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WCEเจงควางานสะพานรถไฟ
ประจวบ-บางสะพานนอย117ล.
จัดการธุรกิจเปนเลิศ
พาณิชยมอบรางวัล
สมาคมการคาดีเดน
ส.เหล็กรีดเย็น-รอน
บริหารจัดการธุรกิจเปนเลิศตาม
มาตรฐานสากล โดยกระทรวง
พาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มอบรางวัลดีเดนสมาคมเหล็ก
แผ น รี ด เย็ น ไทย และสมาคม
เหล็ ก แผ น รี ด ร อ นไทย ภายใน
งาน ‘Together is Power 2018
: Connecting the Future’ เพื่อ
เชิดชูเกียรติและสรางขวัญกําลัง
ใจใหแกสมาคมการคาไทย ชวย
เสริ ม พลั ง ขั บ เคลื่ อ นให เ ติ บ โต
แขงขันได
กระทรวงพาณิชย โดยกรม
พัฒนาธุรกิจการคา จับมือสภา
หอการคาแหงประเทศไทยจัด
งาน ‘Together is Power 2018
: Connecting the Future’ มอบ
รางวัลสมาคมการคาดีเดน 24
อานตอ น.4
สมาคม

X WCE รุกรับงานสะพานรถไฟ 117 ลานบาท บริษทั เวสทโคสทเอ็นจิเนียริง่ จํากัด หรือ WCE รับงานผลิตและ

ประกอบโครงสรางสะพานรถไฟ โครงการรถไฟทางคู ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร (สัญญาที่ 1) ชวงประจวบฯ-บางสะพานนอย
จํานวนทั้งหมด 8 สะพาน โดยดําเนินการผลิตจากโรงงาน WCE บางสะพานทั้งหมดทุกขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการทําแบบ
วาดแบบ ตัดชิ้นสวน การผลิตและทดลองประกอบโครงสรางเสมือนจริง มูลคารวมทั้งสิ้น 117 ลานบาท นับเปนครั้งแรกที่
บริษัทฯ ขยายธุรกิจการผลิตสะพานรถไฟเหล็กจํานวนมากที่สุด

กิจการรวมคา เค.เอส-ซี เชื่อมือ
WCE ผลิตและประกอบโครงสราง
สะพานรถไฟเหล็ ก “โครงการ
รถไฟทางคู ประจวบคีรขี นั ธ-ชุมพร
(สัญญาที่ 1)” เสนทางประจวบฯบางสะพานนอย มูลคา 117 ลานบาท
จํานวน 8 สะพาน ผูบ ริหารชูจดุ เดน
เลือกใชวัสดุเหล็กแผนจากกลุม
เหล็กสหวิริยา นํามาผลิตชิ้นสวน
สะพาน ซึ่ ง สามารถผลิ ต ตาม
ขนาดได ประหยัดเวลาการทํางาน
ลดสวนสูญเสียจากการผลิต ชวย
ลู ก ค า ประหยั ด เริ่ ม ผลิ ต เดื อ น
ตุ ล าคม 61 คาดแล ว เสร็ จ และ
สงมอบงานเดือนกันยายนปหนา
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
กรรมการผูจัดการ บริษัท เวสท
โคสท เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด หรื อ
WCE ผูเชี่ยวชาญงานวิศวกรรม
การออกแบบ จัดสรางงาน งาน
ซอมบํารุง งานโครงการ และงาน
ประกอบโครงสรางโลหะ เปดเผย
วา “เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 WCE
ไดลงนามในสัญญา อานตอ น.2

นิเทศ7ร.ร.กองทุนสหวิรยิ าฯมุง ตามแผน

คณะกรรมการโครงการกองทุ น
สหวิ ริ ย าร ว มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึ ก ษาบางสะพาน ลงพื้ น ที่ นิ เ ทศ
ติดตามผล 7 โรงเรียนในโครงการ
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“กองทุนสหวิริยา” ไดแก โรงเรียน
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บานคลอง
ลอย บานเขามัน บานสวนหลวง บา
นวั ง นํ้ า เขี ย ว อนุ บ าลบางสะพาน

และบานทองมงคล เพื่อใหกําลังใจ
ในการดําเนินงาน แนะนําแนวทาง
และคําปรึกษาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 3 ป ที่วางไว เผยทุก
โรงเรียนมีการเดินหนาตามแผนทีต่ งั้
ไว คาดสามารถสําเร็จตามเปาทีว่ าง
ไวกอนประเมินผลอีกครั้งในเดือน
มิถุนายนปหนา
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ คณะกรรมการ
โครงการกองทุนสหวิรยิ ารวมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประกอบ
ดวย ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ
จากสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) อานตอ น.2

