ปที่ 13 ฉบับที่ 210 ประจําวันที่ 1 เมษายน 2565

เดินหนาSaveBangsaphanสูโ ควิด
เหล็กสหวิรยิ าสนับสนุนเตียงสนาม
SSI เสริมทัพคูค่ า้
เพื่อธุรกิจยั่งยืน
จัดสัมมนาผู้ขาย
พันธมิตรสีเขียว
เสริมทัพคู่ค้�ธุรกิจที่ยั่งยืน พร้อม
ร่ ว มพั ฒ น�ผู้ ข �ยและผู้ ใ ห้ บ ริ ก �ร
กลุ่มเหล็กสหวิริย� จัดง�นสัมมน�
ผู้ข�ยประจำ�ปี 2565 และพิธีมอบ
ร�งวัลผู้ข�ยดีเด่นประจำ�ปี 2564
เพื่อชี้แจงนโยบ�ย สรุปภ�พรวมผล
ก�รดำ�เนินง�น และว�งเป้�หม�ย
ก�รจั ด ซื้ อ จั ด จ้ � งของกลุ่ ม เหล็ ก
สหวิริย�ในปี 2565 มุ่งเน้นก�รขับ
เคลื่อนธุรกิจเหล็กให้เติบโตไปด้วย
กันอย่�งยั่งยืน ผู้บริห�รกลุ่มเหล็ก
สหวิริย�เผย เตรียมพร้อมพัฒน�คู่
ค้�พันธมิตรสีเขียวร่วมดำ�เนินง�น
ด้�นสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในอน�คต
ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�นว่� กลุม่ เหล็กสหวิรยิ �
ประกอบไปด้วย บริษทั สหวิรยิ �สตีล
อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) อ่านต่อ น.2

• มอบใหโรงพยาบาล-ศูนยพักคอย
• โรงงานเขมมาตรการสาธารณสุข
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• ร่วมอนุรกั ษสถานทีป่ ระวัตศิ าสตร
ชาติ WCEอาสาปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ
รถไฟร้อยป

บริษัท เวสทโคสท เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด หรือ
WCE รวมอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนหยอมดานหนา
อาคาร ร.ฟ.ผ.2465 โรงงานมักกะสัน ดวย
การนําตนไม และหญา รวมทั้งวัสดุตางๆ ที่ไม
ไดใชงานแลว อาทิ ลอของรถจักรไอนาํ โบราณ
เครื่องมือ และของใชมาปรับทาสีใหม และนํา
มาจัดแสดงที่หนาอาคารดังกลาว เพื่อสราง
บรรยากาศความสดชื่น และมีชีวิตชีวาใหกับ
อาคารหลังนี้เพิ่มมากขึ้น

• SSIร่วมโครงการวิจยั ม.สุรนารี-

กพร.พัฒนาของเสียเปนทรัพยากร
ทดแทน

กลุม่ เหล็กสหวิรยิ �เดินหน้�คว�ม
ร่วมมือ Save Bangsaphan สู้ภัย
โควิดพื้นที่บ�งสะพ�น ที่มีอัตร�
ก�รระบ�ดเพิ่ ม ม�กขึ้ น จั บ มื อ

ภ�ครั ฐ หน่ ว ยง�นส�ธ�รณสุ ข
และผู้ นำ � ชุ ม ชน สนั บ สนุ น ก�ร
ขย�ยโรงพย�บ�ลสน�มและก�ร
จัดตั้งศูนย์พักคอย 4 แห่งพื้นที่

บ�งสะพ�น โดยมอบเตียงสน�ม
และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง พนักง�น
กลุ่มเหล็กสหวิริย�ร่วมสมทบทุน
สนับสนุน
อ่านต่อ น.2

สนองนโยบายรัฐเสริมแกรงใหผดู อ ยโอกาส
กลุม เหล็กสหวิรยิ าจางงานคนพิการเชิงสังคม
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ตอบสนองนโยบ�ยภ�ครัฐ เปิดโอก�ส
จ้�งง�นคนพิก�รให้พึ่งพ�ตนเองได้
กลุ่มเหล็กสหวิริย� สนับสนุนดำ�เนิน
ก�รจ้�งง�นคนพิก�รภ�ยใต้โครงก�ร

