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สรางความมั่นใจปลอดภัยทางทะเลบางสะพาน
ทาเรือประจวบจัดฝกซอมใหญทุนกักนํ้ามัน
ทาเรือประจวบ ยึดมั่นความปลอดภัย
ทางทะเลเปนหลัก เตรียมความพรอม
จัดฝกซอมแผนฉุกเฉินการใชทนุ กักนํา้ มัน
ประจําป 2562 โดยทบทวนและฝกฝน

บุ ค ลากรให เ กิ ด ความชํ า นาญในการ
ปฏิบัติงาน กรณีเกิดนํ้ามันรั่วไหลจาก
เรือเดินทะเลตางประเทศในอาณาบริเวณ
ท า เรื อ ผู บ ริ ห ารเผยเป น การตอกยํ้ า

ขีดความสามารถและใหพนักงานเกิด
ความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้ จริง
จากการฝกซอมพนักงานสามารถปฏิบตั ิ
ตามแผนไดอยางถูกตอง อานตอ น.3

เอสเอสไอชูจัดซื้อออนไลน
พรอมซื้อ4พันลานบาทป62
เสริมสุขผูส งู วัย
อสม.-เอสเอสไอ
ชวนไปโรงเรียน

ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผูสูงวัย เอสเอสไอ
ผนึกกําลังกับรพ.สต.ถํ้าคีรีวงศ
อสม. และผูน าํ ชุมชน จัดกิจกรรม
”โรงเรียนผูส งู อายุ ประจําป 2562”
ภายใต โ ครงการ “สร า งสุ ข กั บ
ฅนสาธารณสุ ข ” หวั ง ผู สู ง วั ย
สามารถปรับตัวในชีวติ ประจําวัน
ได อ ย า งมี ค วามสุ ข และสร า ง
ความสัมพันธอนั ดีระหวางคนใน
ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สือ่ สาร เผยเปาหมายปนด้ี าํ เนินการ
11 ครั้ง
นายอรรถกร รักทิม ผูจ ดั การ
สวนสัมพันธชุมชน 1 สํานักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนกลุม บริษัท
สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด
(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปดเผย
วา “ตามทีส่ ภาพสังคมปจจุบนั มี
การเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว
ทําใหสงผลกระทบ อานตอ น.3

กลุมเอสเอสไอ “SSI-TCRSS-WCE-PPC” จัด
ประชุมสัมมนาผูขายประจําปชี้แจงระเบียบ
นโยบายการจัดซื้อจัดจางในป 2562 พรอมชู
แผนการจัดซื้อจัดจางกลุมออนไลน และเปด
โอกาสใหผซู อื้ และผูข ายไดพบปะกันถือเปนการ
สรางสัมพันธภาพทีด่ ใี นการติดตอธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารเผยปนี้เริ่มนําระบบการ
จัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green

Procurement) เขามาใชในระบบการจัดซือ้ จัดจาง
ของกลุมเอสเอสไอ
ผูส อ่ื ขาว “ขาวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
วา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผานมา บริษัท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ
เอสเอสไอ รวมกับบริษัทในกลุมประกอบดวย
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั เวสโคสทเอ็นจิเนียริง่ จํากัด อานตอ น.2

น. 4

‘ธุรกิจมิตรชุมชน’เอสเอสไอเห็นผล กลุม ดอนสงาขายขาวชุดแรก5แสน
เอสเอสไอ สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
สรางรายไดชมุ ชน รวมพัฒนาและสนับสนุน
โครงการต น แบบ ”ธุ ร กิ จ ที่ เปน มิ ต รกั บ
ชุ ม ชน” ส ง ผลอย า งเป น รู ป ธรรม กลุ ม
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วิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการตลาดบาน
ดอนสงา สามารถเริ่มจําหนายขาวสารให
กับบริษัทฯ แลวจํานวน 28 รอบการขนสง
คิ ด เป น มู ล ค า การซื้ อ ขายจํ า นวนทั้ ง สิ้ น

596,400 บาท และไดขนึ้ ทะเบียนเปนผูข าย
กับเอสเอสไอ ปจจุบันสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนฯ มีจาํ นวน 185 ราย ไดรบั ผลประโยชน
จากเงินปนผลเพิ่มขึ้น
อานตอ น.2