หนุนตอยอดวิสาหกิจบางสะพาน
“สหวิริยา”นําชุมชนดูงานตนแบบ

พัฒนาศักยภาพธนาคารชุมชน
และตอยอดธุรกิจในชุมชน อําเภอ
บางสะพาน กลุมเหล็กสหวิริยา
จั ด กิ จ กรรมการสั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงานใน

แนวคิดการตอยอดการดําเนิน
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน เพือ่ พัฒนา
ศั ก ยภาพ สร า งความรู ความ
เขาใจใหแกตวั แทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน
อานตอ น.3
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2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ
WCE

ต่อจากหน้า 1

ให้ดำ�เนินงานผลิตและประกอบโครงสร้าง
สะพานเหล็ ก ก่ อ สร้ า งเส้ น ทางรถไฟทางคู่
เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1)
ช่วงประจวบฯ-บางสะพานน้อย จากกิจการ
ร่วมค้า เค.เอส-ซี มูลค่างานรวม 117 ล้านบาท
นับเป็นครัง้ แรกทีบ่ ริษทั ฯ ขยายธุรกิจการผลิต
สะพานรถไฟเหล็กจำ�นวนมากที่สุด สามารถ
สร้างความเชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของธุรกิจได้ในตลาด
สากล คาดว่ า โครงการนี้ จ ะใช้ เ หล็ ก แผ่ น
ปริมาณทั้งหมด 590 ตัน และเหล็กรูปพรรณ
อื่นๆ 650 ตัน รวมนํ้าหนักเหล็กในโครงการนี้
1,230 ตัน และดำ�เนินการจะแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบงานภายในปี 2562”
		 “WCE เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท กลุ่ ม เหล็ ก
สหวิ ริ ย า นอกจากเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญงาน
วิศวกรรมการออกแบบ จัดสร้างงาน และงาน
ซ่อมบำ�รุง ยังให้บริการงานประกอบโครงสร้าง
เหล็ ก มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ การประกอบ
โครงสร้างอาคารเหล็กสำ�เร็จรูป ใช้ส�ำ หรับเป็น
อาคารคลังสินค้าบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ TCRSS ซึ่งได้ส่งมอบงาน
ไปแล้ ว เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2561และเดื อ น
ตุลาคมที่ผ่านมา WCE ได้ดำ�เนินการผลิต
โครงสร้างจานดาวเทียมขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 40 เมตรเพิง่ แล้วเสร็จ เตรียมประกอบติด
ตัง้ ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำ�เภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2562”
		 สำ�หรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ
ผลิ ต และประกอบโครงสร้ า งสะพานเหล็ ก

กองทุนสหวิริยา

ต่อจากหน้า 1

รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.
ปข.1) คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนางศศิธร
พิริยกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำ�นักการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น และสื่ อ สาร
กลุม่ บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ในฐานะ
ผูบ้ ริหารกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า
ร่วมนิเทศติดตามผลการ
ดำ�เนินงานโครงการกองทุน
สหวิรยิ าร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน ประจำ�
ปี 2559 - 2561 โดย รุ่นที่ 7 ได้แก่ โรงเรียน
สมาคมเลขานุการสตรี 1 โรงเรียนบ้านคลอง
ลอย โรงเรียนบ้านเขามัน และโรงเรียนบ้าน
สวนหลวง รุ่นที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังนํ้า
เขียว และ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และ
รุ่นที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทองมงคล เพื่อให้
คำ�แนะนำ�และปรึกษาการดำ�เนินงานให้บรรลุ
ตามแผนที่มีการเขียนไว้
		นางศศิธร พิริยกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา
กล่าวว่า “จากการนิเทศและติดตามผลการ
SSI p.2.indd 1

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2561
ก่ อ สร้ า งเส้ น ทางรถไฟทางคู่ เส้ น ทาง
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1) ประเภท
รุ่นสะพาน (U-20 รุ่นเหล็กกล่องรูปพรรณ) ช่วง
ประจวบฯ-บางสะพานน้อย จากกิจการร่วมค้า
เค.เอส-ซี หรือ KS-C Joint Venture ผูเ้ สนอราคา
และชนะการประมูลงานก่อสร้างในสัญญานี้
(สัญญาที่ 1) มูลค่างานทั้งสัญญาเป็นจำ�นวน
6,579.91 ล้ า นบาท แยกเป็ น ส่ ว นของงาน