ส่งเสริมก�รจ้�งง�นคนพิก�รเชิงสังคม
ต�มม�ตร� 35 ประเภทจ้�งเหม�บริก�ร
ของกระทรวงแรงง�น โดยมีอัตร�ก�ร
จ้�งง�นจำ�นวน 26 คน อ่านต่อ น.4

ผศ.ดร.สงบ คําคอ อาจารยประจําภาควิชา
วิศวกรรมโลหการ ผูเ ชีย่ วชาญดานการกําจัด
ของเสียและหัวหนาศูนยวิจัยนวัตกรรมการ
ผลิ ต และรี ไซเคิ ล โลหะ สาขาวิ ชาวิ ศวกรรม
โลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอม
ดวยทีมวิจยั เขาเยีย่ มชมกระบวนการผลิตของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
พรอมทั้งลงพื้นที่สํารวจเก็บขอมูลของเสียที่
เกิดจากการผลิตและรวมหารือในโครงการ
ความรวมมือ “โครงการสงเสริมและตอยอด
เทคโนโลยีรไี ซเคิล เพือ่ พัฒนาของเสียเปนแหลง
ทรั พ ยากรทดแทนในพื้ น ที่ ป ระจวบคี รี ขั น ธ
เพชรบุรี และพิษณุโลก” ซึ่งเปนโครงการความ
รวมมือของศูนยวิจัยนวัตกรรมการผลิตและ
รี ไ ซเคิ ล โลหะ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโลหการ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี แ ละกรม
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร (กพร.)
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีรีไซเคิลที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการนําขยะและของ
เสียทัง้ จากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน
กลับมาใชประโยชนใหม โดยมีการสํารวจขอมูล
ของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อวิเคราะหถึงศักยภาพของ
ของเสียที่สามารถนํากลับมาสูกระบวนการ
ทดลองรีไซเคิลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นํา
ไปสูเปาหมายองคกรของเสียเปนศูนย (Zero
Waste) ตอไป

2 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2565

Save Bangsapan ต่อจากหน้า 1
นายอำ�เภอยํา้ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับโรงงาน
กลุม่ เหล็กเอสเอสไอยังคงเข้มมาตรการสาธารณสุข
		 สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่อำ�เภอ
บางสะพานยังคงมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ว่ ยยืนยัน
อย่างต่อเนือ่ ง ท่ามกลางสถานการณ์นยี้ งั คงมีความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
สาธารณสุข ผู้นำ�ชุมชน และประชาชน โดยดำ�เนิน
งานภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan
		 ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงาน
ว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด
(มหาชน) บริ ษั ท เหล็ ก แผ่ น เคลื อ บไทย จำ � กั ด
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด และบริษัท
บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน) นำ�โดย นายม
นินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) พร้อม
คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมมอบงบประมาณ
สนับสนุนการดำ�เนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน โดยเข้าร่วม
การประชุมหารือเตรียมความพร้อมและสนับสนุน
งบประมาณ เป็นเงินสดจำ�นวน 40,000 บาท มี
นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำ�เภอบางสะพาน นาย
แพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
บางสะพาน นายเจริญ เจริญลักษณ์ สาธารณสุข
อำ�เภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ
		 สำ�หรับ “ศูนย์พกั คอย” หรือ Community Isolation : CI จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นสถานทีร่ องรับผูป้ ว่ ยโควิด
ระดับสีเขียวที่อยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาล
สนามหรือโรงพยาบาลหลัก ใช้เป็นสถานที่สำ�หรับ

เสริมทัพคู่ค้า

ดูแลรักษาเบื้องต้นระหว่างรอเตียง ซึ่งศูนย์พักคอย
(Community Isolation : CI) ในพื้นที่บางสะพานมี
ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
1. หอประชุมอำ�เภอบางสะพาน หมูท่ ี่ 1 ต.กำ�เนิด
นพคุณ ผูร้ บั ผิดชอบคือเทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ
2. ศาลาวัดท่ามะนาว หมู่ที่ 2 ตำ�บลแม่รำ�พึง
ผู้รับผิดชอบ คือองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่รำ�พึง
3. ศูนย์ท่องเที่ยวบ้านห้วยเกรียบ หมู่ที่ 4 ตำ�บล
ทองมงคล ผู้รับ
ผิดชอบ คือ องค์
การบริหารส่วน
ตำ�บลทองมงคล
และ 4. อาคาร
อปพร.องค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น
ตำ � บลร่ อ นทอง
หมู่ ที่ 3 ตำ � บล

