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ปที่ 12 ฉบับที่ 204 ประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2564

มุง่ มัน่ งานด้านความปลอดภัยเปนเลิศ
TCRSS-SSIคว้ารางวัลดีเด่นต้นแบบ64
TCRSSรักษโลก
วางใจWCEติดตัง้
โซลารรูฟท็อป

TCRSS หนุนใช้พลังงานหมุนเวียน
ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปอาคาร
โรงงานสำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
ขนาดการผลิ ต ติ ด ตั้ ง 651 กิ โ ลวั ต ต์ พี ค เพื่ อ ช่ ว ยลดการปล่ อ ย
ก า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นพื้ น ที่
บางสะพาน พร้อมลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
สำาหรับภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหาร
เผย การใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น
ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับการช่วย
ลดผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของโลก
นายวิรุต บุญเรือง ผู้จัดการ
ส่วนวิศกรรมไฟฟ้า สายการผลิต
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด
(มหาชน) ให้สมั ภาษณ์ อ่านต่อ น.4

X นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูแ้ ทนนายสุชาติ ชมกลิน่ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2564 โดยมีนายสุชาติ บุญแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน)
หรือ TCRSS และนายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำานักจัดการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด
(มหาชน) หรือ SSI และเข้ารับมอบรางวัล ณ สำานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

สองบริ ษั ท กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า
“TCRSS-SSI” ดำาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยเป็นเลิศ เข้ารับรางวัล
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ประจำาปี 2564 จากกระทรวงแรงงาน
TCRSS รับรางวัล ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 15
(ระดับแพลทินัม) ส่วน SSI รับรางวัล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (ระดับทอง) ด้วย
ความมุ่ ง มั่ น ด้ า นความปลอดภั ย
ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา เน้นยำ้า
ให้ พ นั ก งานทุ ก คนปฏิ บั ติ ต ามกฎ
ระเบียบอย่างเข้มงวด
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่ า เมื่ อ วั น ที่ 22
กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สองบริษัท
ในกลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้ารับมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
อ่านต่อ น.2
ความปลอดภัย

สนับสนุนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ถกู วิธี
SSIร่วมโครงการ“คนไทยไร้E-Waste” TBCSD
ช่ ว ยลดมลพิ ษ โลก-สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น อย่ า ง การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เข้าร่วม
ยั่งยืนเอสเอสไอ เป็นองค์กรภาคธุรกิจไทยในสมาชิก โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ตั้งถังรับทิ้ง E-Waste
องค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) เดินหน้า ของบุคลากรในองค์กรรวมจำานวนสองจุด อ่านต่อ น.3

อ่านต่อ น. 3

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
คว้ารางวัลดีเด่น

ต่อจากหน้า 1

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ประจำ�ปี 2564 (รางวัลระดับประเทศ) ของกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดยรับเกียรติจากนายสมภพ คงรอด สวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ผูแ้ ทน
นายสุ ช าติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าวให้กับ
ผู้แทนของสถานประกอบการ ซึ่งมีนายบุญทวี
บุญญอารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำ�นักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษทั สหวิรยิ าสตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI และ นายสุชาติ
บุญแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS เข้ารับมอบ
รางวัล ณ สำ�นักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์
		 ตามที่ ก รมสวั ส ดิ ก าร และ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ประจำ�ปี 2564 (รางวัลระดับประเทศ) จำ�นวน
597 แห่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
ผลปรากฏว่าสองบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รบั รางวัลดังกล่าว
ประกอบด้วย บริษัท เหล็กแผ่น รีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TCRSS ได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ประจำ�ปี
2564 ต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 15 (ระดับแพลทินมั ) และ บริษทั
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SSI
ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ประจำ�ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
(ระดับทอง) ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์การดำ�เนินงาน

ประจำ�วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ของกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าทีใ่ ห้ความสำ�คัญและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย
อย่างสมํ่าเสมอ มีระบบการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดี
อย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรอย่าง
มาก และสร้างกำ�ลังใจให้พนักงานปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยแบบมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
		นายมานพ ยอดเอี่ยม ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ ส ายการผลิ ต “TCRSS” ให้
สั ม ภาษณ์ ว่ า “ขอบคุ ณ ความร่ ว มมื อ จาก
พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และคณะ
ทำ�งานบุคลากรด้านความปลอดภัยที่ส่งเสริม