ความยาว 60 เมตร (จำ�นวน 1 สะพาน) และ
สะพานรถไฟความยาว 70 เมตร (จำ�นวน 1
สะพาน) ซึ่ง WCE ได้รับคัดเลือกว่าจ้างให้เป็น
ผู้ผลิตสะพานรถไฟเหล็กทั้งหมดในสัญญานี้
		 กิจการร่วมค้า เค.เอส-ซี เป็นผู้ประกอบ
กิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์
อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำ�การ ถนน และ
สะพาน ได้รับสัญญาประมูลงานก่อสร้างจาก

โครงสร้างสะพานเหล็กที่ WCE ได้รับ รวม
มูลค่า 117 ล้านบาท โดยได้ดำ�เนินงานผลิต
และประกอบโครงสร้างสะพานรถไฟเหล็ก
ในเส้นทางดังกล่าว จำ�นวนทั้งสิ้น 8 สะพาน
โดยสะพานทั้งหมดมีระยะความยาว 4 ขนาด
ต่างๆ ได้แก่ สะพานรถไฟความยาว 40 เมตร
(จำ�นวน 4 สะพาน) สะพานรถไฟความยาว
50 เมตร (จำ�นวน 2 สะพาน) สะพานรถไฟ

หน่วยงานทางภาครัฐ โดยกลุ่มโครงสร้างงาน
พื้นฐาน ฝ่ายโครงการพิเศษและการก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ซึ่งเป็น
ผูช้ นะการประมูลโครงการดังกล่าว ดำ�เนินการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบ
คีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาที่ 1) ช่วงประจวบฯบางสะพานน้อย (ระยะทางรวม 88 กิโลเมตร)
		ผูส้ อ่ื ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน

ดำ�เนินงานสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้
ได้รบั ทุนสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 3
ปี ภายใต้โครงการกองทุนสหวิรยิ าร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบางสะพาน ประจำ�ปี 25592561 ในครัง้ นี้ ดิฉนั เห็นถึงความตัง้ ใจของคณะ
กรรมการโครงการฯ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ

กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูทุกท่าน
ให้สามารถดำ�เนินงานประสบความสำ�เร็จ
อย่างที่ตั้งใจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูก
หลานชาวบางสะพานต่อไป”
		นางสาววีณา อัครธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

คณะครูทุกท่าน
ที่ต้องการให้ผล
การดำ�เนินงาน
เป็นไปตามแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ
3 ปี ทีไ่ ด้น�ำ เสนอ
ไว้กับทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา ดิฉันในนามของ
กลุ่มเหล็กสหวิริยา ขอขอบคุณทุกท่านที่เล็ง
เห็นถึงความสำ�คัญของการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในอำ�เภอบางสะพาน ด้วย
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบางสะพาน และขอเป็นกำ�ลังใจให้

พื้นฐาน (สพฐ.)
กล่ า วว่ า “ขอ
ชื่นชมผู้อำ�นวย
การโรงเรี ย น
แ ล ะ ค ณ ะ ค รู
ทั้ง 7 โรงเรียน
ที่มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการดำ�เนินงานตามแผนระยะ 3 ปีที่
ได้น�ำ เสนอไว้กบั กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า โดยแต่ละ
โรงเรียนต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออก
ไป แต่ท้ายที่สุดแล้ว ต่างก็มุ่งหวังที่จะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน
		 โดยโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1