		 นอกจากนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้จัดกิจกรรม
ความร่วมมือในโครงการ ”กลุม่ เหล็กสหวิรยิ าร่วมใจ
สู้ภัยโควิด-19” ร่วมจัดซื้อเตียงเหล็กพร้อมอุปกรณ์
ฟู ก ที่ น อนและหมอน มอบให้ แ ก่ โ รงพยาบาล
บางสะพาน โดยมีผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็ก
สหวิริยาได้ร่วมกันสบทบเงินจำ�นวน 150,000 บาท
เพือ่ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ไว้ใช้ในโรงพยาบาล
สนามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19
ในพื้ น ที่ อำ � เภอ
บางสะพาน
นายเลิศยศ
แ ย้ ม พ ร า ย
นายอำ�เภอบางสะพาน กล่าวว่า
“อำ � เภอบางสะพานใช้พื้นที่

ร่อนทอง ผูร้ บั ผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ร่อนทอง
		 โดยทั้ ง หมดจะมี ก ารควบคุ ม การจั ด ตั้ ง ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด มีความพร้อมด้าน
บุคลากร อุปกรณ์ และระบบการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ตลอดจนมีความเข้มงวดในระบบการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปสู่
ชุมชนโดยรอบ

บริเวณหอประชุมอำ�เภอจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย
(Community Isolation) เพือ่ รองรับผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ ง ผูท้ ่ี
มีอาการป่วยเบื้องต้น หรือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว
ซึ่งจะให้มาพักที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้ รวมถึงผู้ที่รอ
การรักษาจากพยาบาล หรือรอการส่งตัวกลับบ้าน
		 สำ � หรั บ ตั ว เลขผู้ ป่ ว ยโควิ ด ในพื้ น ที่ อำ � เภอ
บางสะพาน มีอตั ราการติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และต้องบริหารจัดการ ด้วยความยากพอสมควร
นอกจากมีโรงพยาบาลหลักคือโรงพยาบาลบาง-

ต่อจากหน้า 1

บริษทั เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิ
เนียริง่ จำ�กัด และบริษทั ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ได้รว่ มกันจัดงานการ
ประชุมสัมมนาผู้ขายประจำ�ปี 2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ผ่าน
ระบบออนไลน์ MS Teams มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ชีแ้ จงระเบียบนโยบาย
และเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยาในปี 2565
พร้อมวางเป้าหมายพัฒนาผู้ขาย และผู้ให้บริการ โดยเน้นคุณภาพ
สินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำ�หนดเวลาหรือเร็ว
กว่ากำ�หนด และร่วมขับเคลือ่ นผูข้ ายทุกท่านให้มสี ว่ นสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
		 นายจิร โชตินชุ ติ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สำ�นัก
จัดหากลุม่ บริษทั
ส ห วิ ริ ย า ส ตี ล
อิ น ดั ส ตรี จำ � กั ด
(มหาชน) ให้เกียรติ
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
เปิ ด งาน พร้ อ ม
กล่ า วว่ า “การ
จั ด งานประชุ ม
ครั้ ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ แ บบ
นิวนอร์มอลแล้ว
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
แพร่ ร ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่าทำ�ให้การจัดประชุมส่วนใหญ่จัดขึ้นในรูปแบบ
ออนไลน์ ถือเป็นเรื่องปกติที่เราได้พบกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่ายออนไลน์เช่นนี้ และต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับสถานการณ์ให้
ได้ดว้ ยเช่นกัน สำ�หรับกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าตอนนีบ้ ริษทั เพิม่ ความเข้ม
มากกว่าเดิมในเรือ่ งของพลังงาน การประกอบธุรกิจทีช่ ว่ ยลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์โลกได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันโลกของ
เราพบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) อุณหภูมโิ ลก หรือก๊าซคาร์บอนทีถ่ กู ปล่อยออกจำ�นวนมาก
และปกคลุมโลกจนทำ�ให้โลกร้อนขึน้ เรือ่ ยๆ โดยกลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบาย
ทีจ่ ะผลิตพลังงานสะอาดให้มากขึน้ จากกระบวนการผลิตเหล็ก และ
ต้องการทีจ่ ะดำ�เนินงานเพือ่ ตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG)
ไอโบ (BIO) หรือเศรษฐกจหมุนเวียน (Circular) มากขึน้ และกำ�ลังเตรียม
พัฒนาพันธมิตรสีเขียว หรือ Green partnership ในอนาคต ซึง่ หวังว่าเรา
จะมีพนั ธมิตรสีเขียวทีร่ ว่ มดูแลโลกด้านสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ครับ”