การจัดการดานสิ่งแวดลอม

29/3/2562 BE 21:10

2 : ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2562
ผู้ขายดีเด่นของแต่ละบริษัทฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 8
รางวัล ประกอบด้วยรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี
2561 จำ�นวน 5 รางวัล และรางวัลผู้ให้บริการดี
เด่นประจำ�ปี 2561 จำ�นวน 3 รางวัล ทั้งนี้ เกณฑ์
กำ�หนดการตัดสินรางวัล มีดังนี้ 1.ราคามีความ
เหมาะสม 2. คุณภาพสินค้า บริการ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 3.ส่งมอบทันเวลาที่กำ�หนด
4.มีบริการหลังการขายทีด่ ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
มอบรางวัลผูข้ ายดีเด่นประจำ�ปี 2561 ให้แก่ บริษทั
ASIAN CHEMICAL CO.,LTD. และบริษัท GIANT
TIRE & SERVICE CO.,LTD. รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน)
มอบรางวัลผู้ให้บริการดีเด่นประจำ�ปี 2561 ให้แก่
บริษัท THAI PARKERIZING CO.,LTD. และบริษัท
SIAM HARD CHROM CO., LTD. รวมทั้งสิ้น 2
รางวัล
		 บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด มอบ
รางวัลผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี 2561 ให้แก่ บริษัท
SPECSEAL CO.,LTD. จำ�นวน 1 รางวัล และมอบ
รางวั ล ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารดี เ ด่ น ประจำ � ปี 2561 ให้ แ ก่
บริษัท TRIPOPKONLAKARN CO.,LTD. จำ�นวน 1
รางวัล รวมทั้งสิ้น 2 รางวัล
		 บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด มอบรางวัลผู้
ขายดีเด่นประจำ�ปี 2561 ให้แก่ บริษทั XCEL PAINT
CO.,LTD และบริษัท TARGET (THAI) COMMERCIAL CO.,LTD จำ�นวนทั้งสิ้น 2 รางวัล
		นายนรินทร์ มานะจินดานนท์ ผู้เข้าร่วม
งาน ให้สัมภาษณ์ว่า ”บริษัทคูริตะ ได้ทำ�ธุรกิจ
ร่วมกับบริษัท สหวิริยาสตีลฯมาเกือบ 20 ปีแล้ว
รู้สึกยินดีที่ได้ติดต่อทำ�ธุรกิจร่วมเป็นผู้ค้ากับเอส
เอสไอ ซึ่งในอนาคตต่อไปเริ่มมีการวางแผนการ
จัดซือ้ แบบระบบออนไลน์ ทางบริษทั คูรติ ะมีความ
ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมธุรกิจทางด้านนี้ เพราะมี
ประสบการณ์เกีย่ วกับด้านการจัดซือ้ ออนไลน์กบั
ทางบริษัทในกลุ่มต่างๆ อาทิ เครือโตโยต้า กลุ่ม
มินแี บ (Minebea) นับว่าเป็นบริษทั ผูค้ า้ ระดับใหญ่
และยินดีเป็นที่ปรึกษาร่วมกันครับ”

		นายพีรเวช ณ ระนอง ผู้เข้าร่วมงาน
ให้สัมภาษณ์ว่า “สำ�หรับกลุ่มเอสเอสไอ ต้องใช้
คำ � ว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มารุ่ น สู่ รุ่ น มาอย่ า ง
ยาวนาน บริษัทเป็นคู่ค้ากันน่าจะมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป โดยกลุ่ม ปตท.รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน
แรงผลักดันให้ธุรกิจกลุ่มเอสเอสไอเติบโต ตรง
กั บ นโยบายขององค์ ก รที่ ว่ า “อยากให้ มี ก าร
เติบโตอย่างยั่งยืนคู่กันระหว่างเรากับคู่ค้า” ซึ่ง
ในปีนี้กลุ่มเอสเอสไอจะเริ่มระบบจัดซื้อออนไลน์
ถือเป็นการช่วยการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความ
สามารถการแข่งขันให้กบั ธุรกิจ ปัจจุบนั ระบบของ
กลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่ใช้เป็นระบบออนไลน์ เช่น
ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ระบบการจัดซือ้ -จัดจ้าง
หากกลุม่ เอสเอสไอใช้ระบบออนไลน์แบบเดียวกัน

