ผ่ า นคั ด เลื อ กรั บ
รางวัลจำ�นวน 69 ราย ซึ่งสองบริษัทในกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI และ บริษัท เหล็ก
แผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับ
การพิจารณาเข้ารับรางวัลในประเภทด้านอนุรกั ษ์
พลังงาน ในประเภทโรงงานควบคุมโดยมีผู้ผ่าน
เข้ารับรางวัลนี้ เพียง 11 ราย ในการนี้ นายมนินทร์
อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการ
ผลิต SSI และนายเฉลิม บุญเทียบ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต TCRSS เป็นผู้แทนขึ้น
รับโล่รางวัลจากพลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี โดยมีนายศิริ จิระ
พงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วม
SSI p.2.indd 1

ประจำ�วันที่ 1 กันยายน 2561
1. วิศวกรรมวัสดุ 2. วิศวกรรมกระบวนการผลิต
และการใช้งาน 3. วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
4. วิศวกรรมอุตสาหการ 5. วิศวกรรมระบบควมคุม
อั ต โนมั ติ 6. วิ ศ วกรรมเทคโนโลยี พ ลั ง งาน 7.
วิศวกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ 8. วิศวกรรม
ควบคุมโครงการ และได้กำ�หนดความเข้มข้นของ
หลักสูตรไว้เป็น 3 ระดับ คือ
1. พื้นฐาน (Basic) สามารถเข้าใจการเชื่อมโยง
ของแต่ละ Discipline กับ Megatrend ความต้องการ
ของตลาด โครงสร้างอุตสาหกรรมกับธุรกิจและ
ความสามารถขององค์กร

เจาะจงทีด่ ที ส่ี ดุ ผมเชือ่ มัน่ ว่า ผูเ้ ข้าเรียนจะได้ความรู้
ความรอบรู้ รู้ทุกเรื่องลึกซึ้งขึ้น อย่างคมชัดและ
เข้าใจ มองหลายมุม หลายมิติ และสามารถเชื่อม
โยงความรู้ต่างๆ นำ�มาต่อยอดและจัดการอย่าง
บูรณาการ เพื่อยกระดับความสามารถของธุรกิจ
กลุ่ม และพัฒนาธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล”
		 นางสาวเกตน์นภิ า สุขวรรณวิทย์ นักเรียน
รุ่นที่ 1 ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้เข้าเรียน Basic MFE
Technology (เทคโนโลยีด้านเครื่องกล - ของไหล ไฟฟ้า) เป็นคอร์สแรก ถึงจะชื่อว่า Basic แต่ก็ไม่ง่าย
แต่ ค ณะอาจารย์ ท่ า นถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง

2. ระดับกลาง (Intermediate) เข้าใจหลักการ
พืน้ ฐานและการประยุกต์ใช้งานของแต่ละ Discipline
3. ระดับก้าวหน้า (Advance) คือ เข้าใจเทคโนโลยี
เฉพาะเรื่องที่เป็นหรือกำ�ลังจะเป็นเทคโนโลยีของ
อนาคต
		 “ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนสามารถมีได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านสื่อ การศึกษาดูงานนอกห้องเรียน
การเรียนในห้อง การทำ� Workshop การเรียนรู้ผ่าน
การทำ�กิจกรรมร่วมกัน แต่ทง้ั นีต้ อ้ งมีบททดสอบเพือ่
วัดผลความรูผ้ เู้ รียนว่ามีความเข้าใจทีแ่ ท้จริงเพียงใด”
		 “ขณะนี้ เรายังคงคิดและพัฒนาขยายหลักสูตร
ของ SoE อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นหลักสูตรเฉพาะ