		 นอกจากนี้ ผู้บริหารในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังได้ชี้แจงภาพ
รวมการดำ�เนินธุรกิจแต่ละบริษทั เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ น และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีสำ�หรับการติดต่อทางด้านธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายของบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในการนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา
ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย อ.ธีรทูล
แก้วเครือคำ� ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานจัดซื้อ โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน ในหัวข้อ “Partnership for excellence เสริมสัมพันธ์
คูค่ า้ ธุรกิจเพือ่ ความเป็นเลิศ” และหัวข้อการบรรยาย “กินๆ ดมๆ ไม่
อมโรค” ได้รับเกียรติจาก อ.ไกร พิมลมาศ นักโภชนบำ�บัด สปสช.
สสส.โรงพยาบาล ซึ่งสามารถนำ�เกร็ดความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันต่อไป
		 และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนี้ ได้จัดให้มีมีพิธีมอบรางวัล
ผู้ขายดีเด่นกลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำ�ปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การ
คั ด เลื อ กผู้ ข ายดี เ ด่ น ประจำ �
ปี ได้แก่ 1. ส่งมอบตรงเวลา
2. สิ น ค้ า ที่ จั ด ส่ ง ตรงตามที่
ผู้ขอซื้อต้องการ 3. เอกสาร
วางบิลถูกต้องและตรงตาม
เวลาที่กำ�หนด และ 4. ราคา
ยุตธิ รรม สมเหตุสมผล รวมทัง้
กรณีเร่งด่วนช่วง plant break
down หรือของไม่พอใช้ ผู้ขาย
สามารถจัดส่งและให้บริการ
ได้ทันที และรางวัลนี้ยังรวม
ถึงผูข้ ายทีจ่ ดั ทำ� consignment
หรือ contract price และสามารถเสนอราคาได้รวดเร็วอีกด้วย
		 สำ�หรับผู้ขายดีเด่นประจำ�ปี 2564 มีผู้ขายที่ได้รับโล่รางวัล
ลำ�ดับที่ 1-2 จำ�นวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วย
1. บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) ได้แก่ บริษทั เอ็กมี่
จำ�กัด และบริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
2. บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท
เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษทั พี เจ็ดสิบเอ็ด จำ�กัด
3. บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด ได้แก่ บริษทั ทีเอ็มที สตีล
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท วีพี เรนทัล เครน จำ�กัด
4. บริษัท ท่าเรือประจวบ จำ�กัด ได้แก่ บริษัท เอ็มทีเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด และบริษทั เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด
		 ส่วนรางวัลลำ�ดับที่ 3-10 ได้รบั เป็นประกาศนียบัตร รวมจำ�นวน
ทั้งสิ้น 32 รางวัล ซึ่งภายในงานมีผู้ขายและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 150 คน ผ่านระบบประชุมทางไกล (MS Teams Conference)