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม “TCRSS” เล่าว่า
“บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายใน
การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้
กับพนักงาน เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุหรือโรค
จากการทำ�งาน รวมถึงมีการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และควบคุม
หรือการปรับปรุงด้านความปลอดภัยอย่างต่อ
เนื่อง ส่งผลให้องค์กรได้รางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 15 ปีต่อเนื่อง ด้วย
ความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของ
การทำ�กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ จนสร้าง

ให้พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมเพิ่มทักษะ
และความรูด้ า้ นอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ และทัศนคติที่ถูก
ต้องเหมาะสม โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
พนักงานทุกคนต้องยึดปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั พนักงานและองค์กร
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
		ทัง้ นี้ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยต้อง
อาศัยการผลักดัน และความร่วมมือจากพนักงาน
ทุกคนในองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านความปลอดภัย และการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยให้เกิดขึน้ กับพนักงาน ซึง่ เราจะคง
รักษามาตรฐานให้ควบคู่กับองค์กรต่อไปครับ”
		 ด้านนาวสาวศิวพร จำ�ปา ผู้จัดการส่วน

เป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความปลอดภัย และ
สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานต่อไป”
		 เช่นเดียวกับนายบุญทวี บุญญอารักษ์
หั ว หน้ า สำ � นั ก จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและความ
ปลอดภัย “SSI” เปิดเผยว่า “รางวัลดังกล่าวเป็น
ผลมาจากบริษัทได้มุ่งเน้นการดำ�เนินการและ
พัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยต้องการ
ให้พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึงความสำ�คัญ
ในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำ�งาน
อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งานกำ � กั บ ดู แ ล
ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการ
ในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่
ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงานใน
องค์กร พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการหามาตรการ
ต่างๆ ทีจ่ ะช่วยทำ�ให้มคี า่ อัตราความถีก่ ารบาดเจ็บ
ถึ ง ขั้ น หยุ ด งานต่ อ หนึ่ ง ล้ า นชั่ ว โมงการทำ � งาน
(LTIFR) ลดตํ่าลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์
และไม่มพี นักงานป่วยเป็นโรคอันเนือ่ งมาจากการ
ทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
		“ทีเ่ อสเอสไอเราคำ�นึงถึงความปลอดภัยของ
พนักงานเป็นหลัก เน้นยํ้าว่าพนักงานทุกคนต้อง
ทำ�งานอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อม
ให้ดี พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีต่ ง้ั ไว้อย่างเข้มงวด ไม่ฝา่ ฝืน
กฎระเบียบและช่วยกันควบคุม ดูแล
สถิติการเกิดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด”
นอกจากนี้ สามบริษัทในกลุ่ม
เหล็กสหวิรยิ า (TCS-TCRSS-SSI) ยังได้
รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ กิจกรรม
“การรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการ
ทำ�งานให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2564”
(Zero Accident Campaign) จากสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน
(องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน โดย SSI และ TCRSS รับรางวัล
ประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับเงิน ส่วน TCS รับรางวัล
ประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับแพลทินมั ซึง่ การรับโล่และ
ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดังกล่าว ให้ปฏิบัติ
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทัง้ ได้ออกข้อกำ�หนด
ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวของประชาชนจำ�นวนมาก เพื่อเว้นระยะ
ห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรค อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธี
ุ ให้เหมาะสม
การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคณ
กับสถานการณ์และตามนโยบายของรัฐบาล และ
จะดำ�เนินการแจ้งรายละเอียดต่อไป

SSI-ศูนย์คุณธรรมร่วมบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสู้ภัยโควิด

X

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ
ร่วมกับ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การ
มหาชน) องค์ ก ารเวิ ล ด์ แ ชร์
(ประเทศไทย) และกองทุนเวลา
เพื่ อ สั ง คม ส่ ง มอบความสุ ข
และกำ�ลังใจในการสู้ภัยโควิด
ด้ ว ยการมอบสิ่ ง ของอุ ป โภค
บริโภคที่จำ�เป็น ให้แก่ ชุมชน
ตลาดสุภาพงษ์ และชุมชนหลัง
โรงเจ ภายใต้โครงการบรรเทา
ทุกข์ฉุกเฉิน โควิด 19 เพือ่ ช่วย
เหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตในครั้งนี้