ว่า การก่อสร้างโครงสร้ างสะพานเหล็กใน
โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ชุมพร (สัญญาที่ 1) นี้ จะดำ�เนินการผลิตทุก
ขั้นตอนจากโรงงาน WCE บางสะพานทั้งหมด
ได้แก่ ขัน้ ตอนการทำ�แบบ วาดแบบ ตัดชิน้ ส่วน
การผลิ ต และทดลองประกอบโครงสร้ า ง
เสมือนจริง ยกเว้นการชุบกัลวาไนซ์ เท่านั้น
ต้องนำ�ส่งชิน้ ส่วนไปชุบทีโ่ รงงานจังหวัดชลบุรี
และจึงส่งมอบโครงสร้างชิน้ ส่วนไปติดตัง้ ตาม
สถานที่กำ�หนด รวมระยะเวลาประมาณ 11
เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) โดย
ลู ก ค้ า และผู้ ว่ า จ้ า งสามารถเข้ า ตรวจสอบ
คุณภาพงานที่โรงงาน WCE ได้ตลอดเวลาที่
ดำ�เนินการผลิต
		 และเพื่อสร้างจุดแข็ง - จุดเด่น ในงาน
โครงสร้างขนาดใหญ่และการขยายตลาดงาน
ผลิตสะพานรถไฟเหล็ก ในโครงการรถไฟทาง
คู่ ทีร่ ฐั บาลผลักดันการก่อสร้างงานในประเทศ
บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ได้เลือก
ใช้วัสดุเหล็กแผ่นจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา นำ�
มาผลิตชิ้นส่วนสะพาน ซึ่งสามารถผลิตตาม
ขนาดความกว้าง-ยาว (Cut to Site) สามารถ
ประหยัดเวลาในการทำ�งานมากขึน้ เมือ่ เทียบ
กับการผลิตโดยใช้เหล็กขนาดมาตรฐานทัว่ ไป
ลดส่ ว นสู ญ เสี ย จากการผลิ ต ทำ � ให้ ลู ก ค้ า
ประหยัดได้มากขึ้นอีกด้วย
		“ทัง้ หากท่านใดสนใจ หรือมีความต้องการ
ในงานก่ อ สร้ า งงานโครงสร้ า งเหล็ ก อื่ น ๆ
สามารถติดต่อและปรึกษาเราได้ตลาดเวลา
ทำ�การ ทั้งที่สำ�นักงานใหญ่กรุงเทพ และที่
โรงงาน”
มุง่ เน้นให้นกั เรียนมีผลการเรียนดีและมีอาชีพ
โรงเรียนบ้านคลองลอย มุ่งเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้การเกษตร เพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้าน
เขามัน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอาชีพเพื่อ
ความพอเพียง โรงเรียนบ้านสวนหลวง มุง่ เน้น
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอน “ห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น
Flipped Classroom”
โรงเรียนบ้านวังนํา้ เขียว
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน เน้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อังกฤษ-ไทยคณิต-วิทย์) และโรงเรียนบ้านทองมงคล มุ่ง
เน้ น การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ควบคู่ไปกับอาชีพ โดยแต่ละโรงเรียนอาจมี
บางจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย แต่โดย
ภาพรวมแล้วโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้
เป็นที่น่าพอใจ มีเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ชั ด เจนมากขึ้ น มี ก ารนำ � ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้ทกุ โรงเรียนสามารถดำ�เนินงานตามแผนได้
อย่างราบรืน่ และเชือ่ ว่าจะสำ�เร็จผลตามระยะ
เวลาที่ ร ะบุ ไ ว้ ต ามแผนก่ อ นมี ก ารประเมิ น
ติดตามอีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี 2562”
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 ธันวาคม 2561