สะพาน ยังมีโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์พักพิงร่วมใจ
อุน่ ไอรัก มีการจัดตัง้ ศูนย์พกั คอย (Community Isolation)
และโรงพยาบาลยังมีทำ� Home Isolation อีกด้วย
		 ทั้งนี้ ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคน ขอให้
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข
อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์
เว้ น ระยะห่ า ง หมั่ น ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ ห รื อ เจล
แอลกอฮอล์ รวมถึ ง หมั่ น ตรวจเช็ ค ร่ า งกายตาม
แอพพลิเคชั่นที่สาธารณสุขกำ�หนดด้วยครับ”
		 ด้านกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังคงเข้มมาตรการ
ด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามข้อ
กำ�หนดของกรมควบคุมโรงงานอย่างเคร่งครัด โดย
นายธีระวุฒิ ล้อมพงษ์พพิ ฒ
ั น์ ประธานคณะทำ�งาน
เฉพาะกิจรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 “เอสเอสไอ” เปิดเผยว่า “เอสเอสไอ
และบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้ความร่วมมือ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการของหน่ ว ยงานรั ฐ ในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยความต่อเนื่อง นับตั้งแต่
ออกมาตรการคุ ม เข้ ม รั บ มื อ Covid-19 ด้ า นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 โดย
จัดหาวัคซีนให้พนักงานทัง้ สำ�นักงานกรุงเทพฯ และ
ที่โรงงานบางสะพาน 100% และยังรักษามาตรการ
ความปลอดภัยอื่นๆ ภายในบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
ความร่วมมือกับภาครัฐปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กรมควบคุมโรงงานในการจัดทำ�มาตรการ Bubble &
Seal และมีมาตรการ Work Form Home ให้พนักงาน
ทำ�งานจากที่บ้าน หากกรณีมีความจำ�เป็นต้องเข้า
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พนักงานจะต้อง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจคัดกรองโควิด
ด้วยตัวเองด้วยชุดตรวจ ATK ทุกครัง้ ก่อนเข้าปฏิบตั ิ
งานในสถานประกอบการอีกด้วย”
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กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ว.การอาชีพบางสะพานจัด
Show & Share ประกวดสิ่งประดิษฐ์และสัมมนา
วิชาการโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 14

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
(Dual Vocational Training) วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดกิจกรรม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และสัมมนาวิชาการ Show & Share ภายใต้
โครงการ “ทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก” รุ่นที่ 14
ประจำ�ปีการศึกษา 2564 โดยเปิดเวทีให้นักเรียน-นักศึกษา ระบบ
ทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่เข้ามาฝึกอาชีพในกลุ่ม
เหล็กสหวิริยา ได้มีโอกาสคิดค้นและนำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน ชิง
เงินรางวัลจากกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า โดยมีนกั เรียน-นักศึกษา ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวด จำ�นวน 26 ชิ้นงาน และมีคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำ�นวน 4 ท่านเข้าร่วมประเมินผล
และพิจารณาตัดสินผลงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ (ระบบ Google
meet) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19
กิจกรรมประกวดสิง่ ประดิษฐ์และสัมมนาวิชาการ Show & Share
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
อุตสาหกรรมเหล็ก” ตามบันทึกข้อตกลงของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วม
กับสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ในการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน พัฒนาฝีมือ ความรู้ และความสามารถ ของนักเรียนและ
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า โดยปั จ จุ บั น มี นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาใน
โครงการฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 764 คน กลับเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา จำ�นวน 207 คน

ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ : 3

ประจำ�วันที่ 1 เมษายน 2565
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เหล็กสหวิรยิ าส่งเสริมจิตสาธารณะ
เยาวชนบางสะพาน สนับสนุนกิจกรรม
อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ได้ร่วมกับบริษัทต่างๆ
องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน (TBCSD) เข้าร่วม
ดำ�เนินงานด้านการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่าง
ถูกวิธี ภายใต้โครงการคนไทยไร้
E-Waste ของบริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
หรือ AIS ด้วยการเข้าร่วมเป็น
จุ ด Drop Point รวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ส่วนตัว
ของบุคลากรภายในองค์กรนั้น
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565
บริษัทฯ ได้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิ ก ส์ จากทั้ ง สำ � นั ก งาน
กรุงเทพฯ และโรงงานบางสะพาน
เพื่อนำ�ส่งโครงการลอตแรก ซึ่ง
พบว่าพนักงานให้ความร่วมมือ