		นางเยาวรินทร์ หอมยามเย็น ผู้จัดการ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า
กล่าวว่า “ขอบคุณทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ให้
มีเงินทุน และกำ�ไรเพิ่มขึ้น
โอกาสทางธุ รกิ จวิ ส าหกิ จชุ มชนบ้ านดอนสง่ า
		 ผูส้ อื่ ข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน โดยการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ข ายกั บ เอสเอสไอ
ว่า บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ “เอสเอสไอ” ตามนโยบายด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่อำ�เภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก เพิ่มทุนทางสังคม มีเครือข่ายใน
การทำ�งาน และยกระดับสู่การสร้างคุณค่าร่วม
รวมถึงการทำ�ธุรกิจเป็นคู่ค้ากับบริษัท ได้เข้าร่วม
พัฒนาและสนับสนุนโครงการต้นแบบ ”ธุรกิจที่
เป็นมิตรกับชุมชน” (Community Friendly Business)
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า ซึ่งเป็น
กลุ่ ม ที่ มี ส มาชิ ก เกิ ด จากการรวมตั ว ของคนใน
ชุมชน จำ�นวน 185 ราย ได้มีการจำ�หน่ายข้าวสาร
ให้กบั บริษทั ฯ นำ�ไปเป็นสวัสดิการให้กบั พนักงาน
เอสเอสไอ และพนักงานรับเหมาช่วงได้บริโภค
		 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกับเอสเอสไอ
ซึ่งมีการทำ�สัญญาซื้อขายข้าวตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนธันวาคมในปี 2561 สามารถสร้างประโยชน์
ให้กบั สมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาด จั ด จำ � หน่ า ยข้ า วสารให้ กั บ เอสเอสไอ ซึ่ ง ตอน
บ้านดอนสง่า และได้รบั ผลประโยชน์จากเงินปันผล แรกยอมรับว่ามีความกังวล เพราะทางกลุ่มจะ
เพิ่มขึ้น การประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน จำ�หน่ายให้กับสมาชิกรายย่อยเป็นหลักเท่านั้น
มีเงินทุน และกำ�ไรเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้วิสาหกิจ หลังจากที่ได้ทำ�การซื้อขายกับบริษัท สิ่งที่เห็น
ชุมชนยังได้รับคำ�สั่งซื้อข้าวสารจากเอสเอสไอ ได้อย่างชัดเจนศูนย์สาธิตฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และสมาชิกจะได้รับ
อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ จ ากเงิ น ปั น ผลประจำ � ปี เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีสมาชิกจำ�นวน
185 ราย และหวังว่าผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านดอนสง่าจะเป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทตลอดไป”

จัดซื้อออนไลน์

ต่อจากหน้า 1

และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด จัดการประชุม
สัมมนาผู้ขายประจำ�ปี 2562 เพื่อชี้แจงระเบียบ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2562 รวมถึงการ
มอบรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี 2561 โดยมีนาย
จิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สำ�นักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ
จาก ดร.ธราพงศ์ ลิ้มสุทธิวันภูมิ อาจารย์ประจำ�
สถาบันปัญญาภิวฒ
ั น์ วิชาการขายและมาตรฐาน
บริการ และการจัดการด้านกลยุทธ์ บรรยายหัวข้อ
”การขับเคลื่อนการตลาดยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งมีผู้ขายสินค้าและ
บริการเข้าร่วมงาน 200 คน ณ โรงแรมเอเชียชะอำ�
จังหวัดเพชรบุรี
		นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส สำ�นักจัดซื้อกลุ่ม “เอสเอสไอ” กล่าว
ว่า “สำ�หรับกิจกรรมสัมมนาผู้ขายประจำ�ปี เป็น
กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม เอสเอสไอดำ � เนิ น การมาอย่ า ง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย และ
เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในปีนี้ได้วางแผน
การดำ�เนินงาน นำ�ระบบการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่ม
ออนไลน์ และเริ่มนำ�เอาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)
เข้ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเอสเอสไอ
พร้อมชูแผนการจัดซื้อรวม 4,048 ล้านบาท ในปี
2562 ด้วย”
		 “ขอขอบคุณคูค่ า้ ทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุน
ดำ�เนินธุรกิจร่วมกันตลอดมา คูค่ า้ ทุกท่านถือเป็น
แรงผลักดันทางธุรกิจทีส่ �ำ คัญของกลุม่ เอสเอสไอ
ให้ประสบความสำ�เร็จ และเติบโตในอุตสาหกรรม
มาอย่างต่อเนื่อง เราจะรักษาความสัมพันธ์ดีๆ
แบบนี้กันตลอดไป”
		 นอกจากนี้ ภายในงานครั้งนี้ได้เปิดโอกาส
ทางธุ ร กิ จ ให้ ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายได้ พ บปะกั น เพื่ อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการติดต่อธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีการมอบรางวัล

ธุรกิจมิตรชุมชน
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กลุม่ ปตท.รูส้ กึ ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับ
กลุ่มเอสเอสไอเต็มที่ครับ”
		นายอาสา ไชยสุวรรณ ผู้เข้าร่วมงาน ให้
สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานกับกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา โดยทำ�ธุรกิจร่วมกันมาประมาณ
20 ปีแล้ว เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการสินค้ากับ
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ซึง่ เราต่างมองว่าเราเป็นเพือ่ น
กัน คือเติบโตไปด้วยกัน ถ้าจะล้มให้ลม้ ไปด้วยกัน
แต่ต้องก้าวไปด้วยกัน สำ�หรับการจัดซื้อออนไลน์
มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะปัจจุบันตลาดดิจิตอล
เป็นสิง่ สำ�คัญแล้ว โลกมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว หากเราไม่มกี ารปรับตัวตามเราอาจจะไม่
สามารถตามทันคู่แข่งได้เลย”

X BSBM มอบ “ถุงผ้าใส่ยา มาหาหมอ” บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด

(มหาชน) หรือ BSBM ห่วงใยสังคม ใส่ใจโลก มอบถุงผ้าใส่ยาจำ�นวน 1,000 ใบ ในโครงการ “ถุงผ้า
ใส่ยา มาหาหมอ” แก่ นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลบางสะพาน
สำ�หรับใส่ยาให้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ลดรายจ่ายให้กับโรงพยาบาล และลดปัญหาโลกร้อน
จากการใช้ถุงพลาสติก

		 ปัจจุบนั วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาด
บ้านดอนสง่า มีการส่งข้าวสารให้กับทางบริษัทฯ
ไปแล้ว จำ�นวน 28 รอบการขนส่ง ปริมาณข้าวสาร
จำ�นวน 448 กระสอบ หรือ 21,952 กิโลกรัม คิด
เป็นมูลค่าการซื้อขายจำ�นวนทั้งสิ้น 596,400 บาท
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับผลประโยชน์จาก

เงินปันผลเพิ่มขึ้น และการประกอบกิจการของ
วิสาหกิจชุมชนมีเงินทุน และกำ�ไรเพิ่ม นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอื่นๆ เช่น ไม้กวาด
ทางมะพร้ า วกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นปอแดง
นับเป็นการสนับสนุนสินค้าชุมชน ด้านการตลาด
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
		นายไชยา ทรหด ผู้ใหญ่บ้านดอนสง่า ให้
สัมภาษณ์ว่า “เอสเอสไอให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งสภาเยาวชนบ้านดอนสง่า
เมื่อปี พ.ศ.2556 ซึ่งทำ�ให้เยาวชนในหมู่บ้านได้มี
จิตสำ�นึกและร่วมมือกันสรรค์สร้างประโยชน์ให้
เกิดกับหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน ส่วนการทำ�ธุรกิจ
จำ�หน่ายข้าวสารให้กับบริษัทฯ นับเป็นเรื่องใหม่
ของหมูบ่ า้ น เนือ่ งจากตนเองไม่ใช่นกั ธุรกิจเพียงแต่
ทำ�งานกันในกลุ่ม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บริหาร
จั ด การในรู ป แบบคณะกรรมการหมู่ บ้ า น ซึ่ ง
หมูบ่ า้ นมีความโชคดีทมี่ พี นักงานเอสเอสไอ คอย
เป็นพี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษา จนสามารถเข้มแข็งได้
จนถึงปัจจุบันนี้ ขอขอบคุณบริษัทเอสเอสไอที่ไว้
วางใจผลผลิตจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์
สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า จนได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ขายกับเอสเอสไอครับ”
		 ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนใดที่สนใจร่วมเป็นคู่ค้า
กับกลุ่มเหล็กสหวิริยา สามารถติดต่อได้ที่สำ�นัก
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โทร.02-238-3063-82 ต่อ
5258 หรือสำ�นักงานจัดซือ้ กลุม่ โทร.032-691-403-5
ต่อ 5071
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ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2562
		 “ผู้สื่อข่าว” รายงานต่อไปว่า แผนปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับภาวะฉุกเฉินครั้งนี้ ได้
จำ�ลองกรณีเกิดนํ้ามันรั่วไหลจากเรือเดินทะเลต่าง
ประเทศ (นํ้ามันรั่วไหลระดับ 2) ซึ่งมีผู้พบเห็นนํ้ามัน
รั่วไหล ณ ท่าเรือ A ในท่าเทียบเรือประจวบสำ�หรับ
ใช้ขนถ่ายสินค้า โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
1. ผู้พบเห็นนํ้ามันรั่วไหลแจ้งศูนย์แจ้งเหตุ (แผนก
บริการท่า) 2. ศูนย์แจ้งเหตุแจ้งผูอ้ ำ�นวยการดำ�เนินการ