มีศิลปะ เชื่อมโยงความรู้ในตำ�รา กับทิศทางใน
ปัจจุบันและอนาคต ให้เราได้เห็นอย่างไม่ง่ายแต่ก็
ไม่ยาก สองวันนั้นอัดแน่นไปด้วยความรู้ และเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเองด้วย จบคอร์สแล้ว
ยังกลับมาคุยกันต่ออีก คือสนุกและได้ความรูด้ มี าก
		 ประโยชน์ที่ได้คือนอกจากการทบทวนความ
จำ�เรื่องที่เคยเรียนบางส่วน แต่เลือนๆ ไปบ้างแล้ว
ยังได้ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งคณะอาจารย์ และพี่ๆ
ร่วมห้องเรียน ได้เห็นทิศทางการพัฒนาของศาสตร์
MFE ในปัจจุบันและอนาคต และได้แรงบันดาลใจ
ในการไปค้นคว้าต่อยอดต่อไป”
		 นายคมเนตร ประดิษฐ์พงษ์ นักเรียนรุน่ ที่ 1
ให้สัมภาษณ์ว่า “การได้เข้ามาร่วมเรียนในครั้งนี้

เป็นสักขพยาน
		 พลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รองนายก
รัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ Thailand Energy Awards
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชี้วัดความสำ�เร็จของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทุกหน่วยงาน
ได้รว่ มกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผูน้ �ำ ในภูมภิ าค
อาเซียนในด้านของการใช้พลังงานทดแทนและการ
อนุรกั ษ์พลังงาน จนเป็นทีย่ อมรับของนานาชาติ ที่
สอดรับกับนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล

อนุรกั ษ์พลังงานดีเด่น ประเภทโรงงานควบคุม โดย
รางวัลที่ได้รับนี้ เกิดจากผลของนโยบายส่งเสริม
การอนุรักษ์ใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ที่ต้องคำ�นึง
ถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และการประหยัด
พลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียพลังงานไป
อย่างเปล่าประโยชน์ พร้อมกับต้องคำ�นึงถึงคุณค่า
ของทรั พ ยากรที่ จ ะสู ญ ไป ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ ดำ � เนิ น
มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
เฉพาะในกระบวนการผลิตเพือ่ การจัดการพลังงาน
ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการ
การหยุดใช้งานปั๊มนํ้าแรงดันสูงช่วงระหว่างรอ

		 นอกจากนี้ การพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
ถือเป็นวัตถุดบิ เป็นนโยบายหลักทีร่ ฐั บาลให้ความ
สำ�คัญ เพื่อยกระดับในเรื่องการใช้พลังงานอย่าง
คุม้ ค่า และใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศเป็นเชือ้ เพลิง
ลดการนำ�เข้าจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทีส่ ร้างสรรค์
จากนวัตกรรมที่นำ�มาใช้กับอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจ ซึ่งสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถด้านการแข่งขันและยังเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงพลังงานให้กับประเทศ
		 นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตี
ลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI เปิดเผยกับ
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวฅนเหล็กว่า “รู้สึกยิ่งดี
และเป็นเกียรติ ที่ได้เป็นตัวแทนบริษัท รับรางวัล

การผลิต การรีดปรับผิวเหล็กแบบบางพิเศษเพื่อ
ประหยัดพลังงาน การลดแรงดันปั๊มนํ้าแรงดันสูง
ที่แท่นรีดหยาบ การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด
ประหยัดพลังงานแอลอีดี การเปลี่ยนเครื่องปรับ
อากาศเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ การเพิ่มชั้นฉนวน
ชนิดพิเศษทีเ่ ตาเผาเหล็กเพือ่ ลดความร้อนสูญเสีย
เป็นต้น ส่งผลให้บริษทั สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้มากถึง 7.54 กิกะวัตต์ชั่วโมง (7.54 ล้าน
หน่วย) และลดพลังงานความร้อนถึง 7.18 เทระจูล
(ลดการใช้นํ้ามันเตา 173,934 ลิตร) คิดเป็นการ
ประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้ 26.66 ล้านบาท
		 นอกจากนี้ ยังได้ดำ�เนินกิจกรรมนำ�วัสดุที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ทำ�ให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และลดการเกิดของเสียน้อยที่สุด ทั้ง
ยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานซึ่งช่วยดูด