ในการนำ�ซาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด
ต่างๆ ทั้งที่ใกล้
หมดอายุ ก ารใช้ ง านหรื อ ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้ว
มาทิ้ง ประกอบไปด้วยขยะ 5
ประเภท ได้แก่ มือถือ/แท็บเล็ต
สายชาร์จ หูฟัง พาวเวอร์แบงก์
และแบตเตอรีม่ อื ถือ ขยะดังกล่าว
ได้ถูกจัดส่งไปยังโครงการผ่าน
ผู้ให้บริการไปรษณีย์ไทย โดย
หลังจากนี้ขยะจะถูกส่งไปยัง
โรงงานคัดแยกที่ถูกวิธี ก่อนเข้า
สูก่ ระบวนการรีไซเคิล จนสามารถ
นำ�กลับไปใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ช่ ว ยลดมลพิ ษ
และร่วมสร้างสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ
อย่างยั่งยืน เอสเอสไอมีจุดรับ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 2 จุด
ได้แก่ 1) เอสเอสไอ (สำ�นักงาน
กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 3 อาคาร
ประภาวิ ท ย์ และ 2) โรงงาน
เอสเอสไอบางสะพาน บริเวณ
จุดรอรถบัสหน้าโรงงาน

X กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดพัฒนาเครือข่ายชาวประมง

บางสะพาน ร่วมประชาสัมพันธ์ผลตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจำ�ปี

กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย าร่ ว มกั บ ประมงอำ � เภอบางสะพาน จั ด
กิจกรรมประชุมเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.บางสะพาน ส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มประมงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงทะเลชายฝัง่ ให้มคี วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน พร้อมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำ�ปีของกลุ่มเหล็ก
สหวิริยา ณ ที่ทำ�การสมาคมชาวประมงบางสะพาน ม.3 ต.แม่รำ�พึง
อ.บางสะพาน
ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพือ่ ให้กลุม่ ประมง
พื้นบ้านบางสะพานมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดูแลทรัพยากรใน
ชุมชน มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และเกิด
การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นาํ้ ชายฝัง่ ระหว่าง
ชาวประมง ชุมชน ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และ
นอกจากนี้ทางกลุ่มเหล็กยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจ
วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำ�ปีของกลุ่มเหล็กประกอบด้วยเรื่อง
ของอากาศและนํ้า ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานที่ทาง
ราชการกำ�หนด ทำ�ให้มั่นใจว่าการจัดการนํ้าและอากาศของกลุ่ม
เหล็กสหวิริยามีคุณภาพที่เหมาะสมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของนํา้ และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทรัพยากรสัตว์นาํ้
ชายฝั่งในพื้นที่อำ�เภอบางสะพาน

กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย า โดย นางนฤมล
สุ ภ าพงษ์ ผู้ จั ด การอาวุ โ สชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมพิธีเปิดและสนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม
โครงการ “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
โรงเรียนบ้านดอนสำ�ราญ โดยมีนกั เรียนสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำ�นวน 40 คน คณะ
วิทยากร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำ�นวน 15 คน
และได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายประจบ ดี พ รม
รองผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด นายเสรี สุ ข กั น ตะ
ประธานศู น ย์ จั ด การศึ ก ษากลุ่ ม แม่ รำ � พึ ง
พงศ์ประศาสน์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้
เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้าน

ดอนสำ�ราญ
โครงการฝึ ก อบรมลู ก เสื อ จิ ต
อาสาพระราชทาน จัดขึ้นเนื่องด้วย
สำ�นักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ โปรดเกล้ า โปรด
กระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและ
พระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริม

ให้ ลู ก เสื อ และบุ ค ลากรทางการลู ก
เสือน้อมนำ�โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานมาสร้างจิตสำ�นึกความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน สร้างจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่ลูกเสือ
ได้ร่วมทำ�กิจกรรมจิตอาสา บำ�เพ็ญ
ประโยชน์ มีจติ สาธารณะ ตามกฎและ
คำ�ปฏิญาณของลูกเสือ