X “สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อน-รีดเย็นไทย” รับสามรางวัลการค้าดีเด่นกระทรวง
พาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลสมาคม

การค้าดีเด่นรายมิติให้กับสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย (มิติที่ 3, 4) และสมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (มิติที่ 4) โดยมี
นายนาวา จันทนสุรคน นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย และนายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ เลขาธิการสมาคมเหล็กแผ่น
รีดเย็นไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งผ่านการตัดสินพิจารณาโดยนำ�หลัก Balanced Scorecard: BSC 4 มิติ มาใช้ในการประเมิน
ศักยภาพสมาคมการค้า เพือ่ เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยทีม่ กี ารบริหารจัดการธุรกิจที่
เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล เป็นพลังในการขับเคลือ่ นการค้าของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทัง้ ตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ มีนายสินติ ย์ เลิศไกร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบตุ ร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายในงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำ�ปี 2564 “Together is
Power 2021” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 ตุล�คม 2564

ขยะอิเล็กทรอนิกส

ต่อจากหน้า 1

หัวหน้าสำานักจัดการสิ่งแวดล้อมฯ เผยว่าเพื่อร่วม
สร้างสิ่งแวดล้อมโลกให้ดีขึ้น ขอเชิญชวนพนักงาน
เอสเอสไอนำาขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งอย่างถูกต้อง
พร้อมจะขยายกิจกรรมในโครงการไปสูบ่ ริษทั ในกลุม่
เหล็กสหวิริยา
ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) หรือ
“เอสเอสไอ” ซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก
รายสำ า คั ญ ของประเทศไทย
หนึ่ ง ในสมาชิ ก ขององค์ ก ร
ธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน (TBCSD) ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจไทย
ในการดำ า เนิ น งานด้ า นการ
จั ด การขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Waste) อย่างถูกวิธี โดยมี
องค์กรสมาชิก TBCSD ผนึก
กำาลังเดินหน้าโครงการ “คน
ไทยไร้ E-Waste” ด้ ว ยการ
เข้ า ร่ ว มเป็ น จุ ด Drop Point
รวบรวมขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Waste) ส่วนตัวของบุคลากร
ภายในองค์กร โดยตระหนัก
และเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ า คั ญ
ของการจัดการขยะทุกประเภท
อย่ า งถู ก วิ ธี ซึ่ ง สามารถช่ ว ย
ลดมลพิ ษ และร่ ว มสร้ า งสิ่ ง
แวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น อย่ า งยั่ ง ยื น
จึ ง ดำ า เนิ น การตั้ ง ถั ง รั บ ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร
จำานวน 2 จุด ได้แก่ เอสเอสไอ (สำานักงานกรุงเทพฯ)
บริ เ วณชั้ น 3 อาคารประภาวิ ท ย์ และเอสเอสไอ
(โรงงานบางสะพาน) บริ เ วณศาลารอรถบั ส หน้ า
โรงงาน
โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รับทิ้ง จะประกอบไป
ด้วย มือถือ/แท็บเล็ต สายชาร์จ หูฟง พาวเวอร์แบงก์
และแบตเตอรี่มือถือ ซึ่งก่อนทิ้งอย่าลืมลบข้อมูลใน
โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต ด้วยการทำา Factory Reset
และถอด Memory Card หรือหากแบตเตอรีม่ อื ถือบวม
ให้นำาไปแช่นำ้าก่อนทิ้ง 3 - 5 ชั่วโมง เพื่อลดประจุไฟฟ้า