ทำ�ให้มีความเข้าใจมากขึ้น ในเรื่องของแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เพราะอาจารย์สามารถถ่ายทอดความรูท้ �ำ ให้
สามารถเข้าใจได้งา่ ย ส่วนเรือ่ งของไฮโดรลิค ส่วนตัว
มีพื้นฐานเยอะอยู่แล้ว ทำ�ให้เนื้อหาที่อาจารย์สอน
ไม่ซบั ซ้อน โดยรวมแล้วทำ�ให้มคี วามเข้าใจพืน้ ฐาน
ด้านวิศวกรรม MFE และเชือ่ มโยงเข้ากับการประยุกต์
ใช้ ในเทคโนโลยีกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้
มากขึ้น ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ริเริ่มโครงการ
ดีๆ แบบนี้ให้ได้ศึกษาทบทวนความรู้”
		 เช่นเดียวกับนายภานุวฒ
ั น์ ฉิมคล้าย กล่าว
ถึงโครงการนี้ว่า “รู้สึกภูมิใจที่องค์กรตระหนักถึง
ความสำ�คัญของบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนานำ�มาต่อยอด
ในการทำ�งาน ไม่วา่ จะเป็นหลักสูตร School of Management หรือ School of Engineering และทราบมา
ว่าจะมี School ในด้านอื่นๆ ตามมาอีก
		 สำ � หรั บ หลั ก สู ต ร School of Engineering
“Understanding the World of Material” นี้ ก่อนเข้า
รับการอบรมก็เกรงนิดๆ ว่าจะเข้าใจเนื้อหาหรือ
ไม่ เพราะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเฉพาะทาง แต่ต้อง
ขอขอบคุณทีมงานที่จัดทำ�หลักสูตร ที่สามารถทำ�
เนื้อหาหลักสูตร และวิธีการสอนออกมาได้เป็น
อย่างดี โดยเนือ้ หามีการลำ�ดับและอธิบายได้เข้าใจ
ไม่ยาก รวมถึงเทคนิคการสอนที่นำ�ระบบ IT เข้ามา
ประยุกต์ ทำ�ให้เกิดความน่าติดตามอยูต่ ลอดเวลา”
		 “สิ่งที่ได้จากหลักสูตรทำ�ให้ทราบถึงความ
สำ�คัญของงานด้านวัสดุมากยิง่ ขึน้ มีความรูเ้ บือ้ งต้น
ที่จะนำ�ไปต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้
กับตนเองในระดับหนึ่ง สุดท้ายขอสรุปง่ายๆ ครับ
หลักสูตรนี้ทำ�ให้เห็นว่า “material changes the
world” ครับ”

ซับก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
		 ทั้งนี้ความสำ�เร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาด
การมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร ทั้งในเรื่อง
การจัดการ ควบคุม ให้มีการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ การดำ�เนินมาตรการประหยัด
พลังงาน เป็นต้น ความสำ�เร็จในด้านการดำ�เนิน
การอนุรักษ์พลังงานในวันนี้ จะเป็นส่วนช่วยผลัก
ดันให้เกิดการยกระดับหรือพัฒนาโครงการ เพื่อ
ลดใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
		 นายเฉลิม บุญเทียบ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายการผลิต บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ได้ให้
สั ม ภาษณ์ ว่ า “รางวั ล Thailand
Energy Award 2018 ถือว่าเป็นรางวัล
ทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้แก่บริษทั ฯ
เป็นอย่างมาก และในครั้งนี้ บริษัท
ได้รบั รางวัลนี้ เป็นครัง้ ที่ 3 ซึง่ ทีมงาน
และพนักงานทุกๆ คน รู้สึกภูมิใจที่
ร่วมใจกันพัฒนาด้านพลังงานอย่าง
ต่อเนื่องจนทำ�ให้บริษัทประสบผล
สำ�เร็จ โดยมีเป้าหมายการประหยัด
พลั ง งานเป็ น ร้ อ ยละ 2 จากฐาน
ปัจจุบัน ถึงแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็สามารถทำ�
ตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ ผมคิดว่าโครงการนี้
เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ต่อหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นการกระตุน้ ให้ทกุ คนช่วยกันอนุรกั ษ์
พลังงาน และช่วยกันระดมความคิดพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ
เพื่อทดแทนพลังงาน ในอนาคตที่อาจขาดแคลน
ซึ่งส่งผลให้เราช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
บนชั้นบรรยากาศได้อีกทาง”
		 การพิจารณาตัดสินการประกวดโครงการ
ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 พิจาณาเอกสารการประกวด
ขัน้ ที่ 2 สัมภาษณ์ เยีย่ มชมสถานทีจ่ ริง และสรุปผล
โดยมีการพิจารณาในประเภทโรงงานควบคุม ดังนี้
1) ความยั่งยืน 2) ผลกระทบ 3) ความสามารถใน
การนำ�ไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย 4) ความคิดริเริ่ม
5) การนำ�เสนอ
30/8/2561 BE 20:21

ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3
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มีประชาชนบางสะพานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 997
คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน
นายอำ�เภอบางสะพาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ภายใต้โครงการรักในหลวง รักษ์
บางสะพาน ปี 2561 เพือ่ ร่วมกันทำ�ความดีถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ 10 โดยดำ�เนินตามแนวพระราชดำ�ริเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ รัชกาลที่ 9 โดยได้รับความร่วมมือทั้งองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน นำ�โดย นายศักรินทร์ ทุมเสน
นายอำ�เภอบางสะพาน นางสาววนิดา จีระกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง คณะ
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา พนักงานบริษัทใน
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง หน่วย
ป้ อ งกั น และปราบปรามประมงทะเลอ่ า วน้ อ ย
จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ หน่ ว ยป้ อ งกั น ปราบปราม
ประมงทะเลบางสะพานน้อย สถานีเพาะชำ�กล้าไม้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มอาสาบางสะพาน
และชาวบางสะพาน ร่วมกันรณรงค์และสร้าง
จิตสำ�นึกในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่
การนำ�ปล่อยพันธุส์ ตั ว์นา้ํ วัยอ่อน จำ�นวน 1,066,000
ตั ว การปลู ก ต้ น ไม้ (ต้ น รวงผึ้ ง ) ซึ่ ง เป็ น ต้ น ไม้
ประจำ�รัชกาลที่ 10 จำ�นวน 66 ต้น และเก็บขยะ
บริเวณชายหาดบ้านดอนสำ�ราญ
หมู่ 1 ต.แม่รำ�พึง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการ
พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น
บางสะพานตามแนวทางการอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีประชาชน
บางสะพานเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทั้ ง
สิ้น 997 คน
		ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย

SSI p.3.indd 1

ศักรินทร์ ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพาน เป็น
ประธานกล่ า วเปิ ด โครงการเทิ ด ทู น พระมหา
กษัตริย์ ประจำ�ปี 2561 “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์
นํา้ ” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 66
พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (25 ก.ค. 61)
		นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำ�เภอบางสะพาน
กล่าวว่า “ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
ทั้งทรัพยากรดิน นํ้า ป่า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และอืน่ ๆ ส่วนใหญ่สบื เนือ่ งจากทรัพยากร
ป่าไม้นั้นถูกทำ�ลาย ส่วนมากเป็นกิจกรรมของ
มนุษย์ เช่น การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพืน้ ที่
สีเขียวทางการเกษตรกรรม และการจัดการของ
เสียเพราะสาเหตุเหล่านี้ทำ�ให้อุณหภูมิของโลก
สูงขึน้ เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทัง้ ใน
ระดับท้องถิน่ และระดับสากล และยังมีผล กระทบ
ต่อเนื่องแก่เกษตรกรด้านความยากจนและการมี
คุณภาพชีวิตตกตํ่าอีกด้วย”
		 “การรณรงค์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้
และจิตสำ�นึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเพื่ อ รั บ รอง
และบรรเทาปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ไปในอนาคต
อาทิ การขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร การลดลง
ของผลผลิตเกษตร การลดลงแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกรทีจ่ ะได้รบั ความเดือดร้อนจาก
รายได้ทลี่ ดลง ทัง้ นี้ อยากเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือ
กันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆ อย่าง

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนและปัญหาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากพวกเรา
ร่วมมือกันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อพี่น้อง
ประชาชนก็จะได้กินดีอยู่ดีในอนาคต”
		นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสาร
กลุ่มผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ให้สัมภาษณ์ว่า
“กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ได้รว่ มกับหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง
จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้
โครงการรักในหลวง รักษ์บางสะพาน ปี 2561 ซึ่ง
จัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าวัยอ่อน ได้แก่
พันธุ์ปู พันธุ์กุ้งและพันธุ์เต่า จำ�นวน 1,066,000
ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์นํ้าตามธรรมชาติ สร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนบางสะพาน กิจกรรมปลูกต้น
รวงผึ้ง ทั้งหมด 66 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอำ�เภอ
บางสะพาน รวมถึ ง กิ จ กรรมเก็ บ ขยะบริ เ วณ
ชายหาดบ้านดอนสำ�ราญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและการร่วม
มือกันขององค์กร ภาครัฐ กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า และ
ชาวบางสะพาน ในการร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่
แวดล้อมของบางสะพานตามแนวทางการอยูร่ ว่ ม
กันอย่างยั่งยืน”
		นางรัชนีวรรณ พรมเล็ก รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง กล่าวความรู้สึกกับผู้
สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” ว่า “รู้สึกยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ประโยชน์ ใ ห้ กั บ อำ � เภอบางสะพาน โดยได้ รั บ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมถึงทาง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาด้วยในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีสำ�หรับชาว
อำ�เภอบางสะพาน ต้องขอขอบคุณในทุกๆ ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น
ซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จำ�นวนมาก”
		นายพิชัย โวหาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
ต.แม่รำ�พึง ผู้เข้าร่วมโครงการรักในหลวง รักษ์
บางสะพาน ปี 2561 กล่ า วว่ า “ตนได้ รั บ ข่ า ว
กิจกรรมจากทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์
เชิ ญ ชวนชาวบ้ า นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้
และปล่อยพันธุ์กุ้ง-ปูและเต่าตนุ ในโครงการรัก
ในหลวง รักษ์บางสะพาน ปี 2561 เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของตำ�บลแม่รำ�พึง จึงมี
ความตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ร�ำ พึง
และกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าทีน่ �ำ กิจกรรมดีๆ มาพัฒนา
ชาวบางสะพานให้ มี ส ภาพแวดล้ อ มและชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากครั้งหน้ามีโอกาสจะเข้า
ร่วมกิจกรรมอีกแน่นอน”
		นายเสรี สุขกันตะ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บางสะพาน กล่าวว่า “วันนี้มีโอกาสได้เข้าร่วม
กิ จ กรรมรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มของตำ � บลแม่ รำ � พึ ง
อำ�เภอบางสะพานกับโครงการรักในหลวง รักษ์
บางสะพาน ปี 2561 เพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีแก่
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนในอำ�เภอ
บางสะพาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการช่วยกัน
พัฒนา ให้ท้องถิ่นของอำ�เภอบางสะพานให้มี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างด้ า น
ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มบริ เ วณ
ชายฝัง่ ทะเล หาดบ้านดอนสำ�ราญ
และหากมีโครงการดี ๆ แบบนี้อีก
ผมยิ น ดี ที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ
อย่ า งเต็ ม ที่ และจะนำ � เด็ ก รุ่ น
ใหม่ ๆ มาเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับ
อำ�เภอบางสะพานสืบไป”
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ประจําวันที่ 1 กันยายน 2561
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บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จํากัด
(มหาชน) หรือ SSI มี
นโยบายในการพิจารณาการลงทุนใน
อุตสาหกรรมตอเนือ่ ง จึงมีแผนพัฒนา
“โครงการผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
ชุบสี” ขึน้ ทีก่ าํ ลังการผลิตของโรงงาน
150,000 ตันตอป หรือประมาณ 450
ตันตอวัน ตั้งอยูพื้นที่ตําบลแมรําพึง
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ
คีรีขันธ มีขนาดพื้นที่ 40.6 ไร (อยูใน
พื้นที่ของโรงงานผลิตเหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวนของ SSI)
เพือ่ สรางการมีสว นรวมจากกลุม
ผูม สี ว นไดสว นเสียตางๆ ของโครงการ
อยางตอเนื่อง SSI จึงไดดําเนินการ
สือ่ สารสรางความเขาใจและใหขอ มูล