ต่อยอดวิสาหกิจ

ต่อจากหน้า 1

และสภาผูน้ �ำ ชุมชนในพืน้ ที่ 4 ตำ�บล 16 หมูบ่ า้ น
จำ�นวน 45 คน โดยได้รบั เกียรติจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยาย ผูบ้ ริหารฯ มัน่ ใจ
ใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็งได้
ผู้ ส่ื อ ข่ า ว “ข่ า วฅนเหล็ ก เอสเอสไอ”
รายงานว่า เมือ่ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 กลุม่
เหล็กสหวิริยา ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิง
ปฏิ บัติก าร และศึ ก ษาดู ง านในแนวคิ ด การ
ต่ อ ยอดการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี
วัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้
ความเข้ า ใจให้ แ ก่ ตั ว แทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชนให้เพิ่มขึ้น
ภายใต้ “โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ธนาคารชุมชนด้วยการวิจยั อบรม ดูงาน ประชุม
แลกเปลี่ยน พัฒนาระบบ การต่อยอดพัฒนา
ธุรกิจ สื่อสาร ทำ�แผนธุรกิจ” โดยกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาได้สนับสนุน และให้ความร่วมมือใน
การร่วมพัฒนาความรู้ จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ รวม
ถึงจัดหาเจ้าหน้าทีอ่ �ำ นวยความสะดวกตลอด
ระยะเวลาดำ�เนินกิจกรรม ณ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
(3 วัน 2 คืน) โดยมีตัวแทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชน และสภาผู้นำ�ชุมชน ในพื้นที่ 4
ตำ�บล 16 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำ�บลธงชัย จำ�นวน
11 คน (บ้านทางสาย, บ้านชัยมงคล และบ้าน
ดอนสูง), ตำ�บลแม่ร�ำ พึง จำ�นวน 8 คน (บ้านท่า
ขาม, บ้านท่ามะนาว และบ้านทุ่งลานควาย),
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ จำ�นวน 8 คน (บ้านตลาด
บางสะพาน, ชุมชนสวนฉัตร, บ้านหนองตาจ่า,
บ้านดอนทอง และบ้านระหาร) และตำ�บลพงศ์
ประศาสน์ จำ�นวน 18 คน (บ้านม้าร้อง, บ้าน
ฝ่ายท่า, บ้านชะม่วง, บ้านหลักเมือง และบ้าน
ทุ่งนุ่น) จำ�นวนทั้งสิ้น 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม
สำ�หรับโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วย
กิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ ในวันที่ 25 ตุลาคม
เป็นการฟังบรรยายข้อมูล เรื่อง “ก้าวต่อไป
อย่างยั่งยืน ของสภาผู้นำ�ชุมชน และธนาคาร
ชุมชน” รับเกียรติบรรยายโดย ผศ.ดร.กิติชัย
รัตนะ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา
คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน เพิ่มเติม
ความรู้ในเรื่องการวางแผน ค้นหาตัวตน การ
วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง และแนวทางที่
เหมาะสมในการดำ�เนินงาน พร้อมทั้ง ระดม
ความคิ ด เห็ น และสรุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั น ณ

เรือนธารารีสอร์ท อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดย
บรรยากาศในการเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นไป
อย่างคึกคัก ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นพร้อม
ได้รับแนวทางในการดำ�เนินงาน สามารถนำ�
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนตนเองได้
ต่อจากนัน้ วันที่ 26 ตุลาคม นำ�คณะสภา
ผูน้ �ำ ชุมชน และธนาคารชุมชน ร่วมศึกษาดูงาน
ในแนวคิดการต่อยอดการดำ�เนินธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชน ผ่านการฟังบรรยายข้อมูล และเยี่ยม
ชมการดำ�เนินงานของกลุ่ม จำ�นวน 3 แห่ง
ได้แก่ 1.บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร เรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์” 2.กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านนาขวาง หมู่ 5 ต.กาหลง อ.เมือง

วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นวิทยากรร่วมกันบรรยาย เรื่อง “แนวคิด
ต่อยอดการดำ�เนินธุรกิจ” พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และให้คำ�ปรึกษาถาม - ตอบ
ข้ อ สงสั ย เพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
สู ง สุ ด ณ บ้ า นท้ า ยหาดรี ส อร์ ท อ.เมื อ ง
จ.สมุทรสงคราม ก่อนนำ�คณะสภาผู้นำ�ชุมชน
และธนาคารชุ ม ชน เดิ น ทางกลั บ อำ � เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		นางศศิธร พิริยกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำ�นักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดีสตรี จำ�กัด(มหาชน)
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า
“โครงการ ศึกษาและพัฒนาศักยภาพธนาคาร

จ.สมุทรสาคร เรื่อง “การสร้างเครือข่าย และ
การตลาด” และ 3.บ้านชายทะเลรางจันทร์”
หมู่ 4 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เรื่อง
“กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตริมทะเล”
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้คณะตัวแทนกรรมการฯ ได้
รับความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมต่อไปกับชุมชน
กิจกรรมวันสุดท้าย วันที่ 27 ตุลาคม ได้รบั
เกียรติจาก อาจารย์วนั ชัย  เจือบุญ และอาจารย์
เลิศลักษณ์ เจริญสมบัติ อาจารย์ประจำ�คณะ

ชุมชนด้วยการวิจยั ดูงาน ประชุม แลกเปลีย่ น
พัฒนาระบบการต่อยอดพัฒนาธุรกิจ สื่อสาร
ทำ�แผนธุรกิจ โดยผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ เรือ่ ง “ก้าวต่อไปอย่างยัง่ ยืน ของสภาผูน้ �ำ
ชุมชน และธนาคารชุมชน” และการศึกษาดูงาน
ภายใต้ “แนวคิดต่อยอดการดำ�เนินธุรกิจ” เป็น
อีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ
จริงของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ที่พร้อมเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ กับ ผู้นำ�
ชุมชน คณะกรรมการสภาผู้นำ�ชุมชน และ

คณะกรรมการธนาคารชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
บุคลากรที่สำ�คัญของชุมชนและหมู่บ้านที่จะ
เป็นผูข้ บั เคลือ่ นให้ชมุ ชนมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของชุ ม ชน โดยเฉพาะการดำ � เนิ น งานการ      
ต่อยอดธุรกิจในชุมชน เนื่องจากการตั้งกลุ่ม
ธนาคารชุมชนขึ้นมานั้น เพื่อใช้เป็นแหล่งทุน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวม
ไปถึงการพัฒนาหมู่บ้าน โดยหวังว่ากิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร และการศึกษาดูงาน
ในครั้ ง นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ตั ว แทนคณะ
กรรมการทีม่ าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ขบั เคลือ่ นชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”
		นางสมร เปรมเจริญ ตัวแทนคณะกรรมการ
ธนาคารชุมชนบ้านตลาดบางสะพาน (ฝ่ายบัญชี)
ตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ ให้สมั ภาษณ์กบั ผูส้ อ่ื ข่าวฯ
ว่า “ตนเองรู้สึกดีใจที่ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้นำ�มาศึกษาดูงาน เป็นการเปิดโอกาสให้
ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เช่น การรวมกลุ่มเพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น การดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันระหว่างตัวแทนคณะกรรมการฯ และ
สิ่งต่างๆ ที่ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้จะนำ�กลับ
ไปปรับเพื่อใช้ต่อยอดกับธนาคารชุมชน และ
ชุมชนของเรา รวมถึงกิจกรรมดีๆ แบบนีอ้ ยาก
ให้ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป”
		นางมณี ภักดีเสมอ ผู้จัดการธนาคาร
ชุมชนบ้านทุ่งลานควาย และคณะกรรมการ
สภาผูน้ �ำ ชุมชนบ้านทุง่ ลานควาย ตำ�บลแม่ร�ำ พึง
กล่าวว่า “ชุมชนบ้านทุ่งลานควายเป็นพื้นที่
เล็กๆ มีประชากรจำ�นวนน้อย จึงไม่สามารถ
ยกจุดเด่นของชุมชนมาต่อยอดธุรกิจได้มาก
ทัง้ นี้ มีโอกาสได้มาศึกษาดูงาน โดยจะนำ�สิง่ ที่
ชุมชนดำ�เนินการมาปรับใช้ให้เหมาะสม จะนำ�
ตัวอย่างทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปปรับใช้กบั ชุมชนให้มคี วาม
เข้มแข็งเพิ่มขึ้นและเติบโตได้ในอนาคตค่ะ”
		นางสาวนิ ภ ารั ต น์ แก้ ว ทอง คณะ
กรรมการธนาคารชุมชน (ฝ่ายบัญชี) และคณะ
กรรมการสภาผู้นำ�ชุมชน บ้านดอนสูง ตำ�บล
ธงชัย กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ และเต็มใจที่จะเข้า
ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งได้เรียนรู้ประสบ
การณ์ใหม่ๆ ทีจ่ ะกลับไปพัฒนาหมูบ่ า้ นได้ ใน
เรือ่ งของการรวมกลุม่ ทำ�งานเพือ่ หมูบ่ า้ น โดย
ความตั้งใจที่จะทำ�ให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
และอยากให้ทางกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าสนับสนุน
โครงการดีๆ แบบนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ชมุ ชน
ได้มีความรู้ใหม่ๆ กลับไปปรับใช้และพัฒนา
ชุมชนของตัวเองต่อไป”

X

เอสเอสไอ ร่วมกับบ้านนาผักขวง จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา
ทำ�ความดีที่บ้านนาผักขวง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ สภาเด็กและ
เยาวชนตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ และชุมชนบ้านนาผักขวง หมูท่ ี่ 2 ต.กำ�เนิดนพคุณ จัดกิจกรรม
เยาวชนจิตอาสาทำ�ความดีที่บ้านนาผักขวง ร่วมกันทำ�ความสะอาดห้องนํ้า และปรับ       
ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดนาผักขวง และโรงเรียนวัดนาผักขวง เพื่อเตรียมสถานที่ให้กับ
ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่วัดนาผักขวง และ
โรงเรียนวัดนาผักขวง โดยมีเยาวชน และชาวบ้านนาผักขวงสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน
กว่า 50 คน
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4 : ขาวคนเหล็ก เอสเอสไอ
รับมอบรางวัล

ประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ตอจากหนา 1

และผู บ ริ ห ารสมาคมการค า ดี เ ด น 6 ราย
ประจํ า ป 2561 เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละสร า ง
ขวัญกําลังใจใหแกสมาคมการคาไทยที่มีการ
บริหารจัดการธุรกิจที่เปนเลิศตามมาตรฐาน
สากล อีกทั้งยังไดสรางผูนําที่มีความรูความ
สามารถเขาสูระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับ
เคลื่ อ นการค า ของไทยให เ ติ บ โตแข ง ขั น ได
อยางเขมแข็งทั้งตลาดในประเทศและตาง
ประเทศ
ในการนี้ สมาคมเหล็กแผนรีดเย็นไทย ได
รับรางวัลประเภทสมาคมการคาดีเดนรายมิติ
โดยสมาคมเหล็กแผนรีดเย็นไทย ไดรบั 3 มิติ
คือ 1) ผลสําเร็จตามพันธกิจ
2) คุณภาพการใหบริการ
และ 3) การพัฒนาองคกร
โดยมี นายเชาวรัตน จั่นประดั บ นายกสมาคม
เหล็ ก แผ น รี ด เย็ น ไทย
เป น ผู แ ทนรั บ มอบ และ
สมาคมเหล็ ก แผ น รี ด
รอนไทย ไดรับ 1 มิติ คือ
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร
โดย นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคม
เหล็กแผนรีดรอนไทย เปนผูแ ทนรับมอบรางวัล
ดังกลาว จากนายกลินท สารสิน ประธาน
กรรมการสภาหอการค า แห ง ประเทศไทย
พรอมกับไดรับเกียรติจากนายอภิศักดิ์ ตันติว
รวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน
ประธานและกลาวปาฐกถาเปดงาน เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 61 ณ โรงแรมดุสิตธานี
นายเชาวรัตน จัน่ ประดับ นายกสมาคม
เหล็กแผนรีดเย็นไทย (ผูบ ริหารบมจ.เหล็กแผน
รีดเย็นไทย) กลาววา “รูสึกภูมิใจที่สมาคมได
รับรางวัลสมาคมดีเดน เปนปที่ 3 ติดตอกัน

โดยในปนี้ไดรับ 3 มิติ คือดาน 1) ผลสําเร็จ
ตามพันธกิจ 2) คุณภาพการใหบริการ และ 3)
การพัฒนาองคกร
วิสัยทัศนของสมาคมคือ การชวยเหลือ
ประสาน เผยแพรขา วสาร สรางมาตรฐาน และ
ยกระดับเหล็กไทย พันธกิจคือ การบริการให
คําปรึกษาประสานความชวยเหลือแกสมาชิก
ในการเจรจาปญหาหรือขอตกลงทางการคา
ใหความรู งานวิจยั งานวิชาการ ขาวสารความ
เคลื่อนไหวของตลาดทั้งในและตางประเทศ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคา ยกระดับ
มาตรฐานสินคา เพื่อใหสามารถแขงขันได
ในระดับสากล ฝกอบรมและจัดสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาความรูค วามสามารถ

สาธารณชน 2) คุณภาพการใหบริการ ไดแก
ความพึงพอใจในการใหบริการสมาชิก การ
ประสานงานกับภาครัฐ และ องคกรสาธารณะ
ที่เกี่ยวของ 3) การพัฒนาองคกร ไดแก การ
พัฒนาบุคลากรในสมาคมใหมีความรูความ
เข า ใจเรื่ อ งเหล็ ก การพั ฒ นาระบบข อ มู ล
สารสนเทศ เชน LINE Application เพื่อบริหาร
สมาชิก ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํา
กิ จ กรรมใหม ใ ห ส มาคมเข ม แข็ ง และการ
บริ ห ารงานด ว ยหลั กธรรมาภิบาล โปรง ใส
ตรวจสอบได และถูกตองตามกฎหมาย จน
เปนผลที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้
นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคม
เหล็กแผนรีดรอนไทย (ผูบริหารบมจ.สหวิริยา

และทักษะสําหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
เหล็ก สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
และผูสนใจทั่วไป
สมาคมมีสมาชิกอยู 4 องคกร โดยมีการ
รวมกันพัฒนาดานตางๆ ใหบรรลุตามพันธกิจ
ที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง อาทิ 1) ผลสําเร็จตาม
พันธกิจ ไดแก การบริการและสมาชิกสัมพันธ
อยางทั่วถึง การประสานงานกับภาครัฐและ
องคกรสาธารณะอยางสมํา่ เสมอ มีการเชือ่ ม
โยงเครือขายสมาคมการคาระหวางกลุม
ผูประกอบการเหล็ก มีสวนรวมตอสังคมและ

สตีลอินดัสตรี) กลาววา สมาคมเหล็กแผน
รีดรอนไทยเปนสมาคมทีจ่ ดทะเบียนกอตัง้ กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน
2556 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม
การประกอบวิ ส าหกิ จ ประเภทที่ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมเหล็กแผนรีดรอน สนับสนุนและ
ชวยเหลือสมาชิกแกไขอุปสรรคขอขัดของ
ตาง ๆ รวมทั้งเจรจาทําขอตกลงกับบุคคล
ภายนอกเพือ่ ประโยชนรว มกันในการประกอบ
วิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุประสงค สอด
สองและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ธ.ค. 61

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วิศวกรคอมพิวเตอร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระบบ Network
(1 อัตรา)
วิศวกรไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
วิศวกรควบคุม (Spare part) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ
(2 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 3 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาชางอุตสาหกรรม

การคาทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยว
กับสินคาที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให
เปนประโยชนแกการคา การเงิน เศรษฐกิจ
หรือ ความมั่นคงของประเทศ
ปจจุบนั สมาคมฯ มีสมาชิกทัง้ ผูผ ลิต และ
ผูใชสินคาเหล็กแผนรีดรอนรวม 9 บริษัท โดย
ในชวงระยะเวลากวา 5 ปที่ผานมาสมาคมฯ
มีกิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะ
รวมกันผลักดันนโยบายภาครัฐรวมกับกลุม
7 สมาคมผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก
ไทยจนมีนโยบาย และมาตรการตางๆเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กหลายมาตรการ
สมาคมฯ เล็ ง เห็ น ว า มี ค วามพร อ มใน
หลายๆ ดาน จึงไดลงสมัครประกวดสมาคม
ดีเดนเปนครั้งแรก ซึ่งได
รั บ รางวั ล สมาคมดี เ ด น
มิ ติ ที่ 3 ด า นคุ ณ ภาพ
ของการให บ ริ ก าร ซึ่ ง
เป น ด า นที่ ส มาคมฯ ให
ความสําคัญ และมุงเนน
ที่จะดูแลสมาชิก และเปน
วัตถุประสงคหลักของการ
จัดตั้งสมาคม
“และรูสึกยินดีเปน
อยางมากที่ไดรับรางวัล และจะพัฒนาสราง
ความแข็งแกรงใหกบั สมาคมเหล็กแผนรีดรอน
ตอไปอยางตอเนือ่ ง และจะดําเนินการรวมกับ
สมาชิกของสมาคมเพื่อควารางวัลสมาคม
ดีเดนในดานตางๆ เพิ่มขึ้นในป 2562” นาย
นาวา กลาว
ทัง้ นี้ โดยผูส มัครทีจ่ ะไดรบั รางวัลสมาคม
ดีเดนจะตองมีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ รบถวนอยางนอย
1 ใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ผลสําเร็จตามกรอบ
พันธกิจของสมาคม มิติที่ 2 ความสามารถใน
การบริหารจัดการ มิติที่ 3 คุณภาพของการให
บริการ และมิติที่ 4 การพัฒนาองคกร

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา

วิศวกรเครือ่ งกล / อุตสาหการ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ

• หัวหนางานโยธา จํานวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาโยธา

• พนักงานชางเชื่อม / ชางประกอบ จํานวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปวช.- ปวส. สาขาชางกลโรงงาน ชางเชื่อม โลหะการ

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 10 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา / เครื่องกล / ยานยนต / งานเชื่อม

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด
• พนักงานหอง LAB จํานวน 1 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร

• พนักงานขับเครน จํานวน 4 อัตรา

วุฒิปวช.-ปวส. หรือมัธยมศึกษาปที่ 6 สาขาอุตสาหกรรม

• พนักงานซอมบํารุงเครื่องกล จํานวน 5 อัตรา

วุฒิปวส. สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ชางยนต ไฟฟา

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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