เช็ดให้แห้ง แล้วห่อด้วยกระดาษ ก่อนนำามาใส่ในถัง
รับทิ้ง E-Waste
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์กร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดการ
ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Area-based Project/Program
ของ TBCSD ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์
(ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจง
รายละเอียดของโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ให้
องค์กรสมาชิก TBCSD ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
เพือ่ เป็นการสร้างความร่วมมือของ
องค์กรภาคธุรกิจในการดำาเนินงาน
ด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
(E-Waste) อย่างถูกวิธี ซึ่งแสดงถึง
พลังความร่วมมือของกลุม่ สมาชิก
TBCSD โดยการเข้ า ร่ ว มเป็ น จุ ด
Drop Point ในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ภายในองค์กร
พร้อมผนึกกำาลังเดินหน้าโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มแข็ง
การประชุ ม ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ
เกี ย รติ จ ากผู้ แ ทนจาก AIS มา
ร่วมนำาเสนอข้อมูลภาพรวมของ
โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”
โดยมี อ งค์ ก รสมาชิ ก TBCSD ที่
ให้ เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง
กล่าว จำานวน 24 องค์กร ได้แก่
AIS/Ajinomoto/BCP/Double A/
DOW/EGCO/GCME/GGC/GPSC/
IRPC/KBank/PTTAC/PTTEP/GC/OR/
PTTPhenol/PTT/SSI/SCG/SAINTGOBAIN/ThaiNamtip/Thaioil/Vinythai และ TEI
สำาหรับองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
หรือ TBCSD ก่อตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย เมือ่ ปี พ.ศ.2536
โดยมีองค์กรสมาชิกจากธุรกิจต้นแบบด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนครอบคลุมธุรกิจหลักของประเทศกว่า 40
องค์กร และมีสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย (TEI) เป็นสำานัก
เลขาธิการปจจุบัน ซึ่งดำาเนินงานภายใต้พันธกิจของ
องค์กรว่า “ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความ
ยั่งยืนและประสบความสำาเร็จ เพื่อช่วยการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน”

มูลสัตว แหลงเพาะเชือ้ โรคทําใหเกิดหนอน แมลงวัน
และยุง รวมถึงทําใหเกิดนํา้ เนาเสียตามคูคลอง สง
ผลตอสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดลอมในฟารม
และบริเวณใกลเคียง เปนตน ดังนั้นหากไมมีระบบ
สวัสดีครับ ขอตอนรับทุกทานเขาสูบทความ บริหารจัดการของเสียทีด่ แี ละเหมาะสมจะกอใหเกิด
เอสเอสไอรักษโลก วันนี้พี่เหล็กมวนยังคงอยู ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สัตวเลีย้ ง และ
กับเรือ่ งของพลังงานทดแทนอีกเชนเคย ซึง่ เมือ่ สิ่งแวดลอมโดยรวม รวมถึงเปนสาเหตุของการ
ตอนที่แลวไดนําเสนอเรื่องพืชพลังงานในการ
ผลิตพลังงานชีวภาพและชีวมวล ครัง้ นีจ้ ะพาทุก
ทานไปรูจ กั กับพลังงานทีม่ าจากมูลสัตวกนั …
ตองบอกเลยวา...ประเทศไทยเปนประเทศ
เกษตรกรรม เพราะมีสภาพภูมิศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ใน
แตละภูมภิ าคของประเทศไทย ทําใหเปนแหลงทีม่ ี
ความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร
และทําปศุสัตวควบคูไปดวย โดยเฉพาะการทํา
ปศุสัตวเกี่ยวกับโคนมหรือโคเนื้อ สุกร และไก
เนื้อ เปนตน จึงทําใหผูประกอบการหันมาทํา
ปศุสตั วมากขึน้ และมีการพัฒนาการเลีย้ งสัตว
อยางตอเนื่อง เพื่อใหมีผลผลิตหมุนเวียน และ
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภคที่เพิ่ม
ขึ้นภายในประเทศ และสงออกสินคาปศุสัตว เกิดสภาวะโลกรอนอันเนื่องจากกาซมีเทน เปนตน
จากปญหาของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว
อยางไรก็ดี พบวาของเสียจากฟารมเลีย้ ง
หรื
อ
การเลี
้ยงสัตว หนวยงานที่เกี่ยวของจึงมี
สัตวเปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไข
เนือ่ งจากกลิน่ ของมูลสัตว นํา้ ปสสาวะ และนํา้ เสีย การศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหลากหลาย
ทีเ่ กิดจากกระบวนการเลีย้ งสัตว ซึง่ ของเสีย รูปแบบ เพื่อลดปริมาณของเสียจากฟารมและนํา
เหลานี้ กอใหเกิดปญหา เชน กลิ่นเหม็น มาใชประโยชนเชน การพัฒนานวัตกรรมระบบ
กาซพิษทีเ่ กิดจากการขับถายของ กาซชีวภาพหรือไบโอแกส เพื่อผลิตเปนพลังงาน