โครงการที่ ถู ก ต อ งให กั บ พนั ก งานและ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอบางสะพาน โดย
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ตํ า บลแม รํ า พึ ง ตํ า บล
กําเนิดนพคุณ ตําบลพงศประศาสน ตําบล
ธงชัย และตําบลใกลเคียง ผานเวทีและ
ชองทางตางๆ ทั้งการพบปะรายบุคคล
การประชุมกลุมยอย การประชุมหมูบาน

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ก.ย. 61

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 6 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรคอมพิวเตอร วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร
(1 อัตรา)
วิศวกรหุน ยนต วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุน ยนต / แมคคาทรอนิกส (1 อัตรา)
วิศวกร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโลหะการ / อุตสาหการ / เคมี (4 อัตรา)

คาราวานมอเตอรไซด การจัดแสดงนิทรรศการ
โดยได เ ริ่ ม สื่ อ สารสร า งการมี ส ว นร ว ม
อยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 22 ส.ค. 2561
ได สื่ อ สารโครงการไปแล ว จํ า นวน 64
กิจกรรม / เวที มีประชาชนเขารวมรับฟง
ขอมูลโครงการ แสดงความคิดเห็น และ
ใหขอเสนอแนะ รวมจํานวน 16,855 คน

สอบถามรายละเอียดขอมูล
โครงการเพิ่มเติม โปรดติดตอ
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
สํานักการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและสือ่ สารกลุม
สํานักงานกรุงเทพ: 28/1 อาคารประภาวิทย
ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท: 02-238-3063-82
แฟกซ 02-236-8892 สํานักงานโรงงาน: 8
หมู 7 ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77140 โทรศัพท:
032-691-403-5 แฟกซ 032-691-421
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด
แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส จํากัด 151
ถนนนวลจันทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม
กรุงเทพฯ 10230 คุณเฉลิมชัย นาคขวัญ
โทร. 02-509-9000 ตอ 2306 ดร.ภัทรวรรณ
จุ ฬ าเรื อ งอั ก ษร โทร.02-509-9000 ต อ
1401-1405 ต อ 136 โทรสาร: 0-25099047 E-mail: chaloemchai_n@team.co.th,
pattarawan_c@team.co.th

• โปรแกรมเมอร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• ผูช ว ยผูจ ดั การฝายซอมบํารุงสัญญา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา

วิศวกรโครงการ วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)
วิศวกรควบคุม และผลิตชิน้ สวน วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ
(1 อัตรา)
วิศวกรซอมบํารุง วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)

• นิติกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 12 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด

วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร

วุฒิปวส สาขาชางไฟฟา ชางเครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิค หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

วุฒิปวช.-ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

• พนักงานขับเคลน จํานวน 1 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 - 6

หมายเหตุ

หลักเกณฑที่แตละบริษัทกําหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032 - 692270 / หจก. ฉัตรทองฯ โทร 0321. ทุกตําแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
548072 /หจก. ธนพล ทีพี 2000 โทร 032 - 548440 / หจก. แมรําพึงฯ โทร 032 - 692264 /
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
หจก. กลางอาวฯ โทร 032 - 691858 / หจก.บางสะพานฮารดแวร โทร 081 -1901905 / หจก.
3. ผูสมัครพนักงานประจําตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน
ทัศนพงศฯ โทร 086-7943484
ประสบการณทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตาม
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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