ประสานกับบริษัทท่าเรือ 7. ไลน์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
ขอบริการเครือ่ งมือหนัก 8.แผนกเรือแจ้งให้เรือพีพซี ี 1
เรือลากจุง และแผนกบริการท่าช่วยในการดำ�เนินการ
กักคราบนํา้ มัน และ 9.ผูอ้ ำ�นวยการกักคราบนํา้ มัน (ผู้
จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ) แจ้งหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง (กองเรือภาค 1 และกรมการขนส่งทางนํ้า
และพาณิชนาวี)
		 จากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว สรุปได้ว่า

กักคราบนํ้ามัน 3. ศูนย์แจ้งเหตุแจ้งแผนกเรือและ
ประสานกับแผนกบริการท่า 4. แผนกเรือ แผนกบริการ
ท่า ดำ�เนินการจัดอุปกรณ์กำ�จัดคราบนํ้ามัน ได้แก่
นํ้ายาขจัดคราบนํ้ามัน (Oil spill) เรือพีพีซี 1 พร้อม
อุปกรณ์ฉีดนํ้ายา และทุ่นกักนํ้ามัน 5. ผู้อำ�นวยการ
กักคราบนํ้ามันแจ้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
ปฏิบตั กิ ารท่าเรือทราบ 6. ผูอ้ ำ�นวยการกักคราบนํา้ มัน

พนักงานสามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถใช้งานอุปกรณ์ทนุ่ กักคราบนํา้ มัน
ทีม่ คี วามยาว 120 เมตร ได้อย่างถูกวิธี การฝึกซ้อมครัง้
นีน้ อกจากพนักงานทีเ่ ข้าร่วมจำ�นวน 34 คน เกิดความ
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ยังเกิดความชำ�นาญเพิ่มขึ้น
อีกด้วย