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำานัก
จัดการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย “เอสเอสไอ”
กล่าวว่า “ปจจุบันทั่วโลกให้ความสำาคัญกับผล
กระทบทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นอย่างมาก รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจไทยมุ่ง
เดินหน้าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยลดผล
กระทบดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ อีกหนึง่ สาเหตุ
ที่สำาคัญคือเรื่อง “ขยะ” ยังคงเป็นปญหาด้านสิ่ง
แวดล้อมทีส่ าำ คัญของโลก รวมถึงระบบการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธดี ว้ ย หากขยะเหล่านัน้ มีระบบการ
จัดการอย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยลดมลพิษใน
โลก ลดการสิน้ เปลืองพลังงานและทรัพยากร และ
จากการคัดแยกขยะต้นทางยังสามารถเพิ่มการ
นำากลับมารีไซเคิลใหม่อีกครั้งได้ด้วย
ทั้ ง นี้ “เอสเอสไอ” จึ ง ได้ ส มั ค รเข้ า ร่ ว ม

ทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ชวยลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดลอมในฟารม
และบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้ จากขอมูลการศึกษาของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน พบวา 1) ฟารม
ปศุสัตว โคเนื้อ/โคนม จํานวน 6 ลานตัว มีปริมาณ
มูลสัตว 7.70 ลานตันตอป มีปริมาณกาซชีวภาพที่

ผลิตได 316 ลานลูกบาศกเมตรตอป 2) ฟารมสุกร
จํานวน 10 ลานตัว มีมูลสัตว 3.53 ลานตันตอป
มีปริมาณกาซชีวภาพทีผ่ ลิตได 188 ลานลูกบาศก
เมตรตอป 3) ฟารมไก จํานวน 456 ลานตัว มีมูล
สัตว 3.98 ลานตันตอป มีปริมาณกาซชีวภาพทีผ่ ลิต
ได 215 ลานลูกบาศกเมตรตอป 4) ฟารมกระบือ
จํานวน 1 ลานตัว มีมูลสัตว 1.70 ลานตันตอป มี

โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” พร้อมกับสมาชิก
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายอื่นๆ
เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรภาคธุรกิจไทยใน
การดำาเนินงานด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
(E-Waste) อย่างถูกวิธี ช่วยลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
ต่อสิง่ แวดล้อมโลกในอนาคต โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์
จากถังรับทิ้งทั้งหมด จะเดินทางสู่โรงงานคัดแยก
ทีถ่ กู วิธี ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิลจนสามารถ
นำากลับไปใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง
ขอเชิญชวนพนักงานทุกท่าน นำาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานมาทิ้งอย่างถูกวิธี และร่วม
สร้างสิง่ แวดล้อมให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวคิด
ทีจ่ ะขยายกิจกรรมในโครงการนีไ้ ปสูบ่ ริษทั ในกลุม่
เหล็กสหวิริยาด้วย”

ปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตได 66
ลานลูกบาศกเมตรตอป
เมื่อนําตัวเลขของกาซชีวภาพนํ้าเสีย
ฟารมปศุสัตวแตละประเภทมารวมกัน จะได
ปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตไดถึง 785 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป สามารถนํามาใชเปนเชือ้ เพลิง
ทดแทนกาซหุงตม นํ้ามันเตา และไฟฟา ใน
กระบวนการผลิต ที่ผานมาโรงงานในกลุม
อุตสาหกรรมเกษตรและฟารมปศุสัตวไดนํา
กาซชีวภาพจากนํ้าเสียของเสียมาใชประโยชน
เพือ่ ผลิตเปนพลังงานแลวเปนสวนใหญ ซึง่ ชวย
ลดตนทุนดานเชือ้ เพลิงใหกบั ผูป ระกอบการและ
สรางรายไดจากการขายไฟฟาสวนที่เหลือ นํา้
เสียทีผ่ า นกระบวนการบําบัดแบบไมใชออกซิเจน
จะมีคณ
ุ ภาพนํา้ ทีด่ ขี นึ้ จึงชวยลดผลกระทบตอ
ชุมชนโดยรอบโรงงานและฟารมปศุสตั วอกี ดวย
ไมนาเชื่อเลยวานอกจากการเลี้ยงสัตว
เพื่อนําผลผลิตมาจําหนายเพื่อบริโภคแลว ยัง
สามารถนําของเสียจากสัตวเชน มูล และนํา้ เสีย
จากฟารมเลีย้ งมาหมักทําประโยชนดา นพลังงาน
ได นับเปนการนําของเหลือทิ้งมาใชประโยชน
จากหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกดวย ขณะนี้
อุตสาหกรรมตางๆ หันมาใชพลังงานประเภทนี้
กันมากขึ้น พี่เหล็กมวนวานาสนใจทีเดียว ครั้ง
หนาเอสเอสไอรักษโลกจะนํา
เสนอพลังงานทดแทนในเรื่อง
อะไรโปรดติดตามนะครับ