4 : ข่าวฅนเหล็ก เอสเอสไอ
จ้างงานคนพิการ

ประจำ�วันที่ 1 เมษ�ยน 2565

ต่อจากหน้า 1

เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น และลดคว�ม
เหลื่อมลำ้�ท�งสังคม
ผู้สื่อข่�ว “ข่�วฅนเหล็กเอสเอสไอ” ร�ยง�น
ว่� กลุ่มเหล็กสหวิริย� ดำ�เนินก�รจ้�งง�นคนพิก�ร
ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมก�รจ้�งง�นคนพิก�รเชิง
สังคม ต�มม�ตร� 35 ประเภทจ้�งเหม�บริก�ร ของ
กรมก�รจัดห�ง�น
กระทรวงแรงง�น
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้�งโอก�สให้
คนพิก�รมีง�นทำ�
เกิ ด ร�ยได้ เ ลี้ ย งดู
ครอบครัว พร้อมยก
ระดับคุณภ�พชีวิต
ให้ดขี น้ึ ส�ม�รถพึง่ พ�
ตนเองได้ แ ละลด
คว�มเหลือ่ มลำ�้ ท�ง
สั ง คม รวมจำ �นวน
26 คน ซึ่งสนับสนุน
ง�นในหน่ ว ยบริ ก �รส�ธ�รณประโยชน์ ใ นพื้ น ที่
ชุมชนใกล้บ้�นผู้พิก�ร เช่น โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุข
ภ�พตำ�บล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟนฟูอ�ชีพ
คนพิก�ร ศูนย์บริก�รคนพิก�รของเทศบ�ลและ
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทั่วประเทศ
นอกเหนื อ จ�กนี้ กลุ่ ม เหล็ ก สหวิ ริ ย �ยั ง ได้
ส่งเสริมก�รจ้�งง�นคนพิก�ร ต�มม�ตร� 33 ใน
ตำ�แหน่งที่เหม�ะสมต�มคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ
จำ�นวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดปฏิบัติง�นที่โรงง�นใน
อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยปฏิบตั ิ

ต่อพนักง�นอย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมอีกด้วย
ทั้งนี้ ต�มพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ
ชีวติ คนพิก�ร พ.ศ.2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม กำ�หนด
ให้สถ�นประกอบก�รทีม่ ลี กู จ้�งตัง้ แต่ 100 คนขึน้ ไป
จ้�งคนพิก�รเข้�ทำ�ง�นในอัตร�ส่วน 100 : 1 ห�กไม่
ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ จะต้องนำ�ส่งเงินเข้�กองทุน
ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รในอัตร�
114,245 บ�ทต่อปี ต�มจำ�นวนคนพิก�รที่ไม่ได้จ้�ง
ซึ่ ง กองทุ น ฯจะนำ �
เงินดังกล่�ว ไปส่ง
เสริ ม และพั ฒ น�
คุ ณ ภ � พ ชี วิ ต ค น
พิก�รต่อไป อย่�งไร
ก็ ดี ใ นสถ�นก�รณ์
ก � ร แ พ ร่ ร ะ บ � ด
ของโรคโควิ ด -19
ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประช�ชนเป็ น วง
กว้�ง ครอบคลุมทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวัย รวม
ทั้งกลุ่มเปร�ะบ�ง และกลุ่มคนพิก�ร ดังนั้น เพื่อ
ช่วยเหลือให้คนพิก�รมีง�นทำ� มีร�ยได้ส�ม�รถ
ดูแลตนเองและครอบครัว โดยได้รับก�รจ้�งง�น
จ�กสถ�นประกอบก�รในรูปแบบอื่น ที่เป็นท�ง
เลือกต�มกฎหม�ยและส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ จึง
ส่งเสริมให้สถ�นประกอบก�รเลือกใช้วิธีก�รจ้�ง
เหม�บริก�รคนพิก�รปฏิบัติง�นในหน่วยง�นของ
รัฐซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร�
35 ที่จะทำ�ให้คนพิก�รเกิดร�ยได้ทันที ส�ม�รถมี
ง�นทำ�และได้รับก�รจ้�งง�นโดยตรง

“งานสรางคน เหล็กสรางชาติ”

ประจําเดือน เม.ย. 65

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหาชน) (SSI)

• วิศวกร จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)

- วิศวกรวิจัยและพัฒนา (ผลิตภัณฑเหล็ก) วุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุ โลหะการ
- วิศวกร Logistic และคลังสินคา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม Logistic หรือ
อุตสาหการ (มีประสบการณดานการจัดสงและคลังสินคา)

• พนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม
• พนักงานจางเหมา 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 เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (WCE)

• Engineer Production จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล
• Surface Engineering จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร การเชื่อม, เครื่องกล, อุตสาหการ,
โลหะการ สาขาวิทยาศาสตร หรือเกี่ยวของ

• Human Resources Assistant Manager จํานวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• QA Engineer จํานวน 1 อัตรา

วุฒปิ ริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (เครือ่ งกล/อุตสาหการ) หรือเทียบเทา
(มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

• ชางเทคนิค จํานวน 5 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)

วุฒิ ปวส. เครื่องกล ชางโลหะ ชางยนต ชางเชื่อม (มีประสบการณดานซอมบํารุง
จะพิจารณาเปนพิเศษ)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำากัด (มหาชน) (TCRSS)

• วิศวกรอุตสาหการ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
• พนักงานขับเครน จํานวน 2 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ม.6 - ปวช. ขึ้นไป สาขาชางอุตสาหกรรม

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำากัด (PPC)

• ผูจ ดั การฝายพัฒนาธุรกิจ จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) หรือเศรษฐศาตร
วิเคราะหโครงการ หรือวิชาชีพดานขนสงทางเรือพาณิชยนาวี

• กลาสี/สรั่งปากเรือ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)

วุฒิ ปวส. ทุกสาขา มีประสบการณใชอุปกรณ เครื่องมือสาขาชางยนต (ผานการ
อบรมตามขอบังคับของกรมเจาทาบังคับ)

• พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
• Project Engineer จํานวน 1 อัตรา
ไมจํากัดวุฒิการศึกษาและมีใบขับขี่
วุฒปิ ริญญาตรี หรือ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาเครือ่ งกล/ไฟฟา/โยธา/อุตสาหการ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน) (BSBM)
• Civil Service จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิปวช. - ปวส. สาขาชางกอสราง / โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• ชางซอมบํารุงไฟฟา จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟา
• Digital Marketing จํานวน 1 อัตรา (ประจําสํานักงานกรุงเทพฯ)
วุฒิปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล ,วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ • คนสวน จํานวน 1 อัตรา (ประจําโรงงาน)
ไมจํากัดวุฒิ

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ
1. ทุกตําแหนงผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
2. ผู้สมัครเพศชายต้องผานเกณฑทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. ผู้สมัครพนักงานประจําต้องผานการคัดเลือก ได้แก การพิจารณาคะแนนผลการเรียน ประสบการณ

ทํางาน (ถ้ามี) การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑทแี่ ตละบริษทั กําหนด
4. พนักงานจ้างเหมา 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 : น�ยวิน วิริยประไพกิจ , น�ยน�ว� จันทนสุรคน / คณะผู้จัดทํา : น�ยผดุงศักดิ์ ปร�ณอุดมรัตน์ , น�งส�วจันทน� วงษ์ว�นิช , น�ยมนินทร์ อินทร์พรหม ,
น�ยณัฏตพงศ์ จงสุรสิทธิวัฒน์ , น�งส�วดิสย�กุล แซ่อึ้ง , น�งพรชื่น ทัดแก้ว

ติชมและเสนอแนะ คณะผูจ้ ดั ทำ�หนังสือพิมพ์ ข่�วคนเหล็ก เอสเอสไอ บมจ.สหวิรยิ �สตีลอินดัสตรี โทร.02 238 3063-82 บทคว�มและภ�พทัง้ หมดทีล่ งตีพมิ พ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ “ข่�วคนเหล็ก เอสเอสไอ” เป็นลิขสิทธิข์ อง บริษทั สหวิรยิ �
สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) ห้�มมิให้ผใู้ ดเผยแพร่ หรือทำ�ซำ�้ โดยไม่ได้รบั อนุญ�ต และบทคว�มใดๆ ทีเ่ ป็นก�รแสดงคว�มคิดเห็น วิจ�รณ์ หรือวิเคร�ะห์ เป็นเพียงคว�มเห็นของนักเขียน ท�งคณะผูจ้ ดั ทำ�ขอสงวนสิทธิใ์ นก�รรับผิดชอบ