ว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ขึ้น ภายในงานมี
การให้บริการคัดกรองความดันโลหิต ให้คำ�แนะนำ�
ทำ�ให้สง่ ผลกระทบต่อทุกช่วงวัย รวมถึงกลุม่ ผูส้ งู อายุ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ชั่งนํ้าหนัก วัดรอบเอว
ด้วย ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร การปรับตัวในชีวิต เพือ่ ตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นให้กบั ผูส้ งู อายุ โดยอาสาสมัคร
ประจำ�วัน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) และเจ้าหน้าทีจ่ าก
ได้เปลีย่ นไปดังกล่าว กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า จึงได้รว่ มมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านถํ้าคีรีวงศ์
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ผู้ นำ�ชุ ม ชน ตำ�บลธงชั ย
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำ�เนิน
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำ�ปี 2562 ภายใต้
โครงการ “สร้างสุขกับฅนสาธารณสุข” ขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรู้ การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะที่มี
ความสำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวิต ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
คนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
		 ดั ง นั้ น จึ ง จั ด กิ จ กรรมนำ�ร่ อ งให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ
บ้ า นทางสาย และครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านถํ้าคีรีวงค์ ซึ่ง
จะจัดประจำ�ที่ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านทางสาย
ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ทัง้ นีไ้ ด้ดำ�เนินการ
มาแล้ว 2 ครัง้ โดยมีเป้าหมายดำ�เนินการทัง้ สิน้ จำ�นวน
11 ครั้งภายในปีนี้
		 นายอรรถกร เผยว่า หลักสูตรการเรียนได้สอด
แทรกสาระ ความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุตลอดปีการ
ศึกษา เช่น ความเป็นมาและประโยชน์ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ความรู้ “ฟันดี ชีวีมีสุข” อาหารเพื่อสุขภาพ
สูงวัยใส่ใจสุขภาพ (โรคทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ) กิจกรรม
ทัศนศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.พงศ์ประศาสน์ เข้าวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านถํ้าคีรีวงค์ มี
ฟังธรรม จิตอาสารักษ์ความสะอาด กิจกรรมธรรมชาติ การสวดมนต์ไหว้พระโดยนางสมจิตร พันธ์ดี ประธาน
บำ�บัด เพาะพันธ์กล้าไม้กับผู้สูงวัย ฝึกอาชีพเพิ่ม ผูส้ งู อายุ ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกจากเพือ่ นๆ ผูส้ งู อายุให้
รายได้-ลดรายจ่าย หลักการใช้ยาเบื้องต้น การออม เป็นประธานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
กับผู้สูงวัย ผู้สูงวัยกับภัยใกล้ตัว โรคเรื้อรัง นอกจาก 		 กิจกรรมกายบริหาร การฝึกไหวพริบในรูปแบบ
สาระความรู้ ที่ ผู้ สู ง อายุ จ ะได้ รั บ แล้ ว ยั ง มี กิ จ กรรม ต่างๆ เช่น การนับเลข การทำ�มือจีบแอล การนวดใบหู
สันทนาการต่างๆ ท่ากายบริหาร และการออกกำ�ลัง เพือ่ ช่วยในการผ่อนคลาย โดยเจ้าหน้าที่ บมจ.สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี การให้ความรู้เรื่อง สุขภาพฟัน วิธีการ
กายสำ�หรับผู้สูงอายุอีกด้วย
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน แปรงฟัน ท่ากายบริหารเพือ่ ให้ฟนั และลิน้ มีระบบการ

รับรูข้ องรสชาติอาหาร และทำ�ให้ผสู้ งู อายุรบั ประทาน
อาหารได้ดขี นึ้ วิธกี ารดูแลช่องปาก การขอเข้ารับและ
การรักษาฟันจากสถานพยาบาล การจัดเก็บรักษา
ฟันปลอมสำ�หรับผูส้ งู อายุทไี่ ม่มฟี นั โดยนางสาวศิรพิ ร
ฉายทัว่ เจ้าหน้าทีท่ นั ตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลธงชัย ทำ�ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และ

ซ้อมใหญ่

ต่อจากหน้า 1

และใช้งานอุปกรณ์ทนุ่ กักคราบนํา้ มันได้อย่างถูกวิธี มี
พนักงานเข้าร่วมจำ�นวนทั้งสิ้น 34 คน ณ ท่าเรือ A ใน
ท่าเทียบเรือประจวบ
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ท่าเรือ A ในท่าเทียบเรือ
ประจวบ บริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด (พีพซี )ี จัดเตรียม
แผนปฏิบัติการสำ�หรับภาวะฉุกเฉิน
โดยปฏิ บั ติ ต ามนโยบายคุ ณ ภาพ
นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของท่าเรือ จัด
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทนุ่ กักนํา้ มัน
ประจำ�ปี 2562 กรณีเกิดนํา้ มันรัว่ ไหล
จากเรื อ เดิ น ทะเลต่ า งประเทศใน
อาณาบริเวณท่าเรือ เพือ่ ให้บคุ ลากร
ทบทวนแนวทางปฏิบตั งิ าน และฝึกฝน
ให้เกิดความเข้าใจและความชำ�นาญ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยมีพนักงานเข้า
ร่วมฝึกซ้อมจำ�นวนทั้งสิ้น 34 คน
		สำ�หรับทุน่ กักนํา้ มัน (Oil Containment Boom) เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การกำ�จัดนํ้ามันหากเกิดการรั่วไหล
ของนํา้ มันในปริมาณมาก มีความยาว
ถึง 1,000 เมตร ซึง่ ได้รบั การออกแบบ
ให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ตลอด
เวลา มีระยะลอยเหนือนํ้า 30 ซ.ม.
และระยะกั้ น ใต้ นํ้ า 70 ซ.ม. และ
กรณีการเกิดนํ้ามันรั่วไหลจากเรือ
เดินทะเลต่างประเทศ มี 2 ระดับ คือ นํ้ามันรั่วไหล
ระดับ 1 หมายถึง ปริมาณนํ้ามันที่รั่วออกมามองเห็น
เป็นฟิล์มบางๆ สามารถใช้นํ้ายาขจัดคราบนํ้ามัน
(Oil spill) ขจัดได้ และนํ้ามันรั่วไหลระดับ 2 หมายถึง
ปริมาณนํ้ามันที่รั่วออกมามองเห็ น ด้ ว ยตาและไม่
สามารถใช้นํ้ายาขจัดคราบนํ้ามัน (Oil spill) ขจัดได้
ต้องใช้ทุ่นกักนํ้ามันดำ�เนินการ