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
โซลารรูฟท็อป

ประจำ�วันที่ 1 ตุล�คม 2564

ต่อจากหน้า 1

กับผู้สื่อข่าวว่า “TCRSS เห็นถึงความสำาคัญด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) ของโลกเป็นอันดับ
ต้นๆ ซึ่งบริเวณพื้นที่ตั้งของโรงงานบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพ
ในการได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ที่
จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูง
จึงนำาพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้
งานกับอาคารสำาหรับจัดเก็บสินค้า
ขององค์กร นอกจากเป็นพลังงาน
จากธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำาหรับ
ภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
และเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทัว่ โลก สำาหรับการช่วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้
พลังงานหมุนเวียนในโรงงานครั้งนี้
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดการ
ปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
พื้นที่บางสะพาน ทั้งยังสอดคล้อง
กั บ ประเด็ น มุ่ ง เน้ น ในแผนของ
กลุ่มธุรกิจ “ภารกิจมุ่งสู่องค์กรที่
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
โลกด้วย”
สำาหรับการควบคุมและติดตั้งระบบโซลาร์
เซลล์ ดำาเนินงานรับผิดชอบโดยบริษทั เวสท์โคสท์

ธรรมชาติ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดการ
ผลิตติดตั้ง 651 กิโลวัตต์พีค (kWp) บนหลังคา
อาคารซีอาร์ซี มีขนาดหลังคากว้าง 40 ยาว 120
เมตร ซึง่ เป็นอาคารสำาหรับจัดเก็บสินค้าของบริษทั
เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (โรงงาน
บางสะพาน) รวมมูลค่างานทัง้ สิน้ 15.95 ล้านบาท
สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ
3.42 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเทียบระยะ
คืนทุนอยู่ที่ 4.66 ปีเท่านั้น
โดยอาคารดังกล่าวคาดแล้ว
เสร็จพร้อมเปิดใช้งานปลายปี 2564
ดำาเนินการรวมระยะเวลาประมาณ
7 เดือน (เดือนพฤษภาคม-เดือน
ธันวาคม 2564) โดยใช้เทคโนโลยี
แผงโซลาร์ชนิด Mono crystalline
ขนาดกำาลังไฟฟ้า 465 วัตต์ จำานวน
ทั้งหมด 1,400 แผง มีประสิทธิภาพ
แผงอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 20.71 จึ ง ทำ า ให้
ใช้ แ ผงโซลาร์ เ ซลล์ จำ า นวนน้ อ ย
ประหยัด ช่วยลดเวลาทำางาน และ
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ ใ ช้ ง าน
อีกทั้งยังป้องกันปญหาการรั่วและ
ความเสียหายจากการเหยียบบน
พื้ น หลั ง คา จึ ง ดำ า เนิ น การติ ด ตั้ ง
ระบบทางเดินบนหลังคา (Walkway)
และรางเคเบิล (Cable Tray) ซึ่งเป็น
ผูส้ อื่ ข่าวรายงานเพิม่ เติมอีกว่า ขณะนี้ WCE รางที่ นิ ย มใช้ ใ นการเดิ น สายไฟฟ้ า ของอาคาร
แผงโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร โดยให้คาำ ปรึกษา
สำารวจพื้นที่และออกแบบด้วยโปรแกรมที่ได้รับ ได้ ใ ห้ บริ การติ ดตั้ งระบบโซลาร์ รูฟท็ อ ป (Solar ติดตั้งได้ง่าย สะดวก สามารถวางสายไฟฟ้าได้
การยอมรับในวงการพลังงานแสงอาทิตย์ จัดหา Rooftop) เพื่ อผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากศักยภาพ เป็นจำานวนมาก และระบายอากาศได้ดี
เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด หรือ “WCE” ซึ่งเป็นบริษัทใน
กลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ได้พฒ
ั นาบริการด้านวิศวกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ไฟฟ้า โยธา เครือ่ งกล ออโตเมชัน่
และระบบควบคุมของ WCE จึงให้บริการด้าน
ธุรกิจโซลาร์และสมาร์ทกริดโซลูชั่น (Solar and
Smart Grid Solution Business) ดำาเนินงานติดตั้ง