ผู้สูงวัย
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ความสนุกสนาน มีรอยยิ้มจากการเข้าร่วมกิจกรรม
กลับบ้านไป
		นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านทางสาย
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ได้ให้สมั ภาษณ์สำ�หรับการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ว่า “สำ�หรับการจัดกิจกรรมผู้สูง
อายุในเดือนนี้มีผู้สูงอายุทั้ง 3 หมู่บ้าน ในเขตรับผิด
ชอบของ รพ.สต.บ้านถํ้าคีรีวงศ์ มีความรู้สึกว่าผู้สูง
อายุมีความสุขในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต้อง
ขอขอบคุณ รพ.สต.บ้านถํ้าคีรีวงค์และเจ้าหน้าที่จาก

		นายพิ ทู ล กองเลข หั ว หน้ า แผนกความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ กล่าวว่า “การฝึกซ้อม
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติ และฝึกฝนการใช้งานอุปกรณ์ทุ่นกักคราบ
นํ้ า มั น ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและความชำ�นาญ เพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อ มสำ�หรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น และการ
ปฏิบตั งิ านจริง พร้อมวางมาตรการป้องกันผลกระทบ
หรื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากกรณี นํ้ า มั น
หกรั่ ว ไหลลงสู่ ท ะเลจากเรื อ ที่ เ ข้ า
มาเทียบท่าขนถ่ายสินค้า โดยการ
ฝึ ก ครั้ ง นี้ เ ป็ น การตอกยํ้ า ขี ด ความ
สามารถและให้พนักงานเกิดความ
พร้ อ มในกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ขึ้ น
จริงๆ”
นายภีรพัฒน์ ประจวบลาภไพศาล ผูเ้ ข้าร่วมฝึกซ้อม ให้สมั ภาษณ์
ว่า “การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7
แล้ว รู้สึกว่าการฝึกซ้อมทุกครั้งทำ�ให้
เราได้ ท บทวนการใช้ ทุ่ น กั ก นํ้ า มั น
เพื่อถ้าเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน
นํ้ามันหกรั่วไหลจริงๆ เราพร้อมที่จะ
รับมือได้อย่างทันถ่วงที การฝึกซ้อม
ในวันนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ถือว่าผ่านไปได้ดว้ ยดี ทำ�ได้ตามแผน
ปฏิบัติงานที่ได้เตรียมไว้ครับ”
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด
หรือ พีพีซี เป็นท่าเรือนํ้าลึก ประกอบ
กิจการท่าเรือพาณิชย์สากล รวมถึงให้บริการท่าเทียบ
เรือสำ�หรับเรือเดินทะเลพาณิชย์และเรือบรรทุกสินค้า
ทัว่ ไป โดยมีทา่ เทียบเรือให้บริการจำ�นวน 4 ท่า (A-B-CD) สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนรับฝากเก็บสินค้า โดยสินค้าที่
ให้บริการบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่เกี่ยว
กับเหล็กของกลุ่มเหล็กสหวิริยา
กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าที่ ม าร่ ว มให้ ค วามรู้ แ ละความ
สนุกสนาน เปิดโอกาสให้ผสู้ งู อายุมาพบปะพูดคุยกัน
เพราะผู้สูงอายุหลายๆ คนส่วนมากจะอยู่บ้านตาม
ลำ�พั ง ลู ก หลานต้ อ งออกไปทำ�งาน จึ ง อยากให้
กิ จ กรรมนี้ ยั ง คงอยู่ เ พื่ อ ผู้ สู ง อายุ ต่ อ ไป นอกจากนี้
กลุ่มเหล็กสหวิริยายังสนับสนุนกิจกรรมหลายๆ ด้าน
กับหมู่บ้านจนทำ�ให้ได้รับรางวัลมากมาย ขอบคุณ
มากครับ”
		นายศักชัย มีอารีย์ ผู้อำ�นวยการ รพ.สต.บ้าน
ถํา้ คีรวี งศ์ กิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อายุ ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านถํา้ คีรวี งศ์
มีจำ�นวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านถํ้าคีรีวงศ์ หมู่ 1, บ้านหนองระแวง หมู่ 4 และบ้านทางสาย หมู่ 9 ตำ�บลธงชัย
โดยมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสภาพ
สังคมในปัจจุบันของเราได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แล้ว เราจึงมีกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมใน
การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ร่วมกัน โดยมีรปู แบบ
การดำ�เนินงานเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ คือ
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำ�ชุมชน โรงยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล และสมาชิก อสม. ทุกหมูบ่ า้ น ได้ชว่ ยกัน
ขับเคลือ่ นกิจกรรมให้เกิดขึน้ เพือ่ ประโยชน์ของผูส้ งู อายุ
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ องเรา จึงเริม่ ใช้แนวทางโรงเรียนผูส้ งู อายุ
มาขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ส่วนความคาดหวัง
ของเรา คือ อยากเห็นรอยยิม้ การพบปะพูดคุยกันของ
ผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง ได้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การ
ร่วมเล่นกิจกรรมนันทนาการ การให้ความรูท้ เ่ี หมาะสม
และมี ป ระโยชน์ กั บ ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ นำ�ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน โดยมีวทิ ยากรภายนอกทีเ่ ป็นภาคีเครือข่าย
ของเราได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามา นอกจากนี้
ยังมีความคาดหวังว่ากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจะ
เป็นกิจกรรมทีย่ งั่ ยืน โดยได้พยายามทุกวิถที างเพือ่ ให้
กิจกรรมได้ดำ�เนินต่อไปจนเป็นกิจกรรมหลักของพืน้ ที่
ให้บริการของ รพ.สต.บ้านถํ้าคีรีวงศ์ นอกจากนี้ ใน
อนาคตอยากชักชวนบุตรหลานได้เข้ามาเห็นรอยยิ้ม
ของผูส้ งู อายุ ในส่วนทีเ่ ราเป็นผูด้ ำ�เนินงานก็มคี วามสุข
ไปด้วย รวมทัง้ และเข้ามาร่วมดำ�เนินกิจกรรมด้วยกัน
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วิศวกรเครือ่ งกล/อุตสาหการ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรประเมินราคา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
Steel Structure Engineer วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / อุตสาหการ / งานเชือ่ ม
(1 อัตรา)