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน ต.ค. 64

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑนอกจากเหล็ก วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัสดุ /
วิศวกรรมเซรามิกส

• พนักงานจางเหมา (Outsource) จํานวน 5 อัตรา

วุฒิ ม.6 - ปวช. สาขาชางไฟฟา เครือ่ งกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (2 อัตรา)
วุฒิ ปวส. สาขาชางไฟฟา เครื่องกล อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส หรือชางยนต (3 อัตรา)

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (WCE)

• Sales Engineer จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• Safety&Environment จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒปิ ริญญาตรีขนึ้ ไป สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอม หรือสาขาอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วของ (มีประสบการณในสายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดลอมในโรงงาน
อุตสาหกรรม 1-3 ป)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) (TCRSS)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรควบคุมคุณภาพ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิตโลหะการ
และวัสดุ (1 อัตรา)
- วิศวกรซอมบํารุงเครือ่ งกล วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล / พลังงาน (1 อัตรา)

• พนักงานควบคุมปนจั่น (ขับเครน) จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาชางกล ชางยนต และชางอุตสาหกรรม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด (PPC)

• ตนเรือ / กัปตันเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน มีประสบการณการทํางานในเรือ (มีเอกสาร
คนประจําเรือตามกรมเจาทาบังคับและมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ)

หมายเหตุ
1. ทุกตำาแหนงผูสมัครตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ผูสมัครเพศชายตองผานเกณฑ์ทหาร หรือไดรับการยกเวน
3. ผูสมัครพนักงานประจำาตองผานการคัดเลือก ไดแก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ์

อุปกรณ์สำาหรับการใช้งาน อาทิ แผงโซลาร์เซลล์
อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์จับยึด และอื่นๆ บริการ
ประเมินราคาและคำานวณระยะคืนทุน ดำาเนินการ
ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำางานโดยวิศวกร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ พร้ อ มดำ า เนิ น การยื่ น เอกสารขอ
อนุญาตใช้งาน และบริการหลังการขายด้วย

• กลาสี / สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผาน
การอบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา และมีใบขับขี่

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด (TCS)

• วิศวกร จํานวน 4 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) ระบบไอที วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร / วิทยาการคอมพิวเตอร (1 อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกผลิต วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี/
อุตสาหการ / การผลิต (1 อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) แผนกซอมบํารุงไฟฟา วุฒิปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมไฟฟา (1 อัตรา)
- วิศวกรเยาว (Junior Engineer) วิเคราะหคณ
ุ ภาพ วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
เคมี / วิทยาศาสตร (1 อัตรา)

• หัวหนาแผนกซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา
• พนักงานปฏิบัติการ (แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกควบคุมคอยล)
จํานวน 5 อัตรา

วุฒปิ วช.- ปวส. สาขาไฟฟา เครือ่ งกล ยานยนต อุตสาหการ งานเชือ่ ม อิเล็กทรอนิกส

บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) (BSBM)

• เจาหนาทีจ่ ดั ซือ้ และธุรการ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพ)
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ)
• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม
• พนักงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

ทำางาน (ถามี) การสอบขอเขียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทแี่ ตละบริษทั กำาหนด
4. พนักงานจางเหมา ติดตอ หจก.เกษมพลฯ โทร 032-692270 / หจก.ฉัตรทองฯ โทร 032-548072 /
หจก.ธนพล ทีพี 2000 โทร 032-548440 / หจก.แมรำาพึงฯ โทร 032-692264 / หจก.กลางอาวฯ โทร
032-691858 / หจก.บางสะพานฮาร์ดแวร์ โทร 081-1901905 / หจก.ทัศนพงศ์ฯ โทร 086-7943484

ที่ปรึกษา : นายวิน วิริยประไพกิจ , นายนาวา จันทนสุรคน / คณะผูจัดทำา : นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ , นางสาวจันทนา วงษ์วานิช , นายมนินทร์ อินทร์พรหม ,
นายณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , นางสาวดิสยากุล แซ่อึ้ง , นางพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำาหนังสือพิมพ์ ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทความและภาพทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่าวคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ า
สตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ห้ามมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำาซำา้ โดยไม่ได้รบั อนุญาต และบทความใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ เป็นเพียงความเห็นของนักเขียน ทางคณะผูจ้ ดั ทำาขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ