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน เม.ษ. 62

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)
• วิศวกร จํานวน 15 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• เลขานุการผูบริหาร จํานวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

วิศวกรซอมบํารุง (Spare part) วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ (1 อัตรา)
วิศวกรฝายการผลิต วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ (3 อัตรา)
วิศวกรอนุรักษพลังงาน วุฒิปริญญาตรี วิศวกรไฟฟา (1 อัตรา)
วิศวกร R&D วุฒิปริญญาตรี วิศวกรวัสดุ / โลหะการ / อุตสาหการ (4 อัตรา)
Technician วุฒิปวส. เครื่องกล / ชางยนต / อุตสาหการ (2 อัตรา)
Technician (ไฟฟา) วุฒิปวส. ไฟฟา (3 อัตรา)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 12 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต

• พนักงานปฏิบตั กิ ารหองปฏิบตั กิ าร( Lab) จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา (ประจําโรงงาน)

บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)
• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. สาขาชางอุตสาหกรรม (ยกเวนชางกอสราง)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)
• วิศวกร จํานวน 3 อัตรา

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

วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟา เครื่องกล ยานยนต อุตสาหการ งานเชื่อม

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)
• วิศวกรไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟากําลัง

บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด (TCS)
•
•
•
•

วุฒิปวส. และหรือ ปวช. / ม.6 สายวิทย

พนักงานแผนกควบคุมเหล็กมวน (Coil) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
พนักงานปฏิบตั กิ ารแผนกผลิต
จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
พนักงานปฏิบตั กิ ารแผนกซอมบํารุง จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
พนักงานปฏิบตั กิ ารแผนกสาธารณูปโภค จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปวส. และหรือปวช. / ม.6

ทํางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแ่ี ตละบริษทั กําหนด
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

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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